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Beslutsorgan Socialnämnden 

Tid Torsdagen 24 september 2020, kl. 13.30 

Plats Rådhussalen, Bäckgatan 15 

  

Ärenden 1.  Val av justerare 

2.  Fastställande av föredragningslista 

3.  Anmälan av eventuellt jäv 

4.  Information av samhällsutvecklingskontoret – 

åtgärdsvalsrapport ”behov av nytt särskilt boende och bostad med 

särskild service”                                                                                              

Henrik Gustafsson, Jenny Jakobsson, Marie Sundqvist 

5.  Utbildning – insatser vuxen                                                          

Karin Kärrengård, Anneli Lif, Kristina Hedlund 

6.  Kartläggning av hemlösa i Varberg 2020 – Beslut                                 

Kristina Hedlund 

7.  Verksamhetsförändring boende – Beslut                                                 

Regina Lindahl 

8.  Förfrågningsunderlag – hemtjänst enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV) – Beslut                                                                

Tiina Routtinen 

9.  Förfrågningsunderlag – sysselsättning till personer med 

missbruks- och beroendeproblematik enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV) – Beslut                                                                      

Tiina Routtinen 

10.  Förfrågningsunderlag – sysselsättning till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) – 

Beslut                                                                                                                 

Tiina Routtinen 

11.  Yttrande – motion från Birgitta Sagdahl-Wildtberg (S) om 

attraktiva arbetsplatser och särskilda boenden – Beslut                         

12.  Yttrande – motion från Birgitta Sagdahl-Wildtberg (S) om särskilt 

trygghetsboende med avlastningsmöjlighet i Bua –                                      

Beslut                                                                                                                     

http://www.varberg.se/
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13.  Slutrapport Demensprojektet – Beslut                                                            

Emilie Rawlings, Ann Thomson 

14.  Månadsrapport augusti 2020 – Beslut                                                        

Ola Viestam, Emilie Rawlings, Gerda Jalmarsson 

15.  Delårsrapport 2020 – Beslut                                                                       

Ola Viestam 

16.  Anskaffning fordon med fossilt bränsle till trygghetsteamet - 

Beslut 

17.  Förvaltningens läge på grund av covid-19 – Information                          

Anna-Lena Sellergren 

18.  Redovisning från verksamhetsbesöken i september – information 

från deltagande politiker 

19.  Meddelande 

20.  Övriga ärende 

  
 

 

Erland Linjer 

Ordförande 

 Lisbeth Klingvall 

 Sekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Sn au § 137 Dnr SN 2020/0083 

Kartläggning av hemlösa i Varberg 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. godkänna rapporten om kartläggning av hemlösheten i Varberg

2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning
av hemlöshet i Varbergs kommun, med undantag av 2008. Den aktuella 
kartläggningen gäller hemlösheten i Varberg under vecka 14, 30 mars - 
5 april 2020. 

Antalet rapporterade hemlösa har ökat med 17 personer sedan 2019 till 162 
personer 2020. Medelåldern för hemlösa är 42 år. Antalet hemlösa män och 
kvinnor har samma procentuella fördelning som föregående år vilket är 
62 % män och 38 % kvinnor. 133 minderåriga barn har minst en förälder
som är hemlös vilket är en ökning med 11 barn på ett år. 41 av dessa barn 
bor stadigvarande hos sin förälder i sociala kontrakt. Vid en fördjupad
analys av de hemlösa föräldrarnas barns situation kunde man utläsa att 
inget barn bodde eller befann sig på akutboende, härbärge, jourboende eller 
var uteliggare. Inget av de nämnda barnen befann sig på behandlings- eller 
HVB-hem. Största delen av de hemlösa hade sin huvudsakliga inkomstkälla 
via ekonomiskt bistånd, sjukersättning/ aktivitetsersättning eller lön från 
regelbundet arbete.  

Drygt 18 % av de hemlösa, hade mycket tillfälliga och akuta 
boendelösningar. Fem personer rapporterades bo i husvagn eller camping
vilket är en ökning med två personer från föregående år. Ingen person 
uppgavs bo i offentliga utrymmen/utomhus. Samtliga fem personerna som
bodde i husvagn och camping har erbjudits hjälp och vandrarhemsboende.  
Antalet inrapporterade personer som lever i sociala kontrakt har ökat från 
83 personer 2019 till 87 personer 2020.  

100 personer uppges ha ekonomiska problem såsom skulder m.m, vilket är 
en ökning med 15% från föregående år. 38 personer uppges ha psykiska 
problem och 30 personer uppgavs ha somatiska problem. 39 personer hade 
brist på sysselsättning/arbete, en ökning med 8% från föregående år.  

Antalet personer med familjeproblem har ökat med 7 personer från 
föregående år (17 personer totalt) och våld i nära relationer har ökat med 6
personer från föregående år (10 personer totalt).  

Antalet av de hemlösa som hade någon form av missbruks- eller 
beroendeproblematik som medförde behov av behandling eller omvårdnad
var 40 personer, en ökning med 4 personer från föregående år. Personer 
med narkotikamissbruk har ökat med 2 personer och personer med 
alkoholmissbruk har ökat med 6 personer jämfört med föregående år.  
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Så gott som samtliga av de hemlösa 162 personerna har tagit del av någon 
eller några frivilliga insatser under det senaste året. Boendeinsatserna har 
131 personer tagit del av, en ökning med 19 personer till 81 % i år. På fem år 
har det skett en ökning av boendeinatser med 42%. Boendeinsatser har 
gjorts i form av hjälp till akutboende, tillfälliga eller långsiktiga 
boendelösningar.  

Insatser i form av ekonomiskt bistånd har ökat med 13,5% mot föregående 
år, 103 personer hade denna insats. Personer som fått insatser för 
missbruk/beroende, personer som fått psykiatrisk vård och behandling och 
personer som fått boendestöd, har ökat med några procent mot föregående 
år.   

De främsta orsakerna till hemlösheten är att personen inte godkänns som 
hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika skäl. Denna orsak 
ökar för varje år och i år angavs 134 personer, vilket är 10 personer mer än 
föregående år. I enkätundersökningen har man angett avsaknad av 
boendereferenser som orsak samt skulder och betalningsanmärkningar. 
Andra skäl till hemlöshet är att det finns en missbruks- och 
beroendeproblematik, psykisk ohälsa, skilsmässa/separation och 
arbetslöshet. Vräkning på grund av obetald hyra, störningar eller annan 
vräkningsgrund är en orsak som är likvärdigt antal från föregående år, 
vilket var 33 personer. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens beslutsförslag 7 september 2020 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Enhetschef Kristina Hedlund 

Handläggare Annelie Kiilu 
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Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Kristina Hedlund,  0340-883 77 
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Kartläggning av hemlösa i Varberg 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. godkänna rapporten om kartläggning av hemlösheten i Varberg 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning av 
hemlöshet i Varbergs kommun, med undantag av 2008. Den aktuella 
kartläggningen gäller hemlösheten i Varberg under vecka 14, 30 mars - 5 april 
2020. 

 
Bakgrund 
Enkäten som används i år bygger på de frågor som Socialstyrelsen gjort vid 
den nationella kartläggningen av hemlösheten i Sverige 2017. Enkäten har 
skickats ut till handläggare på Uppdragsavdelningen och till 
frivilligorganisationer i Varberg såsom Svenska kyrkan, Frälsningsarmén 
Pingstkyrkan och KF-Länken. Ingen av frivilligorganisationerna har skickat in 
några enkäter.  
 
Definition av hemlöshet 
Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet som omfattar fyra 
olika situationer där personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. 
De olika hemlöshetssituationerna omfattar allt från personer i akut brist på tak 
över huvudet till mer långvariga boendeformer med en kontraktsform som 
inte kan jämställas med eget boende. 
 
Som hemlösa betraktas enligt Socialstyrelsens definitioner personer som: 
 
Situation 1 – Akut hemlöshet 
Personer som sover i offentliga utrymmen, utomhus, i bil eller tält eller som är 
hänvisade till hotell, vandrarhem, akutboende, härbärge, jourhem, skyddade 
boenden eller motsvarande. = 30 personer, en ökning med 2 
personer från föregående år. 
 
Situation 2 – Institutionsvistelse och stödboende 
Person som är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt, HVB, 
familjehem, SIS-institution eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter 
mätveckan, men utan egen bostad ordnad inför flytten ut, men som är kvar på 
grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. = 17 personer, vilket är en 
ökning med 2 personer från föregående år. 
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Situation 3 – Långsiktiga boendelösningar 
Person som bor i en av kommunens ordnade boendelösningar som 
försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt eller motsvarande på grund 
av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är 
förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler. = 89 personer, vilket är en 
ökning med 4 personer. 
 
Situation 4 – Eget ordnat kortsiktigt boende 
Person som bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, 
familj/släkting eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätveckan) 
inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den 
uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl 
och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
= 26 personer, vilket är en ökning med 9 personer. 
 
 

Antal hemlösa under perioden 2007 – 2020 i Varberg  
 
 

 
 
 
Resultat 
Antalet rapporterade hemlösa har ökat med 17 personer sedan 2019. 
Medelåldern för hemlösa är 42 år. Antalet hemlösa män och kvinnor har 
samma procentuella fördelning som föregående år vilket är 62 % män och 38% 
kvinnor.  
 
133 minderåriga barn har minst en förälder som är hemlös vilket är en ökning 
med 11 barn på ett år. 41 av dessa barn bor stadigvarande hos sin förälder i 
sociala kontrakt. Vid en fördjupad analys av de hemlösa föräldrarnas barns 
situation kunde man utläsa att inget barn bodde eller befann sig på 
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akutboende, härbärge, jourboende eller var uteliggare. Inget av de nämnda 
barnen befann sig på behandlings- eller HVB-hem.  
 
Största delen av de hemlösa hade sin huvudsakliga inkomstkälla via 
ekonomiskt bistånd, sjukersättning/ aktivitetsersättning eller lön från 
regelbundet arbete.  
 
Antal nya registrerade hemlösa för i år är 67 personer och jämför man med 
fjolårets siffror, där man angivit att 145 personer var hemlösa enligt 
inrapporteringar till enkäten, innebär det att det är 50 personer som löst sin 
situation på olika sätt sedan föregående års mätning.  
 
Boendesituation 
30 personer, drygt 18 % av de hemlösa, hade mycket tillfälliga och akuta 
boendelösningar. 5 personer rapporterades bo i husvagn eller camping vilket 
är en ökning med 2 personer från föregående år. Ingen person uppgavs bo i 
offentliga utrymmen/utomhus. Samtliga 5 personerna som bodde i husvagn 
och camping har erbjudits hjälp och vandrarhemsboende.  
 
Antalet inrapporterade personer som lever i sociala kontrakt har ökat från 83 
personer 2019 till 87 personer 2020. För övrigt skiljer sig inte mätveckorna 
anmärkningsvärt åt. 
 
Problem som medför behov av stöd 
100 personer uppges ha ekonomiska problem såsom skulder m.m, vilket är en 
ökning med 15% från föregående år (32 personer fler än föregående år). 38 
personer uppges ha psykiska problem och 30 personer uppgavs ha somatiska 
problem. 39 personer hade brist på sysselsättning/arbete, en ökning med 8% 
från föregående år (16 personer fler än föregående år).  
 
Antalet personer med familjeproblem har ökat med 7 personer från föregående 
år (17 personer totalt) och våld i nära relationer har ökat med 6 personer från 
föregående år (10 personer totalt).  
 
Antalet av de hemlösa som hade någon form av missbruks- eller 
beroendeproblematik som medförde behov av behandling eller omvårdnad var 
40 personer, en ökning med 4 personer från föregående år. Personer med 
narkotikamissbruk har ökat med 2 personer och personer med 
alkoholmissbruk har ökat med 6 personer jämfört med föregående år.  
 
Insatser och åtgärder under det senaste året  
Så gott som samtliga av de hemlösa 162 personerna har tagit del av någon eller 
några frivilliga insatser under det senaste året.  

Boendeinsatserna har 131 personer tagit del av, en ökning med 19 personer till 
81 % i år. På fem år har det skett en ökning av boendeinatser med 42%. 
Boendeinsatser har gjorts i form av hjälp till akutboende, tillfälliga eller 
långsiktiga boendelösningar.  

Insatser i form av ekonomiskt bistånd har ökat med 13,5% mot föregående år, 
103 personer hade denna insats. Personer som fått insatser för 



  4 (4) 
2020-09-07 Dnr: SN 2020/0083-1 

  
  
  
  

 
missbruk/beroende, personer som fått psykiatrisk vård och behandling och 
personer som fått boendestöd, har ökat med några procent mot föregående år.   

 
Möjliga orsaker till hemlöshet 
De främsta orsakerna till hemlösheten är att personen inte godkänns som 
hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika skäl. Denna orsak ökar 
för varje år och i år angavs 134 personer, vilket är 10 personer mer än 
föregående år. I enkätundersökningen har man angett avsaknad av 
boendereferenser som orsak samt skulder och betalningsanmärkningar.  
 
Andra skäl till hemlöshet är att det finns en missbruks- och 
beroendeproblematik, psykisk ohälsa, skilsmässa/separation och arbetslöshet.  
 
Vräkning på grund av obetald hyra, störningar eller annan vräkningsgrund är 
en orsak som är likvärdigt antal från föregående år, vilket var 33 personer. 
 
 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 
Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 

   Maria Sjödahl 

   Avdelningschef 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 

Enhetschef Kristina Hedlund 

Handläggare Annelie Kilu 
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Verksamhetsförändring boende 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar 

1. överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Antalet personer med beslut om bostad med särskild service LSS (lagen om

stöd och service till vissa funktionshindrade) har ökat i snabbare takt än 

vad förvaltningen tidigare prognostiserat. Nuvarande prognos visar på en 

fortsatt ökning. De boendeplatser som finns idag räcker därför inte och 

kommunen riskerar vite för ett flertal ej verkställda beslut. Antalet platser 

behöver därmed utökas omgående.  

I februari 2021 respektive under 2022 kommer förvaltningen totalt utöka 

antalet platser på särskilt boende. Förvaltningen har av socialnämnden fått 

i uppdrag att anpassa sitt befintliga bestånd av platser. Bedömning är att

förvaltningen fortsättningsvis kommer kunna erbjuda plats på särskilt

boende inom 90 dagar, även om verksamheterna på Strängvägen och 

Ölandsgatan ställs om till andra verksamheter.  

Förvaltningen föreslår att ändra inriktning på två verksamheter som idag

bedrivs som särskilt boende. Strängvägen i Veddige föreslås att ställas om

till bostad med särskild service gruppbostad LSS som ett led i att möta

behovet av ökat antal platser i kommunen, och därmed undgå

vitesföreläggande. Ölandsgatan 3 föreslås ställas om till bostad med

särskild service gruppbostad psykiatri/samsjuklighet SoL 

(socialtjänstlagen). Behov av ett boende med inriktning samsjuklighet har 

länge funnits inom förvaltningen. 

Inför utökningen av nya platser på särskilt boende (60 platser i mars 2021 

på Midsommargården och 54 platser under våren 2022 på Breared) har 

förvaltningen behov av att se över och identifiera mindre boendeenheter 

som bedöms möjliga att möta andra behov för nämndens målgrupper. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag 9 september 2020 

Socialförvaltningens utredning 9 september 2020 

Övervägande
Förvaltningen har ett utökat behov inom flera områden gällande boende. I

takt med utökningen av antalet platser inom särskilt boende möjliggör det 

en utökning av antalet boendeplatser inom andra områden.  

7.
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Förvaltningen har sett över behovet av boendeformer, nya och befintliga, 

och föreslår att ändra inriktning på ovan nämnda enheter för att skjuta 

nybyggnation några år på framtiden.  

 

I Veddiges närområde finns följande demensplatser tillgängliga efter 

verksamhetsförändring: 

Veddige: 14 platser 
Kungsäter: 8 platser 
Väröbacka: 23 platser. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Avdelningschef Josefin Alström 

Verksamhetschef Pernilla Hansson och Evelina André 

Handläggaren 
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Verksamhetsförändring boende 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar  

1. Ändra inriktning på verksamheten på Strängvägen 2V i Veddige från 
särskilt boende inriktning demens till bostad med särskild service 
gruppbostad LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade).  

2. Ändra inriktning på verksamheten på Ölandsgatan 3 i Varberg från 
särskilt boende inriktning demens till bostad med särskild service 
gruppbostad psykiatri/samsjuklighet SoL (socialtjänstlagen). 

3. Säga upp Bryggaregatan (bostad med särskild service). 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Antalet personer med beslut om bostad med särskild service LSS har ökat i 
snabbare takt än vad förvaltningen tidigare prognostiserat. Nuvarande 
prognos visar på en fortsatt ökning. De boendeplatser som finns idag räcker 
därför inte och kommunen riskerar vite för ett flertal ej verkställda beslut. 
Antalet platser behöver därmed utökas omgående.  
 
I februari 2021 respektive under 2022 kommer förvaltningen totalt utöka 
antalet säboplatser (särskilt boende). Förvaltningen har av socialnämnden fått 
i uppdrag att anpassa sitt befintliga bestånd av platser. Bedömning är att 
förvaltningen fortsättningsvis kommer kunna erbjuda plats på säbo inom 90 
dagar, även om verksamheterna på Strängvägen och Ölandsgatan ställs om till 
andra verksamheter.  
 
Förvaltningen föreslår därför att nu ändra inriktning på två verksamheter som 
idag bedrivs som särskilt boende. Strängvägen i Veddige föreslås att ställas om 
till bostad med särskild service gruppbostad LSS som ett led i att möta behovet 
av ökat antal platser i kommunen, och därmed undgå vitesföreläggande. 
Ölandsgatan 3 föreslås ställa om till bostad med särskild service gruppbostad 
psykiatri/samsjuklighet SoL. Behovet av ett samsjukhetsboende har länge 
funnits inom förvaltningen. 
 
Inför utökningen av nya platser på särskilt boende (60 st i mars 2021 på 
Midsommargården och 54 st våren 2022 på Breared) har förvaltningen behov 
av att se över och identifiera mindre boendeenheter som bedöms möjliga att 
möta andra behov för nämndens målgrupper. 
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Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens utredning ”Verksamhetsförändring boende” 9 september 

2020. 

 

Övervägande 
Förvaltningen har ett utökat behov inom flera områden gällande boende. I takt 

med utökningen av antalet platser inom särskilt boende möjliggör det en 

utökning av antalet boendeplatser inom andra områden.  

 

Förvaltningen har sett över behovet av boendeformer, nya och befintliga, och 

föreslår att ändra inriktning på ovan nämnda enheter för att skjuta 

nybyggnation några år på framtiden.  

 

I Veddiges närområde finns följande demensplatser tillgängliga efter en 

verksamhetsförändring: 

Veddige: 14 platser 
Kungsäter: 8 platser 
Väröbacka: 23 platser 
 

Ekonomi och verksamhet  
Totalt sett kommer denna verksamhetsförändring ge en nettoeffekt med en 

minskad årlig kostnad motsvarande 2,5-3,5 mkr. 

 

Samråd 
Ärendet kommer tas i kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala 

pensionärsrådet för samråd.  

Facklig samverkan i förvaltningssamverkansgrupp. 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Maria Sjödahl 

Förvaltningschef Avdelningschef 

  

 

Protokollsutdrag 
Handläggaren 

Verksamhetschef Pernilla Hansson 

Verksamhetschef Evelina André 

Avdelningschef Josefin Alström 
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utökning av antalet gruppbostäder inom LSS för att möta det ökande behovet. Förvaltningen 
har också under lång tid sett ett behov av att ha ett boende med inriktning samsjuklighet 
inom kommunen. Behoven har påtalats bland annat i Lokalrevision 2019 för socialnämndens 
ansvarsområde och i Årsredovisning 2019. 
 

Behov av utökning av gruppbostad LSS 
Personer som har rätt till, och behov av, insatser enligt LSS, ökar för varje år i kommunen. 
Antalet personer med beslut om bostad med särskild service LSS har ökat i snabbare takt än 
vad förvaltningen tidigare prognostiserat. Nuvarande prognos visar på en fortsatt ökning. De 
boendeplatser som finns idag räcker därför inte och kommunen riskerar vite för ett flertal ej 
verkställda beslut. Antalet platser behöver därmed utökas omgående.  
 
2020-07-01 hade totalt 26 personer beviljats, men inte fått bostad med särskild service enligt 
LSS (gäller både grupp- och servicebostad). 19 av besluten rapporterade som icke verkställda 
beslut till IVO. Förvaltningen har tilldömts vite om 900 000 kr i ett ärende på grund av att 
beslut inte kunnat verkställas, och ytterligare viten kan bli aktuella framöver. Omsättningen 
på boendeplatserna inom LSS är låg, det förekommer sällan att kunder flyttar ut.  
 
Förvaltningen ser behov av att utöka antalet boendeplatser inom gruppbostad LSS för att 
kunna verkställa insatsen till de kunder som beviljats insatsen. Det finns en planering för 
nybyggnation för behov på lång sikt, men fler platser behövs även på kort sikt. Under hösten 
2019 byggdes Skolvägen i Kungsäter om från säbo till gruppbostad, och förvaltningen 
föreslår nu en liknade lösning för Strängvägen i Veddige.  
 
Förslaget innebär att den demensavdelning som finns på Strängvägen 2V i Veddige, med åtta 
platser, avvecklas i samband med att Midsommargården öppnar. Enheten byggs därefter om 
för att istället bli fullgoda gruppbostäder LSS, 6 platser. På så sätt balanseras behoven och de 
lokaler förvaltningen redan idag nyttjar, används på ett resurseffektivt och ändamålsenligt 
sätt. Dock ser förvaltningen ett behov av ytterligare boendeplatser framöver, såväl grupp- 
som servicebostad.  
 
Den målgrupp inom LSS som för närvarande har störst behov, är kunder med omfattande 
behov av stöd i kommunikationen. Dessa kunder kan idag ha insatser i form av barnboende, 
korttidsvistelse eller personlig assistans. Dessa insatser kommer upphöra i det fall kunden 
istället placeras i gruppbostad. På grund av det stora behovet av kommunikationsstöd, 
beräknas personaltätheten bli något högre än på vissa av förvaltningens andra 
gruppbostäder. 
 

Behov av samsjuklighetsboende  
Med samsjuklighet avses här beroendeproblematik i kombination med psykiatrisk diagnos. 
Personer med samsjuklighet är en komplex och växande målgrupp inom förvaltningen, och 
så även nationellt. Insatser för att möta denna målgrupp saknas på hemmaplan, vilket 
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innebär att dessa personer ofta placeras externt. Placeringarna blir ofta långa, och 
kostnaderna höga. Personerna är ofta i behov av omfattande stöd även efter placering.  
 
De personer som inte placeras extern, beviljas ibland bostad med särskild service och 
placeras då i något befintligt boende, ofta med psykiatriinriktning. Det innebär i vissa fall att 
kunden inte får sina behov tillgodosedda fullt ut, problem för övriga boende, men också för 
personalen som inte alltid har den kompetens som krävs när det gäller samsjuklighet. Även 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i ett yttrande påtalat förvaltningens brister 
gällande samsjuklighet och förespråkar samlad kompetens och en nära samverkan mellan 
boende och hälso- och sjukvård.  
 
I samband med översynen av befintliga boenden ser förvaltningen möjligheten att använda 
en del, sju platser, av Ölandsgatan 3 som samsjuklighetsboende. Målet är att erbjuda 
personer med samsjuklighet en trygg och långsiktig lösning, och att minska antalet långa 
placeringar. Boendet kommer vända sig till personer över 18 år.  
 

Psykiatriboende Bryggaregatan 
Bryggaregatan 5 används idag som bostad med särskild service gruppbostad enligt SoL 
(socialtjänstlagen). Inriktningen på boendet är psykiatri. Tidigare har boendet haft sex 
platser, men på grund av dess utformning minskades antalet platser till tre, varav en använts 
till korttidsplats i viss mån. Enheten Bryggaregatan anses därmed inte som ändamålsenlig. 
Att ha en gruppbostad med tre boendeplatser innebär en förhållandevis dyr verksamhet.  I 
översynen har förvaltningen därför sett över möjligheten att flytta boendeplatserna till den 
andra delen av Ölandsgatan som består av åtta platser. Det ger även en möjlighet till 
utökning av antal platser, då behovet av boendeplatser inom psykiatrin är ständigt ökande.  
 
Arbetsgruppen som är knuten till Bryggaregatan, utför även insatser inom bostad med 
särskild service, servicebostad SoL på ytterligare tre adresser i närheten. I det fall nämnden 
beslutar enligt förslag, kommer personalen som för närvarande utgår från Bryggaregatan, 
istället utgå från Hantverksgränd. Förvaltningen kommer se över möjligheten att ha personal 
på fler adresser framöver. Förvaltningen är medveten om att det fysiska avståndet till 
personalgruppen ökar för vissa kunder, men då samtliga kunder är beviljade bostad med 
särskild service ser förvaltningen inte att insatserna till dessa kunder kommer försämras.  
 

Behov av korttidsplatser 
På förvaltningens nuvarande korttidsplatser befinner sig företrädesvis äldre personer med 
somatiska besvär. Förvaltningen anser det i vissa fall inte lämpligt att placera personer med 
omfattande psykiatri eller beroendeproblem på dessa platser. Behovet av korttidsplatser till 
denna målgrupp har därför varit svårt att tillgodose. Sedan tidigare finns en korttidsplats på 
Bryggaregatan, men behovet är större än så. I samband med att den nya lagstiftningen Lag 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, börjar gälla även 
för psykiatripatienter under våren 2019, blir behovet än mer påtagligt. Lagen ersätter den 
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tidigare betalningsansvarslagen och ändringen innebär att kommunens betalningsansvar 
inträder tre dagar efter att behandlande läkaren har bedömt och underrättat kommunen om 
att en patient är utskrivningsklar (om det inte finns någon annan överenskommelse om 
tidpunkten).  
 
I och med den planerade verksamhetsförändringen ges nu möjlighet till korttidsplatser även 
för denna målgrupp. Det handlar om vuxna personer, men behov av stabilisering efter 
sjukhusvistelse, behov av att bryta en situation i hemmet (exempelvis missbruk eller allvarlig 
psykisk ohälsa), behov av stabilisering innan behandling i öppenvård eller extern placering.  
 
 

Ekonomi 
 

Strängvägen 2V 
För att få fullvärdiga bostäder enligt LSS, krävs viss ombyggnation på Strängvägen. 

Den totala kostnaden för ombyggnationen på Skolvägen i Kungsäter uppgick till 

ungefär 1 000 000 kr. 

 

Personal- och verksamhetskostnader på Strängvägen beräknas uppgå till 6 600 000 

kr årligen för förvaltningen. Personalbemanningen på detta boende beräknas bli 

något högre än en traditionell gruppbostad, då målgruppen är tänkt att vara personer 

med omfattande kommunikationssvårigheter. Då personerna också är tänkta att vara 

något yngre, är verksamhetskostnaderna något högre än vanligt.  

 

Genom att minska antalet säboplatser med 8 st, blir nettoeffekten av 

verksamhetsomvandlingen en ökad årlig kostnad om ca 1 100 000 kr.  

 

Ölandsgatan 3 
På samsjuklighetsboende är dygnet-runt-bemanning nödvändig. Nattpersonalen kan 

dock delas med boendet på Ölandsgatan 5, vilket ger samordningsvinster. Boendet 

kräver också en något högre dagbemanning, i alla fall initialt. Då boenden består av 

flera olika boendeformer, även om det är avskilt, är det möjligt med samordning av 

personalen även här. Total årlig kostnad för förvaltningen beräknas till 10 800 000 

kr.  

 

Till och med juli i år har kostnaden för samsjuklighetsplaceringar uppgått till ungefär 

2 000 000 kr. Ett samsjuklighetsboende kommer inte avhjälpa alla externa 

placeringar, behov av det kommer ändå att finnas, men i mindre omfattning än idag. 
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Förvaltningen förväntar sig också att placeringstiderna kan bli kortare för de 

personer som ändå behöver placeras. 

 

Genom att minska antalet säboplatser med 16 st, externa placeringar samt 3 platser 

för bostad med särskild service blir nettoeffekten av verksamhetsomvandlingen en 

minskad årlig kostnad om ca 2 500 000 – 3 500 000 kr. 

 

Personal 
Den personal som berörs av verksamhetsförändringen kommer få lämna 
intresseanmälan om var de önskar arbeta.  
 
Socialförvaltningen  
 
 
 
Regina Lindahl 
utvecklingsledare  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-14 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Sn au § 139 Dnr SN 2020/0134 

Förfrågningsunderlag - hemtjänst enligt lagen
om valfrihetssystem (LOV) 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av hemtjänst

enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens nuvarande avtal med externa utförare avseende hemtjänst 

löper ut 31 januari 2021. Socialförvaltningen har tagit fram ett nytt 

förfrågningsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 18 augusti 2020 

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst enligt lagen om

valfrihetssystem 

Övervägande 
Förfrågningsunderlaget har utvecklats och förtydligats utifrån bland annat

de oklarheter och utförarnas önskemål som har framkommit under 

nuvarande avtalsperiod. 

De väsentligaste förändringarna är:

 Avtalet gäller i två år i stället för ett år

 Förtydligande av referenskrav

 Förtydligande av krav på den som ansvarar för den dagliga driften

 Förtydligande av krav på personal

 Nya arbetsrättsliga villkor

 Utföraren kan välja att erbjuda vak dygnet runt

 Ändring av verkställighetstid från 48 timmar till 24 timmar

 Nytt villkor om betalningsansvar

 Nytt villkor om miljömål och handlingsplan

 Uppdatering av villkor om åtgärder vid fel och brister.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Enhetschef Karin Antonsson 

Handläggaren 

8.
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Socialförvaltningen 
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Förfrågningsunderlag - hemtjänst enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV)  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av hemtjänst 

enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 
 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens nuvarande avtal med externa utförare avseende hemtjänst 

löper ut 31 januari 2021. Socialförvaltningen har tagit fram ett nytt 

förfrågningsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 
Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst enligt lagen om 

valfrihetssystem 

 

Övervägande 
Förfrågningsunderlaget har utvecklats och förtydligats utifrån bland annat de 

oklarheter och utförarnas önskemål som har framkommit under nuvarande 

avtalsperiod. 

 

De väsentligaste förändringarna är: 

- Avtalet gäller i två år i stället för ett år 

- Förtydligande av referenskrav 

- Förtydligande av krav på den som ansvarar för den dagliga driften 

- Förtydligande av krav på personal 

- Nya arbetsrättsliga villkor 

- Utföraren kan välja att erbjuda vak dygnet runt  

- Ändring av verkställighetstid från 48 timmar till 24 timmar 

- Nytt villkor om betalningsansvar 

- Nytt villkor om miljömål och handlingsplan 

- Uppdatering av villkor om åtgärder vid fel och brister 
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Ekonomi och verksamhet  
Ersättningen för 2020 är 416 kr/timme i tätort och 449 kr/timme på 

landsbygd. Ersättningen kommer att justeras årligen enligt omsorgsprisindex 

(OPI).  

 

Ersättningsmodellen är samma som tidigare men kan komma att förändras 

under avtalsperioden. Utgångspunkten är att varken utförare eller beställare 

ska påverkas ekonomiskt.  

 

Samråd 
Befintliga utförare har haft möjlighet att lämna synpunkter angående bland 

annat avtalsperiod, kompetenskrav, vak dygnet runt, verkställighetstid, 

arbetsrättsliga villkor och miljömål och handlingsplan. 

 

Facklig samverkan i förvaltningssamverkansgrupp. 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Maria Sjödahl 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Handläggaren 

Enhetschef Karin Antonsson 
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Symbolförklaring
Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. Administrativa föreskrifter

1.1 Inbjudan
Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns
valfrihetssystem för hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

1.2 Allmän orientering

1.2.1 Definitioner
Beställaren - Socialnämnden i Varbergs kommun

Kunden - en individ som har beviljats hemtjänst enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Sökanden - den som lämnat in ansökan om att bli godkänd som utförare

Utföraren - leverantör av hemtjänst
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1.3.6 Reservationer
Om sökanden lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget innebär det att
ansökan inte godkänns. Undvik att lämna information som inte efterfrågats.

1.3.7 Rättelse, fel, förtydligande och komplettering
Beställaren kan tillåta att sökanden rättar en uppenbar felskrivning eller något annat uppenbart fel i
ansökan. Beställaren kan också ge möjlighet till att en ansökan förtydligas eller kompletteras.
Beställaren är dock inte skyldig att medge rättelse, förtydligande eller komplettering.

1.3.8 Handläggning av ansökan
I handläggning av ansökan ingår kontroll av att

ansökan är korrekt och komplett
sökanden uppfyller de krav som anges i förfrågningsunderlaget
sökanden accepterar samtliga krav och villkor.

Handläggningstiden är åtta veckor efter det att en komplett ansökan har inkommit. Under
semesterperioden juni-augusti kan handläggningstiden vara längre.

En ofullständig ansökan, som av sökanden inte kompletterats efter uppmaning, medför att sökanden
inte godkänns.

För att bli godkänd krävs att sökanden uppfyller och accepterar samtliga krav och villkor i
förfrågningsunderlaget.

1.3.9 Underrättelse om beslut
Meddelande om beslut kommer att skickas via TendSign till den e-postadress som sökanden använt för
inloggning i systemet.

Beslutet utgör inte ett bindande avtal. Ett civilrättsligt bindande avtal mellan beställaren och utföraren
sluts genom att ett avtal undertecknas.

1.4 Information om behandling av personuppgifter i ansökan
Varbergs kommun behandlar de personuppgifter ni lämnar in i enlighet med dataskyddsförordningen,
GDPR.

Informationen kommer under den tid den är aktuell att lagras av en extern part, vår systemleverantör
Visma, inom EU/EES. Efter denna tid raderas inlägg från systemet men kan komma att arkiveras i
Varbergs kommuns e-arkiv.

Rättsligt stöd för denna behandling av personuppgifter är rättslig förpliktelse som kräver att
personuppgifter lagras för detta specifika ändamål.

Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Varbergs kommun, sn@varberg.se, 0340-880 00.
Dataskyddsombud är Kerstin Glittmark, dataskyddsombud@varberg.se, 0340-880 00.

Hemtjänst SN 2020/0134
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För mer information om vår behandling av personuppgifter se www.varberg.se/personuppgifter.

Sökanden ansvarar för att de personer vars personuppgifter som finns i ansökan får del av ovanstående
information.
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3. Uppdragsbeskrivning och krav på tjänsten

3.1 Grundläggande förutsättningar

3.1.1 Målgrupp
Målgrupp är de personer som bedöms ha rätt till bistånd i form av hemtjänstinsatser enligt
socialtjänstlagen (SoL). 

3.1.2 Beslut
Beställaren fattar beslut om hemtjänstinsatserna. Beslutet är ett bistånd som beviljas enligt
socialtjänstlagen (SoL). För kunder som är bosatta i annan kommun men tillfälligt vistas i Varberg gäller
bosättningskommunens beslut. 

3.2 Kundval

3.2.1 Allmänt
Kundval innebär att kunden själv får välja vem som ska utföra insatsen. Kunden kan välja mellan olika
utförare som godkänts av beställaren. Antal uppdrag som varje utförare får beror på hur många kunder
som väljer utföraren. Beställaren kan inte garantera några kunder. Kunden har rätt att när som helst
byta utförare och behöver inte ange orsak.

3.2.2 Ickevalsalternativ
Lagen om valfrihetssystem kräver att kommunen erbjuder ett ickevalsalternativ för de kunder som inte
kan eller vill välja utförare. I Varbergs kommun tillämpas turordningsprincipen vilket innebär en
turordning mellan utförarna i alfabetisk ordning enligt kundvalskatalogen.

3.2.3 Kundvalskatalog
Alla utförare som beställaren tecknar avtal med får beskriva sin verksamhet enligt en särskild mall.
Beskrivningarna sammanställs i en kundvalskatalog som delas ut till kunden. Kunden väljer vem som
ska utföra hemtjänsten utifrån kundvalskatalogen.

Det är utförarens ansvar att tillse att det tydligt framgår att informationen enbart riktar sig till de kunder
som har beslut om bistånd samt att uppdatera uppgifterna i kundvalskatalogen.

Det ska tydligt framgå om utföraren erbjuder tilläggstjänster enligt punkt 3.2.8, vilka tjänster som
erbjuds samt om tjänsterna är avgiftsbelagda.

3.2.4 Geografiskt område
Kundvalsmodellen gäller i hela kommunen. 

Utföraren kan välja att erbjuda sina tjänster i hela kommunen eller i specifika områden. Beställaren har
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- Stärkt psykisk hälsa 
- Nöjda äldre på särskilt boende 
- Trygg och säker vård 
- Tryggad kompetensförsörjning

Beställarens aktuella rutiner och riktlinjer för hemtjänst finns på Utförarwebben,
https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/hemtjanst.4.5eadaba015ee6
d85938d8fb8.html. 

Kommunens och socialnämndens mål, riktlinjer, rutiner och kvalitetsdeklarationer kan komma att
förändras under avtalsperioden. Utföraren har att anpassa verksamheten utifrån aktuella mål, riktlinjer,
rutiner och kvalitetsdeklarationer.

För att uppdraget ska kunna genomföras med hög kvalitet är det viktigt med ett gott
samarbete mellan beställare och utförare som bygger på ömsesidig respekt och förtroende.
Parterna ska agera professionellt med beaktande av motpartens intressen i enlighet med god
affärssed.

3.3.2 Omfattning
Utföraren ska för kommunens räkning utföra insatser i fråga om hemtjänst till personer i alla åldrar. I
uppdraget ingår också att utföra hemtjänstinsatser till personer från annan kommun, som tillfälligt vistas
i Varberg.

Hemtjänst omfattar serviceinsatser, personlig omvårdnad, ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt
anhörigavlösning i ordinärt boende inom Varbergs kommun, och beviljad ledsagning utan övernattning
eller hjälp med besök på vårdinrättning även utanför Varbergs kommun. Hälso- och sjukvårdsinsatser är
insatser som ordinerats av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska och kan
omfatta punktinsatser och vård i livets slut (vak).

Avtalet omfattar hemtjänstinsatser samtliga dagar mellan klockan 07.00 – 22.00. Insatser som påbörjas
före kl 22.00 ska slutföras även efter kl 22.00.

Insatserna får inte utföras i annat land eller på annan ort utanför Varbergs kommun. Insatserna får heller
inte utföras i ett område som utföraren inte är verksam i. Undantag är beviljad ledsagning utan
övernattning eller hjälp med besök på vårdinrättning utanför Varbergs kommun.

Insatsen anhörigavlösning innebär att avlösaren tillfälligt övertar omvårdnaden/tillsynen från
anhörigvårdare. Eventuella övriga biståndsbedömda insatser ska ej utföras under tiden för avlösningen.

Avlösningen ska ske i hemmet eller i närmiljö.

3.3.3 Insatser/vårdåtgärder utanför valfrihetssystemet
Valfrihetssystemet och avtalet omfattar inte hemtjänst nattetid (kl. 22.00 – 07.00), ansvar för
trygghetslarm avseende installation och åtgärder i samband med larm samt delegerade hälso- och
sjukvårdsinsatser för kunder som inte har hemtjänstinsatser.

3.3.4 Insatserna
All omvårdnad, stöd och service ska utgå från ett hälsofrämjande perspektiv. Utföraren ska tillgodose
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Socialförvaltningen utser verksamhetschef enligt HSL, den verksamhetschefen har ett samlat ansvar för
den kommunala hälso- och sjukvården.

Utföraren ska säkerställa att det finns personal, i sådan omfattning och med tillräcklig kompetens, så
att omvårdnadsinsatser utförs med kvalitet och att hälso- och sjukvårdsuppgifter kan delegeras eller
instrueras på ett patientsäkert sätt.

3.3.5.3 Medicinskt ansvariga
Inom den kommunala hälso- och sjukvården har medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt
ansvarig för rehabilitering ett särskilt medicinskt ansvar för att patient får en säker och ändamålsenlig
hälso- och sjukvård av god kvalitet. De har eget tillsynsansvar som också omfattar externa utförare.
Utföraren ska se till att medicinskt ansvariga kan utöva sitt ansvar för tillsyn över hälso-och sjukvården
genom att lämna efterfrågade uppgifter.

Utföraren ska, utöver lagar och föreskrifter följa direktiv utfärdade av verksamhetschef för hälso- och
sjukvård samt medicinskt ansvarigas riktlinjer och rutiner.

3.3.6 Vårdhygien
Utföraren ska tillhandahålla arbetskläder samt skyddsutrustning bestående av handskar, plastförkläde,
munskydd och handdesinfektion.

Utföraren ska säkerställa att personalen har, goda kunskaper om, och följer basala hygienrutiner och
klädregler, i sitt arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner, enligt Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2015:10.)

3.3.7 Personal och bemanning

3.3.7.1 Allmänt
Person i ledande position hos utföraren kan samtidigt inte vara bemanningspersonal/vikarie/anställd
inom liknande verksamhet på Socialförvaltningen.

Insatserna får inte utföras av en person som är nära anhörig till kunden och utföraren får därmed inte
heller anställa en person som är nära anhörig till en kund för att utföra dennes beviljade insatser. Med
nära anhörig räknas make/maka/partner/sammanboende, barn, föräldrar/svärföräldrar, syskon, barnbarn
samt mor-farföräldrar. Det kan också finnas andra omständigheter som gör att någon annan kan vara
nära anhörig. Här får en bedömning göras från fall till fall.

3.3.7.2 Ansvarig för den dagliga driften
Utföraren ska ha en person som ansvarar för den dagliga driften.

Ansvarig för den dagliga driften ska vara delaktig i verksamheten och närvarande i den omfattning som
krävs utifrån uppdraget.

Ansvarig för den dagliga driften ska leda och organisera det dagliga arbetet så att uppdraget utförs
utifrån avtalet. Det innebär att:
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kunderna tillförsäkras insatser av god kvalitet i enlighet med biståndsbeslutet.
säkerställa att utförarens personal arbetar enligt socialnämndens värdegrund.
att insatserna utförs på ett sådant sätt att all omvårdnad och service utgår från ett hälsofrämjande
perspektiv och vad som i övrigt framgår av avtalet.

Vidare ingår i ansvaret att:

personal med relevant utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras.
verksamheten planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas.

Den som är ansvarig för den dagliga driften ska ha:

Socionomexamen, högskolans sociala omsorgsutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. Med
likvärdig utbildning avses högskoleutbildning motsvarande minst två års heltidsstudier med
exempelvis vårds-, omsorgs- eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan inriktning beställaren
bedömer lämplig.
Chefserfarenhet sammanlagt under 24 månader under de senaste tre åren med minst 75 %:s
tjänstgöringsgrad. Erfarenheten ska vara från äldreomsorg, hälso- och sjukvård och/eller omsorg
om personer med funktionsnedsättning. Chefserfarenheten kan omfatta att vara chef för
medarbetare som handlägger ansökningar eller utför uppdrag enligt SoL och/eller LSS, samt även
att leda chefer inom verksamheterna. Med chefserfarenhet avses praktisk erfarenhet av
arbetsledning med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar.
Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom
verksamhetsområdet och inom arbetsmiljöområdet.
Kunskaper i svenska motsvarande lägst gymnasiet eller svenska som andraspråk 3 för att
behärska det svenska språket i tal och skrift.
Erfarenhet av administration och datorvana.

Kraven kan även uppfyllas genom delat ledarskap där personer gemensamt uppfyller
ovanstående krav, eller genom att ha minst en person i organisationens ledning som har ovan
efterfrågad kompetens och erfarenhet och som finns tillgänglig som mentor för att ge stöd och
handledning till den som utsetts som ansvarig för den dagliga driften.

Om utföraren under avtalstiden byter den som ansvarar för den dagliga driften eller ledningen av
verksamheten ska detta omgående anmälas skriftligen till beställaren för godkännande. CV för den
tilltänkta personen/mentorn ska skickas in och på begäran ska intyg och betyg uppvisas. Inget
godkännande krävs för tid som är normal semester eller för kortare sjukskrivningar.

Under särskilda omständigheter kan utförare, under maximalt tre månader, ha en person ansvarig för
den dagliga driften som inte uppfyller ovanstående. Utföraren ska skriftligen informera beställaren om
orsak och få det godkänt. Det kan exempelvis gälla byte av ansvarig för den dagliga driften och längre
sjukskrivning.

Utföraren ansvarar för informationsöverföring i samband med byte av ansvarig för daglig drift och andra
nyckelpersoner.

3.3.7.3 Personalens kompetens
Utföraren ska ha personal med den kompetens som krävs för att utföra en god och säker vård och
omsorg. Det ska alltid finnas personal som beställaren kan delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till.
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Minst 50 % av besöken ska utföras av personal med lägst följande kompetens:

yrkesförberedande utbildning (gymnasieexamen) från vårdlinje eller omvårdnadsprogrammet
alternativt minst 600 poäng från KOMVUX i karaktärsämnen inom vård och omsorg, eller
utbildning motsvarande Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet
utformat för arbete som vårdbiträde (800 gymnasiepoäng) eller undersköterska (1500
gymnasiepoäng).

Vid nyanställning ska i första hand personal med relevant utbildning anställas. I undantag kan personal
utan relevant utbildning anställas. 

All tillsvidareanställd personal ska ha grundläggande kunskaper i demenssjukdomar motsvarande
Demens ABC från Svenskt Demenscentrum.

Personalen ska behärska det svenska språket för att kunna kommunicera med kund/närstående/legal
företrädare samt förstå instruktioner kopplade till insatserna. Det innebär även tillräckliga
språkkunskaper för att kunna fullgöra dokumentationsskyldigheten. Personalen ska ha kunskaper i
svenska motsvarande lägst årskurs nio eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Utföraren ansvarar för att all personal får kontinuerlig kompetensutveckling, se SOSFS 2011:12, utifrån
verksamhetens behov, sett ur ett kundperspektiv.

Beställaren ansvarar för utbildning av utförarens medarbetare när det gäller ordinerade HSL-insatser
(inför delegering) samt hantering av medicintekniska produkter. Utföraren ansvarar för att ställa
medarbetare till förfogande för utbildning i den omfattning som den legitimerade personalen bedömer.
Den legitimerade personalen kallar till utbildning och anger plats och tid i inbjudan.

Utföraren ska inte anställa personal som är uppenbart olämpliga för uppdraget.

Utföraren ska på begäran uppvisa bevis, intyg och betyg på personalen.

3.3.7.4 Bemanning
Personalgrupperna ska vara bemannade i den omfattning och med den kompetens som krävs för att
utföra beviljade insatser och trygga kundernas säkerhet.

Insatserna åt enskild kund ska utföras av så få antal personer som möjligt (personalkontinuitet).

3.4 Arbetssätt och metoder
Personalen ska använda sig av evidensbaserade metoder, utveckla kvaliteten i arbetssätt och metoder
samt anpassa arbetssätten utifrån kundens aktuella situation.

3.5 Värdegrund
Personalen ska arbeta utifrån värdegrunden: ”Vi möter dig där du är. Tillsammans med dig formar vi
lösningar utifrån din situation”. Arbetssättet ska genomsyras av värdighet, integritet, omtanke, respekt
och delaktighet.

3.6 Bemötande
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Utföraren ska säkerställa att kunden och hens anhöriga hens anhöriga/legala företrädare bemöts med
värdighet och integritet. Bemötandet ska baseras på hälsofrämjande förhållningssätt, personcentrerat
arbetssätt samt behovsorienterat arbetssätt med individens behov i centrum.

3.7 Arbetsgivaransvar
Utföraren är arbetsgivare för sin personal och ska vara ansvarig för:

- att gällande lagar, författningar och avtal inom det arbetsrättsliga området följs,
- att anställa, avlöna och säga upp personal,
- att skatter och sociala avgifter inlevereras,
- att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen och
arbetsmiljöverkets föreskrifter,
- att omedelbart vidta erforderliga rättsliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha begått brott
riktade mot en kund.

Utföraren ska ha, och kontinuerligt utveckla, metoder för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Samtliga
arbetsskador och tillbud ska dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till
verksamheten. Utföraren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns
att tillgå.

3.8 Skyldighet att anta uppdrag
Utföraren är skyldig att anta, bibehålla och utföra de uppdrag inom det geografiska området och på de
tider och inom det eventuella kapacitetstak som angetts.

Vid ett nytt uppdrag som gäller omvårdnadsinsatser ska utföraren starta insatserna inom 24 timmar, om
inte annan tid är överenskommen, från det att omsorgshandläggaren har kontaktat utföraren. Om
omsorgshandläggaren bedömer att behovet är akut ska insatserna starta omgående efter det att
omsorgshandläggaren kontaktat utföraren.

Vid serviceinsatser såsom städ och tvätt ska utföraren ta kontakt med kunden inom 24 timmar, och
insatserna ska starta enligt överenskommelse dock senast inom 14 dagar.

Omställningstiden vid byte av utförare är 14 dagar. Under dessa dagar ansvarar den tidigare utföraren för
insatserna.

3.9 Information till kunden
Utföraren ska svara för att alla nya kunder och om det behövs närstående och/eller god man eller
förvaltare ska få skriftliga upplysningar om vart man vänder sig för att få hjälp eller för att framföra
synpunkter och/eller klagomål. Den skriftliga informationen ska även innehålla uppgifter om möjligheten
att vända sig till Patientnämnden respektive Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

3.10 Kontaktman
För att säkra kundens och dennes anhörigas rätt till inflytande och information ska kunden ha en
kontaktman utsedd ur personalgruppen. Kontaktmannen ska fungera som en länk mellan kunden,
närstående/legal företrädare och verksamheten. Kontaktmannen ska utses omgående.

Kunden ska få regelbundna uppföljningssamtal med sin kontaktman där kunden får berätta om hur
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han/hon upplever insatserna.

Uföraren ska ha en rutin som beskriver kontaktmannens ansvar. I rutinen ska även framgå vilka övriga
uppgifter kontaktmannen har.

3.11 Genomförandeplan
Insatserna som ska utföras föregås av ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Utföraren ska utifrån
beställningen upprätta en genomförandeplan tillsammans med kund/legal företrädare. Om kunden så
önskar ska anhörig/närstående/god man medverka. Genomförandeplanen ska påbörjas direkt när
hemtjänstinsatserna startar och vara klar inom fyra veckor. Det ska tydligt framgå att kunden varit
delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. Kopia på upprättad genomförandeplan ska skickas till
beställaren på begäran.

3.12 Förändrat behov hos kunden
Utföraren ansvarar för att akuta behov hos kund som måste tillgodoses, åtgärdas omedelbart. Smärre
förändringar i tidsåtgång beroende på ett tillfälligt förändrat behov ersätts ej, då det ryms inom den
beviljade tiden. I särskilda fall vid stora förändringar beroende på tillfälligt förändrat behov kan ersättning
för tid vid akut händelse ges efter bedömning och beslut av omsorgshandläggaren.

Vid förändringar av behovet som bedöms som varaktiga kontaktas omsorgshandläggaren skyndsamt för
ny bedömning både om behovet minskar och ökar.

Vid dödsfall meddelas omsorgshandläggaren skyndsamt.

Utföraren ska skyndsamt meddela omsorgshandläggaren om kunden inte längre har behov av beviljad
insats eller om kunden inte längre önskar insatsen.

3.13 Betalningsansvar
Utföraren har ansvar för att kund som vårdats på sjukhus ska kunna återvända till sin bostad när läkare
bedömt att kunden är utskrivningsklar.

Om utföraren inte kan utföra de insatser som kunden blivit beviljad av handläggare för att kunna
återvända hem med hemtjänst uppstår ett betalningsansvar till Region Halland. Beställaren fakturerar
utföraren för de kostnader som uppstår enligt gällande lagstiftning och överenskommelser. 

3.14 Om kunden inte öppnar dörren eller inte svarar i telefon
Utföraren ska ha skriftlig rutin för agerande när kunden inte öppnar dörren eller inte svarar i telefon för
att försäkra sig om kundens säkerhet.

Utföraren ska tillsammans med kunden upprätta en överenskommelse angående vem som kontaktas
om kunden inte går att nå vid planerad insats.

3.15 Tolk
Om behov av tolk uppstår i utförarens verksamhet ska utföraren anlita tolk via den av beställaren
upphandlade tolkförmedlingen och bära kostnaderna utifrån det avtal beställaren har med
tolkförmedlingen.
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3.16 Dokumentation
Utföraren ska svara för att all dokumentation sker i enlighet med gällande lagar, förordningar och
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:5.

Hälso- och sjukvårdsinsatser ska dokumenteras i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen samt
Patientjournallagen.

När ett ärende avslutas ska senaste genomförandeplan och eventuell annan dokumentation som inte är
arbetsanteckningar översändas till omsorgshandläggaren.

3.17 Vårdinformationssystem
Utföraren behöver ha den systemmiljön som beställaren anvisar. För närvarande gäller att utföraren ska
ha tillgång till en PC med operativsystem Windows 10 och en internetförbindelse i form av fiber/4G. För
säker inloggning krävs programvaran NetiD.

Utföraren ska använda och rapportera in data/information i de system beställaren anvisar. Inom teknik
och IT sker snabb utveckling och nya system kan komma att införas under avtalsperioden. I nuläget
handlar det om följande system:

Intraphone, för dokumentation, kvalitetssäkring och tidsregistering (kommer att ändras)
Life Care SVP/ Life Care SIP, för samordnad vårdplanering med Region Halland
Senior alert, Kvalitetsregister för riskbedömning.
Life Care, avvikelser SoL/LSS

De utvecklingsområden som är särskilt aktuella är gemensamt verksamhetssystem, system för
informationsutbyte mellan beställare och utförare, samt system för säker informationshantering.
Införande av nya system kan påverka användningen av befintliga system.

För de system som utföraren ska använda tillhandahåller beställaren:

Licenser och programvaror
Viss program-/systemsupport
En första utbildning för användare när ett nytt system startas (inte löpande för varje ny användare),
förutom Senior alert där registratörer utbildas regelbundet.

Utföraren ansvarar för:

sina driftskostnader
teknisk utrustning i form av datorer och mobiltelefoner
teknisk support för egen utrustning
eventuellt integrationsarbete med kommunens system
bevakning av uppdateringar
löpande utbildning av anställda.

Utföraren ska följa beställarens rutiner för de olika systemen, samt rutin för säker inloggning.

3.18 Välfärdsteknologi
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Beställaren arbetar aktivt för att öka användningen av välfärdsteknologi. Beställaren ansvarar för
nödvändig teknisk utrustning, förutom datorer och mobiltelefoner, i samband med införandet av ny
välfärdsteknologi samt utrustning till nya kunder. Utföraren står för kostnader för onormalt slitage,
reservdelar, tillbehör m.m.

3.19 Hantering av personuppgifter
Utföraren är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppuppgifter. Det innebär att denna ska
följa de bestämmelser som finns i GDPR och Datainspektionens föreskrifter. För de
personuppgiftsbehandlingar som sker i de system beställaren tillhandahåller ska
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. 

3.20 Sekretess
Utföraren ska tillse att all personal som utför uppgifter inom hemtjänstuppdraget har kännedom om och
iakttar den sekretess och tystnadsplikt som gäller för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens
personal. 

3.21 Samverkan
Utföraren ska samverka med de enheter inom socialförvaltningen, andra myndigheter, Region Halland
och olika organisationer som kan vara aktuella för kunden.

3.22 Våld i nära relation
Utföraren ska ha rutiner för att uppmärksamma våld och dessa ska vara kända hos personalen.

3.23 Anhörigperspektiv
Utföraren ska arbeta utifrån förvaltningens riktlinje för anhörigperspektiv. Samverkan med anhöriga ska
ske så att de anhöriga kan känna stöd och erkännande till att vara en respekterad samarbetspartner.
Utföraren ska ha rutiner för detta.

3.24 Barnperspektiv
Barnens bästa ska alltid beaktas i utförandet av insatsen.

Vid kännedom om eller när misstanke finns, att ett barn far illa ska detta genast anmälas till
Socialtjänsten.

3.25 Anmälan och tillstånd
Utföraren ska ha erforderliga tillstånd och göra de anmälningar som krävs för verksamhetens
bedrivande.

3.26 Påpekande från tillsynsmyndighet
Utföraren ska på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att krävas
på grund av påpekanden från tillsynsmyndighet efter granskning av verksamheten.

3.27 Riktlinjer för anmälan av missförhållande och avvikelse i hälso- och
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sjukvård
Utföraren ska handlägga anmälningar i enlighet med föreskriften och allmänna råd från Socialstyrelsen
SOSFS 2011:5 vilket innebär att utföraren ska rapportera, utreda samt åtgärda händelser som bedömts
som lex Sarah. All personal ska ha kännedom om sin rapporteringsskyldighet. Utföraren ska delge
beställaren lex Sarah-anmälan samt utredning med tillhörande åtgärder.

Enligt Patientsäkerhetslagen 2010:659, kap 6 har den som arbetar inom hälso- och sjukvården
skyldighet att rapportera risker för vårdskador och händelser som har medfört en vårdskada eller hade
kunnat göra det. Utföraren ska följa kommunens riktlinjer för hälso- och sjukvårdsavvikelser.

3.28 Systematiskt kvalitetsarbete
Utföraren ska ja ett kvalitetsledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd
SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska vara
anpassat för utförarens verksamhet och innehålla:

- processer/arbetsflöden med tillhörande rutiner/system/planer
- riskanalys
- egenkontroll
- synpunktshantering
- beskrivning av hur de olika momenten analyseras och leder till förbättringar i verksamheten

Verksamheten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter. Dokumentation av
synpunkter/klagomål och åtgärder ska kunna redovisas för beställaren. Om beställaren tar fram en rutin
för synpunktshantering ska denna följas av utföraren.

Utföraren ska genomföra kundundersökningar för målgruppen för att kvalitetssäkra arbetet
med insatserna.
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4. Avtalsvillkor

4.1 Uppdragets omfattning
Uppdraget avser utförande av hemtjänst (serviceinsatser, personlig omvårdnad, ordinerade
hälso- och sjukvårdsinsatser) samt anhörigavlösning till personer i alla åldrar i ordinärt boende
inom Varbergs kommun, och beviljad ledsagning utan övernattning eller hjälp med besök på
vårdinrättning även utanför Varbergs kommun, enligt detta avtal och förfrågningsunderlag SN
2020/0134.

4.2 Avtalstid
Avtalet gäller från och med undertecknandet till och med den 31 januari 2023 om det inte sägs upp
tidigare enligt nedan.

Utföraren har rätt att säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska
meddelas beställaren skriftligen för att vara gällande.

Om utföraren inte fått några uppdrag och därmed inte bedrivit någon verksamhet åt Varbergs kommun
under tolv (12) månader upphör avtalet automatiskt att gälla.

För det fall uppsägning inte sker och om maximal avtalstid har uppnåtts upphör avtalet automatiskt att
gälla utan föregående uppsägning.

4.3 Handlingars inbördes rangordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.

Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:

1) skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2) detta avtal
3) förfrågningsunderlaget med eventuella bilagor
4) ansökan.

4.4 Utförarens åtagande
Utföraren ska på ett fackmässigt sätt och med omsorg utföra det uppdrag som framgår av
avtalshandlingarna.

4.5 Beställarens åtagande
Beställaren ska på utförarens begäran lämna utföraren den information, de uppgifter och handlingar som
beställaren förfogar över och som utföraren behöver för att genomföra uppdraget.

4.6 Underleverantörer
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Utföraren kan använda sig av underleverantörer. Utföraren ska skriftligen underrätta beställaren innan
anlitandet av underleverantör eller ersättandet av i ansökan angiven underleverantör. Beställaren har rätt
att på saklig och motiverad grund, exempelvis frånvaro av uppfyllande av kvalificeringskrav, inte
godkänna en underleverantör.

I den utsträckning underleverantör anlitas för utförande av åtagande enligt detta avtal ansvarar utföraren
för dess utförande såsom för egen del. Underleverantören ska uppfylla de krav som i avtalshandlingarna
uppställs på utföraren avseende de delar av tillhandahållandet av föremålet för avtalet som
underleverantören ska utföra.

4.7 Samverkan mellan beställaren och utföraren
God samverkan mellan beställare och utförare är av avgörande betydelse för att uppdraget ska kunna
utföras med god kvalitet. Parterna ska agera professionellt med ömsesidig respekt och förtroende samt
med beaktande av motpartens intressen i enlighet med god affärssed.

Parterna ska hålla varandra informerade om händelser i respektive organisation som kan påverka såväl
utförande av tjänsterna som samarbetet.

Utföraren ska samverka med beställaren både avseende uppföljning av avtalet samt för att säkra och
utveckla kvaliteten i verksamheten. Utföraren ska delta i samverkans- och uppföljningsmöten,
informationsdagar, utbildningar med mera som beställaren kallar till.

Utföraren ska omgående informera beställaren om utredningar enligt SoL 14 kap. 3 § samt rapporter
och påpekanden från tillsynsmyndighet.

Utföraren ska läsa inkommande mail och post och besvara frågor inom föreskriven tid.

Utföraren ska på beställarens anfordran, lämna specificerade uppgifter som grund för statistik, ansökan
för statsbidrag, måluppfyllelse eller för annat ändamål i den omfattning som kan anses skäligt. Denna
skyldighet gäller emellertid inte uppgifter som kan karaktäriseras som affärshemligheter.

4.8 Ändringar och tillägg
Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den typ av verksamhet avtalet avser kan
komma att ändras till följd av ny lagstiftning, nya bidragsformer, nya målsättningar antagna av
kommunfullmäktige eller socialnämnden eller andra förändringar av de förutsättningar som ligger till
grund för avtalet.

Hos beställaren pågår ett arbete med att utveckla biståndsbedömningen som kan innebära att
ersättningsmodellen kommer att förändras under avtalsperioden. Utgångspunkten är att varken utförare
eller beställare ska påverkas ekonomiskt.

Ändring av avtalet kan påkallas av socialnämnden. Från datumet när beställaren har skickat
underrättelse till utföraren, ska denne inom tre veckor skriftligen meddela beställaren om utföraren
godkänner de förändrade villkoren eller ej. Om utföraren inte kan acceptera de nya villkoren, upphör
kontraktet efter tre månader från datumet när meddelandet har ankomststämplats hos beställaren.
Inkommer inget skriftligt svar från utföraren, upphör avtalet tre månader från det att tre veckor gått när
utföraren underrättades. 
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4.9 Särskilda avtalsvillkor

4.9.1 Miljömål och handlingsplan
Utföraren ska under det första avtalsåret ta fram miljömål som berör utförarens huvudsakliga
miljöpåverkan i de delar av organisationen som levererar det som upphandlingen omfattar. Miljömålen
ska leda till ständig förbättring och det ska finnas en handlingsplan för att nå målen. Handlingsplanen
ska följas upp minst en gång per år inom utförarens organisation.

4.10 Ekonomiska villkor

4.10.1 Prismodell
Kundvalsmodellen medför att den ekonomiska ersättningen för utförandet följer kunden till den utförare
som valts.

Ersättningen utgörs av en fastställd timersättning, som är densamma för samtliga utförare. Utföraren
ersätts utifrån beslutad och beställd tid. Denna ersättning ska inte enbart täcka den tid som personalen
är i kundens hem, utan också tider för förflyttning, planering, utbildning, dokumentation, samverkan
med andra aktörer etc. Ersättningen beräknas utifrån fastställda schabloner. Utföraren ska inom den
totala tiden för alla kunder och alla insatser omfördela resurser så att kundernas behov tillgodoses
enligt uppdragsbeskrivningen i beställningen.

Anhörigavlösning, läkarbesök och andra tillfälliga insatser, som utförs på uppdrag från
omsorgshandläggare, ersätts för utförd tid med samma timersättningsbelopp som övriga
hemtjänstinsatser. Läkarbesök och tillfälliga insatser rapporteras enligt beställarens rutin.

Ersättning för tillfälliga insatser som ordineras av legitimerad personal ersätts enligt gängse
timersättning. Tillfälliga HSL-insatser rapporteras enligt beställarens rutin.

Ersättningar i 2020 års nivå är följande:

Timersättningen som utgår är 449 SEK för insatser på landsbygd och 416 SEK för insatser inom tätort.

Dessa kommer att justeras till 2021 års nivå enligt punkt 4.10.3

I ovanstående belopp ingår momskompensation.

Startersättning utgår vid varje nytt ärende och ersätts med två timmar. Detta för att utföraren ska ges
möjlighet att utse en kontaktman och upprätta en första genomförandeplan tillsammans med kunden.
Ersättningen utgår även vid ärende då kunden byter utförare.

Byte av utförare ska ske inom 14 dagar efter det att kunden lämnat önskemål. Om bytet, på grund av
specifika skäl, sker innan perioden är slut, ersätts den första utföraren till och med dag 14.

Insatser till kund från annan kommun som tillfälligt vistas i Varberg ersätts enligt Varbergs kommuns
timpris.

Utföraren får inte kräva eller acceptera betalning utöver värdet för de tjänster biståndet avser.
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4.10.2 Ekonomisk reglering
Utföraren ska rapportera planerad och oplanerad frånvaro. Planerad frånvaro är frånvaro som kunden och
utföraren haft kännedom om minst två dagar i förväg. Planerad frånvaro ersätts inte. Oplanerad frånvaro
är frånvaro som inte kunnat förutses. Oplanerad frånvaro ersätts de två första dagarna.

Utbetalningsunderlag för ersättning utifrån beställda timmar skickas till utföraren månadsvis.

Utföraren ska bekräfta att den har mottagit underlaget samt meddela beställaren om eventuella
felaktigheter i underlaget. Därefter betalas ersättning ut. Eventuella felaktigheter justeras vid nästa
utbetalning. 

Om utföraren underlåtit att göra frånvaroavdrag, eller underlåtit meddela felaktighet i underlaget så att för
hög ersättning utbetalats blir utföraren återbetalningsskyldig.

Under avtalsperioden kan en förändring komma att ske så att utföraren ska fakturera beställaren.

4.10.3 Indexomräkning
Ersättningar i 2020 års nivå kommer att justeras till 2021 års nivå per 31/12 utan utförarens begäran.
Därefter kommer ersättningara justeras årsvis per 31/12 utan utförarens begäran.

Ersättningen justeras med omsorgsprisindex, OPI, som fastställs och publiceras av Sveriges
Kommuner och Landsting. Om en definitiv omräkningsfaktor finns publicerad ska denna användas. Om
endast en preliminär omräkningsfaktor finns publicerad ska denna användas fram till dess att en definitv
omräkningsfaktor publiceras. En retroaktiv avräkning ska göras av skillnaden mellan den preliminära
och definitiva omräkningsfaktorn så snart detta är möjligt.

4.11 Gåvor och andra förmåner

4.11.1 Otillåtna förmåner
Utföraren får inte lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av uppdraget avseende
myndighetsutövning.

4.11.2 Gåvor - otillbörlig belöning
Gåvor till utföraren/personal i form av pengar eller gåvor med realiserbart ekonomiskt värde är alltid
otillbörliga. Till gåvor utan egentligt ekonomiskt värde kan räknas föremål utan ett realiserbart värde,
t.ex. tårtor, frukt, blommor och choklad, och kan endast tas emot under det att gåvans art och
omständigheterna vid dess överlämnande inte kan ge anledning till antagande eller misstanke om
särbehandling av kunden. Affärer mellan kund och personal ska inte äga rum med tanke på kundens
beroendeställning.

4.12 Marknadsföring
Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig
mot kunder och övriga utförare.
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All marknadsföring skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om
marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som ansvarar för marknadsföringen.

4.13 Meddelarskydd
Lagen (2017:151) om meddelarskydd gäller för utförarens verksamhet. Det innebär kortfattat att
anställda och uppdragstagare har rätt att lämna uppgifter för offentliggörande och att utföraren inte får
efterforska vem som lämnat uppgifter. Uppgifter som omfattas av tystnadsplikt omfattas inte av
meddelarskyddet.

4.14 Allmänhetens insyn
Enligt 3 kap. 19 a kommunallagen har allmänheten rätt att få insyn i verksamhet som bekostas av
offentliga medel och utförs av privata utförare. Utföraren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål lämna
information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs. Beställaren
accepterar vissa inskränkningar i insynen för allmänheten när det gäller det som kan klassas som
affärshemligheter, beställaren har tolkningsföreträde. Den information som beställaren hämtar in från
utföraren med undantag för information om enskilda, betraktas som offentlig handling.

4.15 Uppföljning
Utföraren förbinder sig att samarbeta med beställaren så att uppföljning och kontroll kan genomföras
och full insyn ges i verksamheten. Uppföljning av verksamheten kommer att ske kontinuerligt och syftar
till att utföraren följer avtalet och säkerställer kvaliteten i verksamheten. Utgångspunkten i uppföljningen
är de krav som ställs i avtalet och förfrågningsunderlaget.

Uppföljningen innefattar följande delmoment:

Område Vad Hur Periodicitet

Seriositetskontroll,
krav på utföraren

Skatter/skulder

 

Ansvarsförsäkring

 

Övriga krav

Kontroll via skattemyndigheten

Inlämnas i samband med ny
försäkringsperiod eller på 
begäran från beställaren

Inlämnas på begäran från beställaren

Två gånger
per år 

I samband
med ny
försäkrings-
period eller
vid behov

Vid behov

Planerad uppföljning av
krav i övriga
avtalshandlingar

Uppdragsbeskrivning
och krav på tjänsten

Avtalsvillkor

Enligt beställarens uppföljningsplan,
t.ex.
- checklistor
- frågeformulär
- platsbesök
- dokumentgranskning
- uppföljningsmöten

Årligen eller
tätare vid
behov
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Påkallad uppföljning   Vid behov

Medicinskt ansvarigas
uppföljning av hälso-
och sjukvårdsinsatser

Uppföljning som
aviserat genom
kalendarium samt
påkallad uppföljning vid
uppmärksammade
avvikelser/brister

Enligt anvisningar Tidsbestämt
i
kalendarium
samt vid
behov

4.16 Åtgärder vid fel och brister

4.16.1 Fel och brister
Den avtalade tjänsten ska anses felaktigt utfört om resultatet avviker från vad utföraren har utfäst eller
marknadsfört, eller vad beställaren med fog kunnat förutsätta utifrån förutsättningarna som angivits i
förfrågningsunderlaget, erbjudits i ansökan samt annat som har avtalats.

Fel och brister kan vara av olika allvarlighetsgrad. Beroende på allvarlighetsgrad ställs olika krav på
åtgärder och/eller andra påföljder enligt nedan:

1. Mindre brist

fel/brist av mindre karaktär och allvarlighetsgrad som

inte haft någon påverkan/risk för påverkan på kund eller verksamhet
som har haft liten påverkan/risk för påverkan på kund eller verksamhet.

Vid mindre brist ska en dialog mellan beställaren och utföraren föras och felet/bristen i verksamheten
åtgärdas omgående.

2. Måttlig brist

fel/brist med måttlig allvarlighetsgrad som har påverkat/riskerat att påverka kund eller verksamhet i
viss omfattning 
en mindre brist som inte åtgärdats, eller
flera upprepade mindre brister av samma karaktär.

Vid måttlig brist kan beställaren välja att vidta en eller flera av följande åtgärder:

utfärda skriftlig erinran enligt punkt 4.16.2.
begära handlingsplan enligt punkt 4.16.3.
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Utföraren ska:

på begäran upprätta handlingsplan enligt punkt 4.16.3. 
åtgärda fel/brist omgående eller inom den tid som anges i den godkända handlingsplanen.
redovisa genomförda åtgärder för beställaren.

3. Allvarlig brist

fel/brist av betydande eller hög allvarlighetsgrad som påverkat/riskerat att påverka kund eller
verksamhet i betydande omfattning
utföraren uppfyller uteslutningsgrund i LOV 7 kap. 1 § eller inte längre uppfyller kvalificeringskrav
som ställts i upphandlingen
en måttlig brist som inte åtgärdats, eller
flera upprepade måttliga brister av samma karaktär.

Vid allvarlig brist kan beställaren välja att vidta en eller flera av följande åtgärder:

utfärda skriftlig varning enligt punkt 4.16.2.
begära handlingsplan enligt punkt 4.16.3.
införa tillfälligt beställningsstopp enligt punkt 4.16.4.
om beställaren inte anser det möjligt och lämpligt att ge utföraren möjlighet att inom skälig tid
vidta rättelse, åtgärda fel/brist på utförarens bekostnad eller säga upp avtalet till omedelbart
upphörande.

Utföraren ska:

på begäran upprätta handlingsplan enligt punkt 4.16.3
åtgärda fel/brist omgående eller inom den tid som anges i den godkända handlingsplanen.
redovisa genomförda åtgärder för beställaren.

Det är beställaren som avgör vilken allvarlighetsgrad fel/brist anses vara.

4.16.2 Erinran och varning
Vid måttlig brist kan beställaren utfärda en skriftlig erinran oavsett om felet/bristen har åtgärdats eller
inte.

Vid allvarlig brist kan beställaren utfärda en skriftlig varning oavsett om felet/bristen har åtgärdats eller
inte.

Beställaren kan även utfärda en skriftlig varning om utföraren vid minst tre tillfällen, under pågående
avtalsperiod eller inom de senaste tre åren under tidigare avtalsperioder, erhållit skriftlig erinran från
beställaren och dessa erinringar avser måttliga brister av samma karaktär.

Erinran/varningen gäller fram till dess att handlingsplan, om sådan begärts, är godkänd och fel/brist är
åtgärdad. 

4.16.3 Handlingsplan
På beställarens begäran ska utföraren upprätta en handlingsplan för åtgärder. Handlingsplan ska
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upprättas inom, av beställaren, angiven tidsram och skickas till beställaren för godkännande. Av
handlingsplanen ska framgå hur åtgärder ska vidtas, när de ska vara genomförda samt hur utföraren
säkerställer att felet/bristen inte uppstår igen.

Beställaren granskar handlingsplanen och kan vid behov be utföraren förtydliga eller komplettera
handlingsplanen. Utföraren ska komplettera/förtydliga handlingsplanen inom, av beställaren, angiven
tidsram. Handlingsplan godkänns skriftligen av beställaren om den bedöms vara komplett. Beställaren
förbehåller sig rätten att besluta när de i handlingsplanen angivna åtgärder ska vara genomförda. 

4.16.4 Tillfälligt beställningsstopp
Beställaren har, under den tid varningen gäller/fram till dess att allvarlig brist är åtgärdad, rätt att införa
tillfälligt beställningsstopp. Under tillfälligt beställningsstopp är utföraren inte valbar för nya kunder och
är inte heller ickevalsalternativ.

Tillfälligt beställningsstopp kan även införas under den tid det tar att utreda misstanke om att utföraren:

uppfyller uteslutningsgrunderna i LOV 7 kap. 1 §,
inte längre uppfyller de kvalificeringskrav som ställts i upphandlingen, eller
gjort sig skyldig till andra oegentligheter av allvarlig karaktär.

Sådant stopp i utförandet av arbetet medför inte skadeståndsskyldighet för beställaren.

4.16.5 Vite
Om utföraren inte upprättar en handlingsplan eller kompletterar/förtydligar handlingsplanen på
beställarens begäran inom den angivna tidsramen har beställaren rätt till vite på 5000 kr per varje
påbörjad vecka som dröjsmålet varar. Om vitet har utgått under två veckor har beställaren rätt att säga
upp avtalet till omedelbart upphörande.

Om utföraren efter uppmaning inte avhjälper allvarlig brist eller fel/brist som har lett till skriftlig varning
inom den i handlingsplanen angivna tiden, eller, om handlingsplan inte har begärts och fel/brist ska
åtgärdas omgående, inom skälig tid, har beställaren:

rätt till vite på 5 % av månadsersättningen den månad då fel/brist har uppmärksammats, per
påbörjad vecka tills fel/brist är åtgärdad, och/eller
rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

Om beställaren är berättigad till vite av utföraren inskränker inte det rätten till att utfå skadestånd.

4.16.6 Avtalets upphörande i förtid
Endera parten har rätt att genom skriftlig uppsägning säga upp detta avtal till omedelbart upphörande
om:

den andra parten i väsentligt hänseende eller upprepade gånger begått avtalsbrott, förutsatt att den
andra parten inte vidtagit rättelse senast tio (10) dagar efter skriftlig anmodan härom.

Dessutom har beställaren ensidig rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om:

utföraren saknar fungerande rutiner och system för kvalitetssäkring
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utföraren bedriver sin verksamhet på ett sätt som enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska
bedöms äventyra kundernas patientsäkerhet
beställarens verksamhetstillsyn/verksamhetsuppföljning visar på en eller flera allvarliga brister och
det inte anses möjligt och lämpligt att ge utföraren möjlighet att inom skälig tid vidta rättelse
utföraren har vid minst tre tillfällen, under pågående avtalsperiod eller inom de senaste högst tre
åren under tidigare avtalsperioder, erhållit skriftlig erinran och dessa erinringar avser måttliga
brister av samma karaktär
utföraren upprepar en allvarligt brist av samma karaktär under pågående avtalsperiod, eller
utföraren upprepar en allvarlig brist av samma karaktär som har lett till skriftlig varning inom de
senaste högst tre åren under tidigare avtalsperioder
utföraren inte upprättar en handlingsplan eller kompletterar/förtydligar handlingsplanen på
beställarens begäran inom den angivna tidsramen och dröjsmålet har varat i minst två veckor
utföraren inte har avhjälpt felet/bristen inom den i handlingsplanen angivna tiden, eller om fel/brist
ska åtgärdas omgående, inom skälig tid
de genomförda åtgärderna inte lett till att uppmärksammade fel/brister rättats till
tillsynsmyndighet riktar allvarlig kritik mot verksamheten
utföraren som driver tillståndspliktig verksamhet får sitt tillstånd från IVO om att bedriva
verksamhet indraget eller tillståndet upphör
utföraren inte uppfyller sina skyldigheter enligt lagar och avtal vad gäller inbetalning av skatter och
socialförsäkringsavgifter samt innehav av F-skattesedel
utföraren uppvisar brister i sitt arbetsmiljöarbete, exempelvis genom att inte följa aktuell
lagstiftning eller rätta sig efter föreläggande eller förbud från Arbetsmiljöverket
det framkommer att utföraren lämnat oriktiga uppgifter, inklusive manipulation av dokument, i
ansökan, vilket om korrekt uppgifter lämnats, skulle ha inneburit att kontrakt inte erhållits
utföraren har ställt in sina betalningar, begärs eller försätts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar,
ansökt om företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på
obestånd
omständigheter som avses i LOV 7 kap. 1 § uppstår
företrädare för utföraren genom lagakraftvunnen dom dömts för grovt brott som påverkar förtroendet
för utförande av uppdraget, även om den grova brottsligheten inte skett i yrkesutövningen
andra oegentligheter av allvarlig karaktär från utförarens sida förekommit.

Vad som i denna punkt sägs om utföraren gäller även dess underleverantörer.

Sådant avtalsbrott, som medför avtalets förtida upphörande, ger den hävande parten rätt till skadestånd
för den skada som part har åsamkats. Vid förtida uppsägning har utföraren rätt till skälig ersättning för
nedlagt arbete fram till uppsägningen, dock inte indirekta kostnader.

4.17 Skadestånd
Utföraren ansvarar för skada på person eller egendom som utföraren eller utförarens
underleverantörer orsakar vid fullgörandet av detta avtal oavsett om utföraren eller dennes
underleverantörer förfarit oaktsamt eller inte.

Utföraren ska hålla beställaren skadeslös om beställaren blir skyldig att utge ersättning till tredje man
med anledning av skada för vilken utföraren ansvarar.

4.18 Katastrofberedskap och beredskapsplanering
Utföraren ska i händelse av fredstida kris/extraordinär händelse eller krig/höjd beredskap ha förberedda
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rutiner och dokumenterade riktlinjer/planer/checklistor etc. för hur de ska hantera situationen. 

Utföraren ska vid behov/förfrågan från beställaren biträda vid upprättande av "Socialförvaltningens
krisledningsplan" samt medverka i andra krisberedskapsförberedelser för verksamheten. 

I händelse av fredstida kris/extraordinär händelse eller krig/höjd beredskap ska utföraren vid behov
samordna sin verksamhet med den kommunala äldre- och funktionshinderverksamheten.

4.19 Befrielsegrunder (force majeure)
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig
smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra
sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse.

Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.

Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av
denna bestämmelse.

4.20 Överlåtelse av avtal
Om utföraren byter ägare eller ombildas i ny företagsform ska utföraren meddela beställaren utan
dröjsmål.

Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan beställarens skriftliga medgivande.

4.21 Tvist
Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet ska avgöras av allmän domstol vid beställarens
hemort som första instans med tillämpning av svensk lagstiftning.
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Upphandlande organisation
Varbergs kommun
Tiina Ruottinen

Upphandling
Sysselsättning till personer med missbruks-
och beroendeproblematik
SN 2020/0137
Sista ansökansdag: 2030-08-12 19:06

Symbolförklaring
Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. Administrativa föreskrifter

1.1 Inbjudan
Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns
valfrihetssystem för sysselsättning till personer med missbruks- och beroendeproblematik enligt lagen
om valfrihetssystem, LOV.

1.2 Allmän orientering

1.2.1 Definitioner
Beställaren - Socialnämnden i Varbergs kommun

Kunden - en individ som har beviljats sysselsättning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Sökanden - den som lämnat in ansökan om att bli godkänd som utförare
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Utföraren - leverantör av sysselsättning

1.2.2 Upphandlingens omfattning
Uppdraget omfattar sysselsättning till personer med missbruks- och beroendeproblematik enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen.

Utföraren ska tillhandahålla konkreta arbetsuppgifter till kunden och insatserna bör vara utformade så
att de, om kunden har möjlighet, ger förutsättningar att senare få en anställning i arbetslivet.

För en närmare beskrivning av uppdraget se kapitel 3.

1.2.3 Avtalstid
Avtal kommer att tecknas till och med den 31 december 2023.

Avtalsstart är tidigast den 1 januari 2021.

1.2.4 Upphandlande myndighet
Den upphandlande myndigheten är Varbergs kommun, org. nr. 212000-1249.

Upphandling utförs och avtal tecknas av Socialnämnden i Varbergs kommun.

1.2.5 Upphandlingsförfarande
Upphandlingen sker enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV.

Socialnämnden i Varbergs kommun godkänner och tecknar avtal med samtliga sökande som uppfyller
de krav som fastställts i detta förfrågningsunderlag.

1.2.6 Förteckning över handlingar
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:

Eventuella svar på frågor samt förtydliganden/kompletteringar 

Detta dokument, bestående av

Administrativa föreskrifter (kapitel 1)
Krav på utföraren (kapitel 2)
Krav på tjänsten (kapitel 3)
Avtalsvillkor (kapitel 4)

1.3 Ansökan

1.3.1 Förutsättningar för ansökan
Ansökan ska lämnas enligt förfrågningsunderlaget och vara författat på svenska.

Intyg, bevis och certifikat accepteras även på engelska. Om originalintyget inte är på svenska eller
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Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Varbergs kommun, sn@varberg.se, 0340-880 00.
Dataskyddsombud är Kerstin Glittmark, dataskyddsombud@varberg.se, 0340-880 00.

För mer information om vår behandling av personuppgifter se www.varberg.se/personuppgifter.

Sökanden ansvarar för att de personer vars personuppgifter som finns i ansökan får del av ovanstående
information.
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3. Uppdragsbeskrivning och krav på tjänsten

3.1 Grundläggande förutsättningar

3.1.1 Syfte och mål
Utföraren ska bedriva verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och aktuella
föreskrifter. Dessutom ska utföraren följa nationella och regionala föreskrifter och rutiner samt Varbergs
kommuns och Socialnämndens mål, riktlinjer och rutiner.

Kommunfullmäktige har fastställt strategiska målområden som brutits ned av Socialnämnden. Aktuellt
för sysselsättning är målområdet "Ett samhälle för alla". Socialnämndens mål 2020-2023 som är
aktuella för uppdraget:

Insatser ska utformas så att personer med psykisk ohälsa upplever ökad trygghet och
meningsfullhet.
Socialnämnden ska bidra till att den psykiska hälsan hos ungdomar/unga vuxna ska stärkas.

Socialnämndens aktuella rutiner och riktlinjer för sysselsättning finns på Utförarwebben,
https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/sysselsattning.4.4bd6d99c15f0522e95f
d4474.html. 

Mål, riktlinjer och rutiner kan komma att förändras under avtalsperioden. Utföraren har att anpassa
verksamheten utifrån aktuella mål, riktlinjer och rutiner.

Syftet och målet med sysselsättning är att det ska bryta isolering, ge trygghet och medverka till
återhämtning samt kunna bibehålla eller ge ökad självständighet för kunden.

Målet med biståndet är att kunden ska ha en meningsfull sysselsättning som ger struktur i vardagen
och stöd att upprätthålla nykterhet/drogfrihet. Biståndet ska utföras utifrån kundens behov och om
kunden har förutsättnigar för det, förbereda för arbete, studier eller arbetsmarknadsåtgärd. Biståndet
ska utformas i samråd med kund.

3.1.2 Målgrupp
Målgruppen är de personer som har bistånd i form av sysselsättning enligt socialtjänstlagen. 

Biståndet sysselsättning för personer med missbruks- och beroendeproblematik är till för dem som:

har missbruks- och beroendeproblematik eller om det finns misstanke om detta
har en nyvunnen nykter- och drogfrihet
behovet kan inte tillgodoses av annat samhällsutbud
inte står till arbetsmarknadens förfogande.

3.1.3 Beslut
Socialförvaltningens handläggare gör individuella behovsbedömningar enligt socialtjänstlagen (SoL)
vilket mynnar ut i ett beslut om sysselsättning upp till maximalt 40 timmar per vecka. Utföraren ersätts

Sysselsättning till personer med missbruks- och beroendeproblematik SN 2020/0137

Sida 12/28





Ändring av kapacitetstak ska anmälas till beställaren senast den 15:de i månaden för att börja gälla
den 1:a i kommande månad. Detta gäller dock inte under semesterperioden utan ansökan om att ändra
kapacitetstak som inkommer mellan den 16 juni och 15 september kommer att verkställas från och
med 1 oktober.

Om kapacitetstaket minskas behåller ändå utföraren alla befintliga kunder under förutsättning att
kunden inte väljer att byta utförare.

3.3 Genomförande av verksamheten

3.3.1 Uppdragets omfattning
Uppdraget omfattar sysselsättning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för personer med missbruks- och
beroendeproblematik eller misstänkt sådan.

Uppdraget innebär en meningsfull sysselsättning för kunden. Utföraren ska tillhandahålla konkreta
arbetsuppgifter till kunden och insatserna bör vara utformade så att de, om kunden har möjlighet, ger
förutsättningar att senare få en anställning i arbetslivet. Kunden ska få kännedom och kunskap om
arbetsmarknadens krav och villkor, t.ex. ta instruktioner från arbetsledare, samarbeta, sköta arbetstider
samt meddela sig vid sjukdom. Arbetsuppgifterna och aktiviteterna ska vara schemalagda.

Insatsen ska vara individuellt utformad och erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap utifrån
kundens förutsättningar och behov. Insatsen ska utföras utifrån kundens önskemål och intressen. Hur
insatsen verkställs bestämmer utföraren i samråd med kunden. Det innebär att utföraren stödjer kunden
genom kartläggning, motivationssamtal, studiebesök samt uppsökande arbete i syfte att
motivera. Verksamheten ska grundas på respekt för kundens integritet och självbestämmande. Kunden
ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges och ha möjlighet att prova olika
arbetsuppgifter och aktiviteter.

Arbetsuppgifterna ska utföras i en alkohol- och drogfri miljö.

I sysselsättningen ingår också omvårdnad och delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser vid
behov.

Utföraren ska vid behov möta och lämna kunden till färdtjänst eller hållplats för allmänna
kommunikationer. Utföraren svarar för resor som sker inom verksamheten.

3.3.2 Tid för utförande
Utföraren ska erbjuda sysselsättning måndag till och med fredag klockan 08.00 - 16.00 förutom aftnar
och helgdagar. Andra tider kan förekomma beroende på sysselsättningens innehåll.

3.3.3 Personal och bemanning

3.3.3.1 Allmänt
Person i ledande position hos utföraren kan samtidigt inte vara bemanningspersonal/vikarie/anställd
inom liknande verksamhet på Socialförvaltningen.

Insatserna får inte utföras av en person som är nära anhörig till kunden och utföraren får därmed inte
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heller anställa en person som är nära anhörig till en kund för att utföra dennes beviljade insatser. Med
nära anhörig räknas make/maka/partner/sammanboende, barn, föräldrar/svärföräldrar, syskon, barnbarn
samt mor-farföräldrar. Det kan också finnas andra omständigheter som gör att någon annan kan vara
nära anhörig. Här får en bedömning göras från fall till fall.

3.3.3.2 Ansvarig för den dagliga driften
Utföraren ska ha en person som ansvarar för den dagliga driften.

Ansvarig för den dagliga driften ska vara närvarande och delaktig i verksamheten.

Ansvarig för den dagliga driften ska leda och organisera det dagliga arbetet så att uppdraget utförs
utifrån avtalet. Det innebär att:

kunderna tillförsäkras insatser av god kvalitet i enlighet med biståndsbeslutet
säkerställa att utförarens personal arbetar enligt socialnämndens värdegrund

Vidare ingår i ansvaret att:

personal med relevant utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras
verksamheten planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas.

Den som är ansvarig för den dagliga driften ska behärska svenska språket i tal och skrift och ha lämplig
utbildning eller motsvarande erfarenhet samt erforderlig kompetens för uppdraget. CV, intyg och betyg
på den som är ansvarig för den dagliga driften ska kunna uppvisas på beställarens begäran. 

Om utföraren under avtalstiden byter den som ansvarar för den dagliga driften eller ledningen av
verksamheten ska detta omgående anmälas skriftligen till beställaren för godkännande. CV för den
tilltänkta personen ska skickas in och på begäran ska intyg och betyg uppvisas. Inget godkännande
krävs för tid som är normal semester eller för kortare sjukskrivningar.

Under särskilda omständigheter kan utförare, under maximalt tre månader, ha en person ansvarig för
den dagliga driften som inte uppfyller ovanstående. Utföraren ska skriftligen informera beställaren om
orsak och få det godkänt. Det kan exempelvis gälla byte av ansvarig för den dagliga driften och längre
sjukskrivning.

Utföraren ansvarar för informationsöverföring i samband med byte av ansvarig för daglig drift och andra
nyckelpersoner.

3.3.3.3 Personalens kompetens
Utföraren ansvarar för att personalen har en lämplig utbildning eller motsvarande erfarenhet samt
erforderlig kompetens för verksamheten.

Personalen skall behärska det svenska språket för att kunna kommunicera med kund/anhöriga/legal
företrädare samt förstå instruktioner kopplade till verksamheten. Det innebär även tillräckliga
språkkunskaper för att kunna fullgöra dokumentationsskyldigheten.

Utföraren ansvarar för att all personal får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Utföraren ska på begäran uppvisa CV och erforderliga bevis, intyg och betyg på personalen.
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3.3.3.4 Bemanning
Verksamheten ska vara bemannad i den omfattning och med den kompetens som krävs för att utföra
beviljade insatser och trygga kundernas säkerhet.

3.4 Arbetssätt och metoder
Personalen ska utveckla kvalitén i arbetssätt och metoder samt anpassa arbetssätten utifrån kundens
aktuella situation.

3.5 Värdegrund
Personalen ska arbeta utifrån värdegrunden: ”Vi möter dig där du är. Tillsammans med dig formar vi
lösningar utifrån din situation”. Arbetssättet ska genomsyras av värdighet, integritet, omtanke, respekt
och delaktighet.

3.6 Sekretess
Utföraren ska tillse att all personal som utför uppgifter inom uppdraget iakttar den sekretess,
tystnadsplikt och rapporteringsskyldighet som gäller för socialtjänstens personal.

3.7 Arbetsgivaransvar
Utföraren är arbetsgivare för sin personal och ska vara ansvarig för:

- att gällande lagar, författningar och avtal inom det arbetsrättsliga området följs,
- att anställa, avlöna och säga upp personal,
- att skatter och sociala avgifter inlevereras,
- att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen och
arbetsmiljöverkets föreskrifter,
- att omedelbart vidta erforderliga rättsliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha begått brott
riktade mot en kund.

Utföraren ska ha, och kontinuerligt utveckla, metoder för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Samtliga
arbetsskador och tillbud ska dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till
verksamheten. Utföraren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns
att tillgå.

3.8 Skyldighet att anta uppdrag
Utföraren är skyldig att anta, bibehålla och utföra de uppdrag på de tider och inom det eventuella
kapacitetstak som angetts.

Beslutat bistånd ska starta inom en vecka efter beställningen om inget annat är bestämt eller att
kunden har andra önskemål.

Utföraren ska meddela beställaren när beslutet är verkställt dvs. att kunden påbörjat sin sysselsättning.
I vissa fall behövs en motivationsperiod innan beslutet kan verkställas.

Omställningstiden vid byte av utförare är 14 dagar. Under dessa dagar ansvarar den tidigare utföraren för
biståndet.
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3.9 Kontaktman och genomförandeplan
Kunden ska ha en kontaktman utsedd för att säkra kundernas rätt till inflytande och information.
Kontaktmannen ska finnas utsedd för kunden redan vi första besöket.

Kontaktmannen ska utifrån beställningen upprätta en genomförandeplan tillsammans med kunden/legal
företrädare.

Genomförandeplanen ska upprättas inom 14 dagar från det att insatsen startat. Kundens mål med
sysselsättningen ska tydligt framgå i genomförandeplanen.

3.10 Information till kunden
Utföraren ska svara för att alla nya kunder ska få upplysningar om vart man vänder sig för att få hjälp
eller framföra synpunkter och/eller klagomål.

3.11 Kunds närvaro
Utföraren ska ställa krav på kunden vad gäller närvaro och tider mm. så att verksamheten så långt som
möjligt liknar en ordinarie arbetsplats. Utföraren ska kontakta kunden omgående vid frånvaro. Vid 14
dagars ogiltig frånvaro ska utföraren kontakta beställaren.

3.12 Förändrat behov hos kunden
Vid förändringar av behovet som bedöms som varaktiga kontaktas handläggaren för ny bedömning.

Utföraren ska meddela handläggaren om kunden inte längre önskar beviljat bistånd.

3.13 Samverkan
Utföraren ska samverka med de enheter inom socialförvaltningen, andra myndigheter, Region Halland
och olika organisationer som kan vara aktuella för kunden.

3.14 Tolk
Utföraren ska vid behov anlita tolk via den av beställaren upphandlade tolkförmedlingen och bära
kostnaderna utifrån det avtal beställaren har med tolkförmedlingen.

3.15 Lokaler
Utförarens lokaler ska vara belägna i Varbergs kommun. Utföraren står för alla lokalhyror och övriga
kostnader. Lokalerna ska uppfylla myndigheters krav på arbetsmiljö och säkerhet. Lokalerna ska vara
ändamålsenliga och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

3.16 Brandskydd
Utföraren ska följa den lagstiftning som gäller för brandskydd samt följa de direktiv som
Räddningstjänsten och fastighetsägaren fastställer.

3.17 Dokumentation
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Utföraren svarar för att all dokumentation sker i enlighet med gällande lagar, förordningar och
socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Dokumentationen ska föras på fastställd mall.

När ett ärende avslutas ska senaste genomförandeplanen och eventuell annan dokumentation som inte
är arbetsanteckningar översändas till handläggaren.

3.18 IT-system
Beställaren kan komma att besluta att utföraren ska tillämpa beställarens journalföringssystem. I
sådant fall skall beställaren och utföraren teckna särskilt avtal om detta samt om kostnadsfördelning.

Utföraren ska ha tillgång till teknisk utrustning i form av dator och en internet-förbindelse.

3.19 Hantering av personuppgifter
Utföraren är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppuppgifter. Det innebär att denna ska
följa de bestämmelser som finns i GDPR och Datainspektionens föreskrifter.

3.20 Arbetshjälpmedel
Utföraren ska tillhandahålla de arbetshjälpmedel som erfordras för att utföra uppdraget

3.21 Våld i nära relation
Utföraren ska ha rutiner för att uppmärksamma våld och dessa ska vara kända hos personalen.

3.22 Barnperspektiv
Barnens bästa ska alltid beaktas i utförandet av insatsen.

Vid kännedom om ett barn far illa ska detta genast anmälas till Socialtjänsten.

3.23 Anmälan och tillstånd
Utföraren ska ha erforderliga tillstånd och göra de anmälningar som krävs för verksamhetens
bedrivande.

3.24 Påpekande från tillsynsmyndighet
Utföraren ska på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att krävas
på grund av påpekanden från tillsynsmyndighet efter granskning av verksamheten.

3.25 Riktlinjer för anmälan om missförhållanden
Utföraren ska handlägga anmälningar i enlighet med föreskriften och allmänna råd från Socialstyrelsen
SOSFS 2011:5. För detta ska utföraren ha framtagna skriftliga rutiner.

3.26 Systematiskt kvalitetsarbete
Utföraren ska ja ett kvalitetsledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd
SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska vara
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anpassat för utförarens verksamhet och innehålla:

- processer/arbetsflöden med tillhörande rutiner/system/planer
- riskanalys
- egenkontroll
- synpunktshantering
- beskrivning av hur de olika momenten analyseras och leder till förbättringar i verksamheten.

Verksamheten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter. Dokumentation av
synpunkter/klagomål och åtgärder ska kunna redovisas för beställaren. Om beställaren tar fram en rutin
för synpunktshantering ska denna följas av utföraren.

Utföraren ska genomföra kundundersökningar för målgruppen för att kvalitetssäkra arbetet med
insatserna.
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4. Avtalsvillkor

4.1 Uppdragets omfattning
Uppdraget avser tillhandahållande av sysselsättning till personer med missbruks- och
beroendeproblematik enligt socialtjänstlagen, detta avtal och förfrågningsunderlag SN 2020/0137.

4.2 Avtalstid
Avtalet gäller från och med undertecknandet till och med 2023-12-31 om det inte sägs upp tidigare
enligt nedan.

Utföraren har rätt att säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska
meddelas beställaren skriftligen för att vara gällande.

Om utföraren inte fått några uppdrag och därmed inte bedrivit någon verksamhet åt Varbergs kommun
under tolv (12) månader upphör avtalet automatiskt att gälla.

För det fall uppsägning inte sker och om maximal avtalstid har uppnåtts upphör avtalet automatiskt att
gälla utan föregående uppsägning.

4.3 Handlingars inbördes rangordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.

Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:

1) skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2) detta avtal
3) förfrågningsunderlaget med eventuella bilagor 
4) ansökan.

4.4 Utförarens åtagande
Utföraren ska på ett fackmässigt sätt och med omsorg utföra det uppdrag som framgår av
avtalshandlingarna.

4.5 Beställarens åtagande
Beställaren ska på utförarens begäran lämna utföraren den information, de uppgifter och handlingar som
beställaren förfogar över och som utföraren behöver för att genomföra uppdraget.

4.6 Underleverantörer
Utföraren kan använda sig av underleverantörer. Utföraren ska skriftligen underrätta beställaren innan
anlitandet av underleverantör eller ersättandet av i ansökan angiven underleverantör. Beställaren har rätt
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att på saklig och motiverad grund, exempelvis frånvaro av uppfyllande av kvalificeringskrav, inte
godkänna en underleverantör.

I den utsträckning underleverantör anlitas för utförande av åtagande enligt detta avtal ansvarar utföraren
för dess utförande såsom för egen del. Underleverantören ska uppfylla de krav som i avtalshandlingarna
uppställs på utföraren avseende de delar av tillhandahållandet av föremålet för avtalet som
underleverantören ska utföra.

4.7 Samverkan mellan beställaren och utföraren
Parterna ska hålla varandra informerade om händelser i respektive organisation som kan påverka såväl
utförande av tjänsterna som samarbetet.

Utföraren ska samverka med beställaren både avseende uppföljning av avtalet som för att säkra och
utveckla kvalitén i verksamheten. Utföraren ska delta i samverkans- och uppföljningsmöten,
informationsdagar utbildningar med mera som beställaren kallar till.

4.8 Ändringar och tillägg
Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den typ av verksamhet avtalet avser kan
komma att ändras till följd av ny lagstiftning, nya bidragsformer, nya målsättningar antagna av
kommunfullmäktige eller socialnämnden eller andra förändringar av de förutsättningar som ligger till
grund för avtalet.

Ändring av avtalet kan således exempelvis påkallas av socialnämnden om inriktningen på verksamheten
av denna eller andra orsaker måste ändras. Sådana beslut ska beställaren meddela utföraren om.

Från datumet när beställaren har skickat sådan underrättelse till utföraren, ska denne inom tre veckor
skriftligen meddela beställaren om utföraren godkänner de förändrade villkoren eller ej. Om utföraren
inte kan acceptera de nya villkoren, upphör kontraktet efter tre månader från datumet när meddelandet
har ankomststämplats hos beställaren. Inkommer inget skriftligt svar från utföraren, upphör avtalet tre
månader från det att tre veckor gått när utföraren underrättades.

4.9 Särskilda avtalsvillkor

4.9.1 Miljömål och handlingsplan
Utföraren ska under det första avtalsåret ta fram miljömål som berör utförarens huvudsakliga
miljöpåverkan i de delar av organisationen som levererar det som upphandlingen omfattar. Miljömålen
ska leda till ständig förbättring och det ska finnas en handlingsplan för att nå målen. Handlingsplanen
ska följas upp minst en gång per år inom utförarens organisation.

4.10 Ekonomiska villkor

4.10.1 Prismodell
De ekonomiska resurserna för utförandet följer kunden till den utförare som valts. Utföraren ersätts per
beslutad och utfört bistånd. Ersättningen ska täcka samtliga kostnader för uppdraget.
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Biståndet ersätts via två fastställda nivåer baserat på närvarotimmar. Deltid avser närvaro upp till och
med 82 timmar per månad och heltid över 82 timmar per månad. Alla kalendermånader hanteras enligt
dessa nivåer.

Med närvarotimmar menas tid som kunden är i verksamheten, samt möten där kund och utförare
träffas.

Ersättningar i 2020 års prisnivå är följande:

Ersättning utgår med 5 089  SEK per månad för deltid.
Ersättning utgår med 6 361 SEK per månad för heltid.

Dessa kommer att justeras till 2021 års nivå enligt punkt 4.10.4.

I ovanstående belopp ingår momskompensation. 

Om utförare, till samma kund, får ersättning från annan huvudman ska detta meddelas till beställaren.

Utföraren får inte kräva eller acceptera betalning utöver värdet för de tjänster biståndet avser.

4.10.2 Ekonomisk reglering
Utföraren ska varje månad sammanställa en faktura för månadens utförda insatser. Eventuella
felaktigheter korrigeras av utföraren på nästkommande faktura.

Utföraren ska skicka elektronisk faktura. Villkor för elektronisk fakturering finns på
https://www.varberg.se/naringslivarbete/upphandlingochinkop/ehandelochefaktura/faktureravarbergskom
mun.4.4c8d281716b926ffa93814.html.

I fakturan ska bifogas det av beställaren fastställda fakturaunderlaget. I fakturan anges
Sysselsättning missbruk, 55824

Betalningstiden - 30 dagar - räknas från den dag beställaren mottager fakturan. Fakturor med
ofullständiga uppgifter och/eller felaktig information kommer att återsändas till utföraren med begäran
om ny faktura. Förfallodagen räknas från den dag fakturan inkommer i rättat skick.

4.10.3 Förskott
Beviljas ej.

4.10.4 Indexomräkning
Ersättningar i 2020 års nivå kommer att justeras till 2021 prisnivå per 31/12 utan utförarens begäran.
Därefter kommer ersättningarna justeras årsvis per 31/12 utan utförarens begäran.

Ersättningen justeras med omsorgsprisindex, OPI, som fastställs och publiceras av Sveriges
Kommuner och Landsting. Definitivt OPI för innevarande år ligger till grund för omräkning av
nästkommande års ersättning. Om en definitiv omräkningsfaktor finns publiceras ska denna användas.
Om endast en preliminär omräkningsfaktor finns publicerad ska denna användas fram till dess att en
definitiv omräkningsfaktor publiceras. En retroaktiv avräkning ska göras av skillnaden mellan den
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preliminära och definitiva omräkningsfaktorn så snart detta är möjligt.

4.11 Gåvor och andra förmåner

4.11.1 Otillåtna förmåner
Företag får inte lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av uppdraget avseende
myndighetsutövning.

4.11.2 Gåvor - otillbörlig belöning
Gåvor till utföraren/personal i form av pengar eller gåvor med realiserbart ekonomiskt värde är alltid
otillbörliga. Till gåvor utan egentligt ekonomiskt värde kan räknas föremål utan ett realiserbart värde,
t.ex. tårtor, frukt, blommor och choklad, och kan endast tas emot under det att gåvans art och
omständigheterna vid dess överlämnande inte kan ge anledning till antagande eller misstanke om
särbehandling av kunden. Affärer mellan kund och personal ska inte äga rum med tanke på kundens
beroendeställning.

4.12 Marknadsföring
Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig
mot kunder och övriga utförare.

All marknadsföring skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om
marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som ansvarar för marknadsföringen.

4.13 Meddelarskydd
Lagen (2017:151) om meddelarskydd gäller för utförarens verksamhet. Det innebär kortfattat att
anställda och uppdragstagare har rätt att lämna uppgifter för offentliggörande och att utföraren inte får
efterforska vem som lämnat uppgifter. Uppgifter som omfattas av tystnadsplikt omfattas inte av
meddelarskyddet.

4.14 Allmänhetens insyn
Enligt 3 kap 19 a kommunallagen har allmänheten rätt att få insyn i verksamhet som bekostas av
offentliga medel och utförs av privata utförare. Utföraren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål lämna
information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs. Beställaren
accepterar vissa inskränkningar i insynen för allmänheten när det gäller det som kan klassas som
affärshemligheter, beställaren har tolkningsföreträde. Den information som beställaren hämtar in från
utföraren med undantag för information om enskilda, betraktas som offentlig handling.

4.15 Uppföljning
Utföraren förbinder sig att samarbeta med beställaren så att uppföljning och kontroll kan genomföras
och full insyn ges i verksamheten. Uppföljning av verksamheten kommer att ske kontinuerligt och syftar
till att utföraren följer avtalet och säkerställer kvaliteten i verksamheten. Utgångspunkten i uppföljningen
är de krav som ställs i avtalet och förfrågningsunderlaget.
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Uppföljningen innefattar följande delmoment:

Område Vad Hur Periodicitet

Seriositetskontroll,
krav på utföraren

Skatter/skulder

 

Ansvarsförsäkring

 

Övriga krav

Kontroll via skattemyndigheten

Inlämnas i samband med ny
försäkringsperiod eller på 
begäran från beställaren

Inlämnas på begäran från beställaren

Två gånger
per år 

I samband
med ny
försäkrings-
period eller
vid behov

Vid behov

Uppföljning av krav på
övriga avtalshandlingar

Uppdragsbeskrivning
och krav på tjänsten

Avtalsvillkor

Enligt beställarens uppföljningsplan,
t.ex.
- checklistor
- frågeformulär
- platsbesök
- dokumentgranskning
- uppföljningsmöten

Årligen eller
tätare vid
behov

Påkallad uppföljning   Vid behov

4.16 Åtgärder vid fel och brister

4.16.1 Fel och brister
Den avtalade tjänsten ska anses felaktigt utfört om resultatet avviker från vad utföraren har utfäst eller
marknadsfört, eller vad beställaren med fog kunnat förutsätta utifrån förutsättningarna som angivits i
upphandlingsdokumentet, erbjudits i ansökan samt annat som har avtalats.

Fel och brister kan vara av olika allvarlighetsgrad. Beroende på allvarlighetsgrad ställs olika krav på
åtgärder och/eller andra påföljder enligt nedan:

1. Mindre brist

fel/brist av mindre karaktär/allvarlighetsgrad som

inte haft någon påverkan/risk för påverkan på kund eller verksamhet, eller
har haft liten påverkan/risk för påverkan på kund eller verksamhet.

Vid mindre brist ska en dialog mellan beställaren och utföraren föras och felet/bristen i verksamheten
åtgärdas omgående.

2. Måttlig brist

fel/brist med måttlig karaktär/allvarlighetsgrad som har påverkat/riskerat att påverka kund eller
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verksamhet i viss omfattning
en mindre brist som inte åtgärdats, eller
flera upprepade mindre brister av samma karaktär.

Vid måttlig brist kan beställaren välja att vidta en eller flera av följande åtgärder:

utfärda skriftlig erinran enligt punkt 4.16.2.
begära handlingsplan enligt punkt 4.16.3.

Utföraren ska:

på begäran upprätta handlingsplan enligt punkt 4.16.3.
åtgärda fel/brist omgående eller inom den tid som anges i den godkända handlingsplanen.
redovisa genomförda åtgärder för beställaren.

3. Allvarlig brist

fel/brist av betydande eller hög allvarlighetsgrad som har påverkat/riskerat att påverka kund eller
verksamhet i betydande omfattning,
utföraren uppfyller uteslutningsgrund i LOV 7 kap. 1 § eller inte längre uppfyller kvalificeringskrav
som ställts i upphandlingen
en måttlig brist som inte åtgärdats, eller
flera upprepade måttliga brister av samma karaktär.

Vid allvarlig brist kan beställaren välja att vidta en eller flera av följande åtgärder:

utfärda skriftlig varning enligt punkt 4.16.2.
begära handlingsplan enligt punkt 4.16.3.
införa tillfälligt beställningsstopp enligt punkt 4.16.4.
om beställaren inte anser det möjligt och lämpligt att ge utföraren möjlighet att inom skälig tid
vidta rättelse, åtgärda fel/brist på utförarens bekostnad eller säga upp avtalet till omedelbart
upphörande.

Utföraren ska:

på begäran upprätta handlingsplan enligt punkt 4.16.3.
åtgärda fel/brist omgående eller inom den tid som anges i den godkända handlingsplanen.
redovisa genomförda åtgärder för beställaren.

Det är beställaren som avgör vilken allvarlighetsgrad fel/brist anses vara.

4.16.2 Erinran och varning
Vid måttlig brist kan beställaren utfärda en skriftlig erinran oavsett om felet/bristen har åtgärdats eller
inte.

Vid allvarlig brist kan beställaren utfärda en skriftlig varning oavsett om felet/bristen har åtgärdats eller
inte.

Beställaren kan även utfärda en skriftlig varning om utföraren vid minst tre tillfällen, under pågående
avtalsperiod eller inom de senaste tre åren under tidigare avtalsperioder, erhållit skriftlig erinran från
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beställaren och dessa erinringar avser måttliga brister av samma karaktär.

Erinran/varningen gäller fram till dess att handlingsplan, om sådan begärts, är godkänd och fel/brist är
åtgärdad. 

4.16.3 Handlingsplan
På beställarens begäran ska utföraren upprätta en handlingsplan för åtgärder. Handlingsplan ska
upprättas inom, av beställaren, angiven tidsram och skickas till beställaren för godkännande. Av
handlingsplanen ska framgå hur åtgärder ska vidtas, när de ska vara genomförda samt hur utföraren
säkerställer att felet/bristen inte uppstår igen.

Beställaren granskar handlingsplanen och kan vid behov be utföraren förtydliga eller komplettera
handlingsplanen. Utföraren ska komplettera/förtydliga handlingsplanen inom, av beställaren, angiven
tidsram. Handlingsplan godkänns skriftligen av beställaren om den bedöms vara komplett. Beställaren
förbehåller sig rätten att besluta när de i handlingsplanen angivna åtgärder ska vara genomförda. 

4.16.4 Tillfälligt beställningsstopp
Beställaren har, under den tid varningen gäller/fram till dess att allvarlig brist är åtgärdad, rätt att införa
tillfälligt beställningsstopp. Under tillfälligt beställningsstopp är utföraren inte valbar för nya kunder och
är inte heller ickevalsalternativ.

Tillfälligt beställningsstopp kan även införas under den tid det tar att utreda misstanke om att utföraren:

uppfyller uteslutningsgrunderna i LOV 7 kap. 1 §,
inte längre uppfyller de kvalificeringskrav som ställts i upphandlingen, eller
gjort sig skyldig till andra oegentligheter av allvarlig karaktär.

Sådant stopp i utförandet av arbetet medför inte skadeståndsskyldighet för beställaren.

4.16.5 Vite
Om utföraren inte upprättar en handlingsplan eller kompletterar/förtydligar handlingsplanen på
beställarens begäran inom den angivna tidsramen har beställaren rätt till vite på 5000 kr per varje
påbörjad vecka som dröjsmålet varar. Om vitet har utgått under två veckor har beställaren rätt att säga
upp avtalet till omedelbart upphörande.

Om utföraren efter uppmaning inte avhjälper allvarlig brist eller fel/brist som har lett till skriftlig varning
inom den i handlingsplanen angivna tiden, eller, om handlingsplan inte har begärts och fel/brist ska
åtgärdas omgående, inom skälig tid, har beställaren:

rätt till vite på 5 % av månadsersättningen den månad då fel/brist har uppmärksammats, per
påbörjad vecka tills fel/brist är åtgärdad, och/eller
rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

Om beställaren är berättigad till vite av utföraren inskränker inte det rätten till att utfå skadestånd.

4.16.6 Avtalets upphörande i förtid
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Endera parten har rätt att genom skriftlig uppsägning säga upp detta avtal till omedelbart upphörande
om:

den andra parten i väsentligt hänseende eller upprepade gånger begått avtalsbrott, förutsatt att den
andra parten inte vidtagit rättelse senast tio (10) dagar efter skriftlig anmodan härom.

Dessutom har beställaren ensidig rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om:

utföraren saknar fungerande rutiner och system för kvalitetssäkring
utföraren bedriver sin verksamhet på ett sätt som enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska
bedöms äventyra kundernas patientsäkerhet
beställarens verksamhetstillsyn/verksamhetsuppföljning visar på en eller flera allvarliga brister och
det inte anses möjligt och lämpligt att ge utföraren möjlighet att inom skälig tid vidta rättelse
utföraren har vid minst tre tillfällen, under pågående avtalsperiod eller inom de senaste tre åren
under tidigare avtalsperioder, erhållit skriftlig erinran och dessa erinringar avser måttliga brister av
samma karaktär
utföraren upprepar en allvarligt brist av samma karaktär under pågående avtalsperiod, eller
utföraren upprepar en allvarlig brist av samma karaktär som har lett till skriftlig varning inom de
senaste tre åren under tidigare avtalsperioder
utföraren inte upprättar en handlingsplan eller kompletterar/förtydligar handlingsplanen på
beställarens begäran inom den angivna tidsramen och dröjsmålet har varat i minst 2 veckor
utföraren inte har avhjälpt felet/bristen inom den i handlingsplanen angivna tiden, eller om fel/brist
ska åtgärdas omgående, inom skälig tid
de genomförda åtgärderna inte lett till att uppmärksammade fel/brister rättats till
tillsynsmyndighet riktar allvarlig kritik mot verksamheten
utföraren som driver tillståndspliktig verksamhet får sitt tillstånd från IVO om att bedriva
verksamhet indraget eller tillståndet upphör
utföraren inte uppfyller sina skyldigheter enligt lagar och avtal vad gäller inbetalning av skatter och
socialförsäkringsavgifter samt innehav av F-skattesedel
utföraren uppvisar brister i sitt arbetsmiljöarbete, exempelvis genom att inte följa aktuell
lagstiftning eller rätta sig efter föreläggande eller förbud från Arbetsmiljöverket
det framkommer att utföraren lämnat oriktiga uppgifter, inklusive manipulation av dokument, i
ansökan, vilket om korrekt uppgifter lämnats, skulle ha inneburit att avtal inte erhållits
utföraren har ställt in sina betalningar, begärs eller försätts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar,
ansökt om företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på
obestånd
omständigheter som avses i LOV 7 kap. 1 § uppstår
företrädare för utföraren genom lagakraftvunnen dom dömts för grovt brott som påverkar förtroendet
för utförande av uppdraget, även om den grova brottsligheten inte skett i yrkesutövningen
andra oegentligheter av allvarlig karaktär från utförarens sida förekommit.

Vad som i denna punkt sägs om utföraren gäller även dess underleverantörer.

Sådant avtalsbrott, som medför avtalets förtida upphörande, ger den hävande parten rätt till skadestånd
för den skada som part har åsamkats. Vid förtida uppsägning har utföraren rätt till skälig ersättning för
nedlagt arbete fram till uppsägningen, dock inte indirekta kostnader.

4.17 Skadestånd
Utföraren ansvarar för skada på person eller egendom som utföraren eller utförarens
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underleverantörer orsakar vid fullgörandet av detta avtal oavsett om utföraren eller dennes
underleverantörer förfarit oaktsamt eller inte.

Utföraren ska hålla beställaren skadeslös om beställaren blir skyldig att utge ersättning till tredje man
med anledning av skada för vilken utföraren ansvarar.

4.18 Befrielsegrunder (force majeure)
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig
smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra
sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse.

Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.

Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av
denna bestämmelse.

4.19 Överlåtelse av avtal
Om utföraren byter ägare eller ombildas i ny företagsform ska utföraren meddela beställaren utan
dröjsmål.

Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan beställarens skriftliga medgivande.

4.20 Tvist
Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet ska avgöras av allmän domstol vid beställarens
hemort som första instans med tillämpning av svensk lagstiftning.
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Förfrågningsunderlag - sysselsättning till
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enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 
Beslut
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31 december 2020. Socialförvaltningen har tagit fram ett nytt

förfrågningsunderlag. 
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Ekonomi och verksamhet  
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Inbjudan
2020-09-17

Upphandlande organisation
Varbergs kommun
Tiina Ruottinen

Upphandling
Sysselsättning till personer med psykiska
funktionsnedsättningar
SN 2020/0138
Sista ansökansdag: 2030-08-11 17:00

Symbolförklaring
Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. Administrativa föreskrifter

1.1 Inbjudan
Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns
valfrihetssystem för sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om
valfrihetssystem, LOV.

1.2 Allmän orientering

1.2.1 Definitioner
Beställaren - Socialnämnden i Varbergs kommun

Kunden - en individ som har beviljats sysselsättning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Sökanden - den som lämnat in ansökan om att bli godkänd som utförare
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Utföraren - leverantör av sysselsättning

1.2.2 Upphandlingens omfattning
Uppdraget omfattar sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen.

Utföraren ska tillhandahålla konkreta arbetsuppgifter till kunden och insatserna bör vara utformade så
att de, om kunden har möjlighet, ger förutsättningar att senare få en anställning i arbetslivet.

För en närmare beskrivning av uppdraget se kapitel 3.

1.2.3 Avtalstid
Avtal kommer att tecknas till och med den 31 december 2023.

Avtalsstart är tidigast den 1 januari 2021.

1.2.4 Upphandlande myndighet
Den upphandlande myndigheten är Varbergs kommun, org. nr. 212000-1249.

Upphandling utförs och avtal tecknas av Socialnämnden i Varbergs kommun.

1.2.5 Upphandlingsförfarande
Upphandlingen sker enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV.

Socialnämnden i Varbergs kommun godkänner och tecknar avtal med samtliga sökande som uppfyller
de krav som fastställts i detta förfrågningsunderlag.

1.2.6 Förteckning över handlingar
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:

Eventuella svar på frågor samt förtydliganden/kompletteringar 

Detta dokument, bestående av

Administrativa föreskrifter (kapitel 1)
Krav på utföraren (kapitel 2)
Krav på tjänsten (kapitel 3)
Avtalsvillkor (kapitel 4)

1.3 Ansökan

1.3.1 Förutsättningar för ansökan
Ansökan ska lämnas enligt förfrågningsunderlaget och vara författat på svenska.

Intyg, bevis och certifikat accepteras även på engelska. Om originalintyget inte är på svenska eller
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Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Varbergs kommun, sn@varberg.se, 0340-880 00.
Dataskyddsombud är Kerstin Glittmark, dataskyddsombud@varberg.se, 0340-880 00.

För mer information om vår behandling av personuppgifter se www.varberg.se/personuppgifter.

Sökanden ansvarar för att de personer vars personuppgifter som finns i ansökan får del av ovanstående
information.
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3. Uppdragsbeskrivning och krav på tjänsten

3.1 Grundläggande förutsättningar

3.1.1 Syfte och mål
Utföraren ska bedriva verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och aktuella
föreskrifter. Dessutom ska utföraren följa nationella och regionala föreskrifter och rutiner samt Varbergs
kommuns och Socialnämndens mål, riktlinjer och rutiner. 

Kommunfullmäktige har fastställt strategiska målområden som brutits ned av Socialnämnden. Aktuellt
för sysselsättning är målområdet "Ett samhälle för alla". Socialnämndens mål 2020-2023 som är
aktuella för uppdraget:

Insatser ska utformas så att personer med psykisk ohälsa upplever ökad trygghet och
meningsfullhet.
Socialnämnden ska bidra till att den psykiska hälsan hos ungdomar/unga vuxna ska stärkas.

Socialnämndens aktuella rutiner och riktlinjer för sysselsättning finns på Utförarwebben,
https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/sysselsattning.4.4bd6d99c15f0522e95f
d4474.html.

Mål, riktlinjer och rutiner kan komma att förändras under avtalsperioden. Utföraren har att anpassa
verksamheten utifrån aktuella mål, riktlinjer och rutiner.

Syftet och målet med sysselsättning är att det ska bryta isolering, ge trygghet och medverka till
återhämtning samt kunna bibehålla eller ge ökad självständighet för kunden.

Målet med biståndet är att kunden ska ha en meningsfull sysselsättning som ger struktur i vardagen
och stöd att upprätthålla nykterhet/drogfrihet. Biståndet ska utföras utifrån kundens behov och om
kunden har förutsättnigar för det, förbereda för arbete, studier eller arbetsmarknadsåtgärd. Biståndet
ska utformas i samråd med kund.

3.1.2 Målgrupp
Målgruppen är de personer som har rätt till bistånd i form av sysselsättning enligt socialtjänstlagen.
Detta gäller personer med omfattande psykisk ohälsa som är i yrkesverksam ålder, dvs. under 65 år
och bedöms inte stå till arbetsmarknadens förfogande.

3.1.3 Beslut
Socialförvaltningens handläggare gör individuella behovsbedömningar enligt socialtjänstlagen (SoL)
vilket mynnar ut i ett beslut om sysselsättning upp till maximalt 20 timmar per vecka. Utföraren ersätts
per beslutad och utförd insats.

Om kunden har önskemål om utökad tid och utföraren ser ett behov av detta ska utföraren kontakta
handläggaren. Avsteg från grundregeln med 20 timmar/vecka kan göras efter individuell bedömning av
handläggaren.
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kapacitetstak som inkommer mellan den 16 juni och 15 september kommer att verkställas från och
med 1 oktober.

Om kapacitetstaket minskas behåller ändå utföraren alla befintliga kunder under förutsättning att
kunden inte väljer att byta utförare.

3.3 Genomförande av verksamheten

3.3.1 Uppdragets omfattning
Uppdraget omfattar sysselsättning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. 

Uppdraget innebär en meningsfull sysselsättning för kunden. Utföraren ska tillhandahålla konkreta
arbetsuppgifter till kunden och insatserna bör vara utformade så att de, om kunden har möjlighet, ger
förutsättningar att senare få en anställning i arbetslivet. Kunden ska få kännedom och kunskap om
arbetsmarknadens krav och villkor, t.ex. ta instruktioner från arbetsledare, samarbeta, sköta arbetstider
samt meddela sig vid sjukdom. Arbetsuppgifterna och aktiviteterna ska vara schemalagda.

Insatsen ska vara individuellt utformad och erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap utifrån
kundens förutsättningar och behov. Insatsen ska utföras utifrån kundens önskemål och intressen. Hur
insatsen verkställs bestämmer utföraren i samråd med kunden. Det innebär att utföraren stödjer kunden
genom kartläggning, motivationssamtal, studiebesök samt uppsökande arbete i syfte att motivera.
Verksamheten ska grundas på respekt för kundens integritet och självbestämmande. Kunden ska ha
inflytande och medbestämmande över de insatser som ges och ha möjlighet att prova olika
arbetsuppgifter och aktiviteter.

Arbetsuppgifterna ska utföras i en alkohol- och drogfri miljö.

I sysselsättningen ingår också omvårdnad och delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser vid
behov.

Utföraren ska vid behov möta och lämna kunden till färdtjänst eller hållplats för allmänna
kommunikationer. Utföraren svarar för resor som sker inom verksamheten.

3.3.2 Tid för utförande
Utföraren ska erbjuda sysselsättning måndag till och med fredag klockan 08.00 - 16.00 förutom aftnar
och helgdagar. Andra tider kan förekomma beroende på sysselsättningens innehåll.

3.3.3 Personal och bemanning

3.3.3.1 Allmänt
Person i ledande position hos utföraren kan samtidigt inte vara bemanningspersonal/vikarie/anställd
inom liknande verksamhet på Socialförvaltningen.

Insatserna får inte utföras av en person som är nära anhörig till kunden och utföraren får därmed inte
heller anställa en person som är nära anhörig till en kund för att utföra dennes beviljade insatser. Med
nära anhörig räknas make/maka/partner/sammanboende, barn, föräldrar/svärföräldrar, syskon, barnbarn
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samt mor-farföräldrar. Det kan också finnas andra omständigheter som gör att någon annan kan vara
nära anhörig. Här får en bedömning göras från fall till fall.

3.3.3.2 Ansvarig för den dagliga driften
Utföraren ska ha en person som ansvarar för den dagliga driften.

Ansvarig för den dagliga driften ska vara närvarande och delaktig i verksamheten.

Ansvarig för den dagliga driften ska leda och organisera det dagliga arbetet så att uppdraget utförs
utifrån avtalet. Det innebär att:

kunderna tillförsäkras insatser av god kvalitet i enlighet med biståndsbeslutet
säkerställa att utförarens personal arbetar enligt socialnämndens värdegrund.

Vidare ingår i ansvaret att:

personal med relevant utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras
verksamheten planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas

Den som är ansvarig för den dagliga driften ska behärska svenska språket i tal och skrift och ha lämplig
utbildning eller motsvarande erfarenhet samt erforderlig kompetens för uppdraget. CV, intyg och betyg
på den som är ansvarig för den dagliga driften ska kunna uppvisas på beställarens begäran. 

Om utföraren under avtalstiden byter den som ansvarar för den dagliga driften eller ledningen av
verksamheten ska detta omgående anmälas skriftligen till beställaren för godkännande. CV för den
tilltänkta personen ska skickas in och på begäran ska intyg och betyg uppvisas. Inget godkännande
krävs för tid som är normal semester eller för kortare sjukskrivningar.

Under särskilda omständigheter kan utförare, under maximalt tre månader, ha en person ansvarig för
den dagliga driften som inte uppfyller ovanstående. Utföraren ska skriftligen informera beställaren om
orsak och få det godkänt. Det kan exempelvis gälla byte av ansvarig för den dagliga driften och längre
sjukskrivning.

Utföraren ansvarar för informationsöverföring i samband med byte av ansvarig för daglig drift och andra
nyckelpersoner.

3.3.3.3 Personalens kompetens
Utföraren ansvarar för att personalen har en lämplig utbildning eller motsvarande erfarenhet samt
erforderlig kompetens för verksamheten.

Personalen ska behärska det svenska språket för att kunna kommunicera med kund/anhöriga/legal
företrädare samt förstå instruktioner kopplade till verksamheten. Det innebär även tillräckliga
språkkunskaper för att kunna fullgöra dokumentationsskyldigheten.

Utföraren ansvarar för att all personal får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Utföraren ska på begäran uppvisa CV och erforderliga bevis, intyg och betyg på personalen.

3.3.3.4 Bemanning
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Verksamheten ska vara bemannad i den omfattning och med den kompetens som krävs för att utföra
beviljade insatser och trygga kundernas säkerhet.

3.4 Arbetssätt och metoder
Personalen ska utveckla kvalitén i arbetssätt och metoder samt anpassa arbetssätten utifrån kundens
aktuella situation.

3.5 Värdegrund
Personalen ska arbeta utifrån värdegrunden: ”Vi möter dig där du är. Tillsammans med dig formar vi
lösningar utifrån din situation”. Arbetssättet ska genomsyras av värdighet, integritet, omtanke, respekt
och delaktighet.

3.6 Sekretess
Utföraren ska tillse att all personal som utför uppgifter inom uppdraget iakttar den sekretess,
tystnadsplikt och rapporteringsskyldighet som gäller för socialtjänstens personal.

3.7 Arbetsgivaransvar
Utföraren är arbetsgivare för sin personal och ska vara ansvarig för:

- att gällande lagar, författningar och avtal inom det arbetsrättsliga området följs,
- att anställa, avlöna och säga upp personal,
- att skatter och sociala avgifter inlevereras,
- att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen och
arbetsmiljöverkets föreskrifter,
- att omedelbart vidta erforderliga rättsliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha begått brott
riktade mot en kund.

Utföraren ska ha, och kontinuerligt utveckla, metoder för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Samtliga
arbetsskador och tillbud ska dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till
verksamheten. Utföraren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns
att tillgå.

3.8 Skyldighet att anta uppdrag
Utföraren är skyldig att anta, bibehålla och utföra de uppdrag på de tider och inom det eventuella
kapacitetstak som angetts.

Beslutat bistånd ska starta inom en vecka efter beställningen om inget annat är bestämt eller att
kunden har andra önskemål.

Utföraren ska meddela beställaren när beslutet är verkställt dvs. att kunden påbörjat sin sysselsättning.
I vissa fall behövs en motivationsperiod innan beslutet kan verkställas.

Omställningstiden vid byte av utförare är 14 dagar. Under dessa dagar ansvarar den tidigare utföraren för
biståndet.
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3.9 Kontaktman och genomförandeplan
Kunden ska ha en kontaktman utsedd för att säkra kundernas rätt till inflytande och information.

Kontaktmannen ska finnas utsedd för kunden redan vi första besöket. Kontaktmannen ska utifrån
beställningen upprätta en genomförandeplan tillsammans med kunden/legal företrädare.

Genomförandeplanen ska upprättas inom 14 dagar från det att insatsen startat. Kundens mål med
sysselsättningen ska tydligt framgå i genomförandeplanen.

3.10 Information till kunden
Utföraren ska svara för att alla nya kunder ska få upplysningar om vart man vänder sig för att få hjälp
eller framföra synpunkter och/eller klagomål.

3.11 Kunds närvaro
Utföraren ska ställa krav på kunden vad gäller närvaro och tider mm. så att verksamheten så långt som
möjligt liknar en ordinarie arbetsplats. Utföraren ska kontakta kunden omgående vid frånvaro. Vid 14
dagars ogiltig frånvaro ska utföraren kontakta beställaren.

3.12 Förändrat behov hos kunden
Vid förändringar av behovet som bedöms som varaktiga kontaktas handläggaren för ny bedömning.

Utföraren ska meddela handläggaren om kunden inte längre önskar beviljat bistånd.

3.13 Samverkan
Utföraren ska samverka med de enheter inom socialförvaltningen, andra myndigheter, Region Halland
och olika organisationer som kan vara aktuella för kunden.

3.14 Tolk
Utföraren ska vid behov anlita tolk via den av beställaren upphandlade tolkförmedlingen och bära
kostnaderna utifrån det avtal beställaren har med tolkförmedlingen.

3.15 Lokaler
Utförarens lokaler ska vara belägna i Varbergs kommun. Utföraren står för alla lokalhyror och övriga
kostnader. Lokalerna ska uppfylla myndigheters krav på arbetsmiljö och säkerhet. Lokalerna ska vara
ändamålsenliga och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

3.16 Brandskydd
Utföraren ska följa den lagstiftning som gäller för brandskydd samt följa de direktiv som
Räddningstjänsten och fastighetsägaren fastställer.

3.17 Dokumentation
Utföraren svarar för att all dokumentation sker i enlighet med gällande lagar, förordningar och
socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Dokumentationen ska föras på fastställd mall.
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När ett ärende avslutas ska senaste genomförandeplanen och eventuell annan dokumentation som inte
är arbetsanteckningar översändas till handläggaren.

3.18 IT-system
Beställaren kan komma att besluta att utföraren ska tillämpa beställarens journalföringssystem. I
sådant fall skall beställaren och utföraren teckna särskilt avtal om detta samt om kostnadsfördelning.

Utföraren ska ha tillgång till teknisk utrustning i form av dator och en internet-förbindelse.

3.19 Arbetshjälpmedel
Utföraren ska tillhandahålla de arbetshjälpmedel som erfordras för att utföra uppdraget

3.20 Våld i nära relation
Utföraren ska ha rutiner för att uppmärksamma våld och dessa ska vara kända hos personalen.

3.21 Barnperspektiv
Barnens bästa ska alltid beaktas i utförandet av insatsen.

Vid kännedom om ett barn far illa ska detta genast anmälas till Socialtjänsten.

3.22 Anmälan och tillstånd
Utföraren ska ha erforderliga tillstånd och göra de anmälningar som krävs för verksamhetens
bedrivande.

3.23 Påpekande från tillsynsmyndighet
Utföraren ska på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att krävas
på grund av påpekanden från tillsynsmyndighet efter granskning av verksamheten.

3.24 Riktlinjer för anmälan om missförhållanden
Utföraren ska handlägga anmälningar i enlighet med föreskriften och allmänna råd från Socialstyrelsen
SOSFS 2011:5 (S). För detta ska utföraren ha framtagna skriftliga rutiner.

3.25 Systematiskt kvalitetsarbete
Utföraren ska ja ett kvalitetsledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd
SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska vara
anpassat för utförarens verksamhet och innehålla:

- processer/arbetsflöden med tillhörande rutiner/system/planer
- riskanalys
- egenkontroll
- synpunktshantering
- beskrivning av hur de olika momenten analyseras och leder till förbättringar i verksamheten.
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Verksamheten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter. Dokumentation av
synpunkter/klagomål och åtgärder ska kunna redovisas för beställaren. Om beställaren tar fram en rutin
för synpunktshantering ska denna följas av utföraren.

Utföraren ska genomföra kundundersökningar för målgruppen för att kvalitetssäkra arbetet med
insatserna.
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4. Avtalsvillkor

4.1 Uppdragets omfattning
Uppdraget avser tillhandahållande av sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar
enligt socialtjänstlagen, detta avtal och förfrågningsunderlag SN 2020/0138.

4.2 Avtalstid
Avtalet gäller från och med undertecknandet till och med 2023-12-31 om det inte sägs upp tidigare
enligt nedan.

Utföraren har rätt att säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska
meddelas beställaren skriftligen för att vara gällande.

Om utföraren inte fått några uppdrag och därmed inte bedrivit någon verksamhet åt Varbergs kommun
under tolv (12) månader upphör avtalet automatiskt att gälla.

För det fall uppsägning inte sker och om maximal avtalstid har uppnåtts upphör avtalet automatiskt att
gälla utan föregående uppsägning.

4.3 Handlingars inbördes rangordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.

Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:

1) skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2) detta avtal
3) förfrågningsunderlaget med eventuella bilagor
4) ansökan.

4.4 Utförarens åtagande
Utföraren ska på ett fackmässigt sätt och med omsorg utföra det uppdrag som framgår av
avtalshandlingarna.

4.5 Beställarens åtagande
Beställaren ska på utförarens begäran lämna utföraren den information, de uppgifter och handlingar som
beställaren förfogar över och som utföraren behöver för att genomföra uppdraget.

4.6 Underleverantörer
Utföraren kan använda sig av underleverantörer. Utföraren ska skriftligen underrätta beställaren innan
anlitandet av underleverantör eller ersättandet av i ansökan angiven underleverantör. Beställaren har rätt
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att på saklig och motiverad grund, exempelvis frånvaro av uppfyllande av kvalificeringskrav, inte
godkänna en underleverantör.

I den utsträckning underleverantör anlitas för utförande av åtagande enligt detta avtal ansvarar utföraren
för dess utförande såsom för egen del. Underleverantören ska uppfylla de krav som i avtalshandlingarna
uppställs på utföraren avseende de delar av tillhandahållandet av föremålet för avtalet som
underleverantören ska utföra.

4.7 Samverkan mellan beställaren och utföraren
Parterna ska hålla varandra informerade om händelser i respektive organisation som kan påverka såväl
utförande av tjänsterna som samarbetet.

Utföraren ska samverka med beställaren både avseende uppföljning av avtalet som för att säkra och
utveckla kvalitén i verksamheten. Utföraren ska delta i samverkans- och uppföljningsmöten,
informationsdagar utbildningar med mera som beställaren kallar till.

4.8 Ändringar och tillägg
Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den typ av verksamhet avtalet avser kan
komma att ändras till följd av ny lagstiftning, nya bidragsformer, nya målsättningar antagna av
kommunfullmäktige eller socialnämnden eller andra förändringar av de förutsättningar som ligger till
grund för avtalet.

Ändring av avtalet kan således exempelvis påkallas av socialnämnden om inriktningen på verksamheten
av denna eller andra orsaker måste ändras. Sådana beslut ska beställaren meddela utföraren om.

Från datumet när beställaren har skickat sådan underrättelse till utföraren, ska denne inom tre veckor
skriftligen meddela beställaren om utföraren godkänner de förändrade villkoren eller ej. Om utföraren
inte kan acceptera de nya villkoren, upphör kontraktet efter tre månader från datumet när meddelandet
har ankomststämplats hos beställaren. Inkommer inget skriftligt svar från utföraren, upphör avtalet tre
månader från det att tre veckor gått när utföraren underrättades.

4.9 Särskilda avtalsvillkor

4.9.1 Miljömål och handlingsplan
Utföraren ska under det första avtalsåret ta fram miljömål som berör utförarens huvudsakliga
miljöpåverkan i de delar av organisationen som levererar det som upphandlingen omfattar. Miljömålen
ska leda till ständig förbättring och det ska finnas en handlingsplan för att nå målen. Handlingsplanen
ska följas upp minst en gång per år inom utförarens organisation.

4.10 Ekonomiska villkor

4.10.1 Prismodell
De ekonomiska resurserna för utförandet följer kunden till den utförare som valts.
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Biståndsbeslutet är sysselsättning och ersätts via två fastställda nivåer baserat på närvarotimmar, deltid
avser närvaro upp till och med 41 timmar per månad och heltid över 41 timmar per månad. Alla
kalendermånader hanteras enligt dessa nivåer. Med närvarotimmar menas tid som kunden är i
verksamheten, samt möten där kund och utförare träffas.

Ersättningen ska täcka allt arbete som utförs innan, under och efter kunds verkställda insats, hyra och
övriga kringkostnader samt förarbete för eventuella kunder där insats ej verkställs och det ej blir någon
närvaro. Ingen ersättning utöver kundernas närvarotimmar utbetalas.

Utföraren ersätts per beslutat och utfört bistånd. Ersättningen skall täcka samtliga kostnader för
uppdraget.

Ersättningar i 2020 års prisnivå är följande:

Ersättning utgår med 2 951 SEK per månad för deltid.
Ersättning utgår med 4 719 SEK per månad för heltid.

Dessa kommer att justeras till 2021 års nivå enligt punkt 4.10.4.

Om utförare, till samma kund, får ersättning från annan huvudman ska detta meddelas till beställaren.

Utföraren får inte kräva eller acceptera betalning utöver värdet för de tjänster biståndet avser.

4.10.2 Ekonomisk reglering
Utföraren ska varje månad sammanställa en faktura för månadens utförda insatser. Eventuella
felaktigheter korrigeras av utföraren på nästkommande faktura.

Utföraren ska skicka elektronisk faktura. Villkor för elektronisk fakturering finns på
https://www.varberg.se/naringslivarbete/upphandlingochinkop/ehandelochefaktura/faktureravarbergskom
mun.4.4c8d281716b926ffa93814.html.

I fakturan ska bifogas det av beställaren fastställda fakturaunderlaget. I fakturan anges Sysselsättning
psykiatri, 51130

Betalningstiden - 30 dagar - räknas från den dag beställaren mottager fakturan. Fakturor med
ofullständiga uppgifter och/eller felaktig information kommer att återsändas till utföraren med begäran
om ny faktura. Förfallodagen räknas från den dag fakturan inkommer i rättat skick.

4.10.3 Förskott
Beviljas ej.

4.10.4 Indexomräkning
Ersättningar i 2020 års nivå kommer att justeras till 2021 prisnivå per 31/12 utan utförarens begäran.
Därefter kommer ersättningarna justeras årsvis per 31/12 utan utförarens begäran.

Ersättningar justeras med omsorgsprisindex, OPI, som fastställs och publiceras av Sveriges
Kommuner och Landsting. Definitivt OPI för innevarande år ligger till grund för omräkning av
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nästkommande års ersättning. Om en definitiv omräkningsfaktor finns publiceras ska denna användas.
Om endast en preliminär omräkningsfaktor finns publicerad ska denna användas fram till dess att en
definitiv omräkningsfaktor publiceras. En retroaktiv avräkning ska göras av skillnaden mellan den
preliminära och definitiva omräkningsfaktorn så snart detta är möjligt.

4.11 Gåvor och andra förmåner

4.11.1 Otillåtna förmåner
Företag får inte lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av uppdraget avseende
myndighetsutövning.

4.11.2 Gåvor - otillbörlig belöning
Gåvor till utföraren/personal i form av pengar eller gåvor med realiserbart ekonomiskt värde är alltid
otillbörliga. Till gåvor utan egentligt ekonomiskt värde kan räknas föremål utan ett realiserbart värde,
t.ex. tårtor, frukt, blommor och choklad, och kan endast tas emot under det att gåvans art och
omständigheterna vid dess överlämnande inte kan ge anledning till antagande eller misstanke om
särbehandling av kunden. Affärer mellan kund och personal ska inte äga rum med tanke på kundens
beroendeställning.

4.12 Marknadsföring
Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig
mot kunder och övriga utförare.

All marknadsföring skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om
marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som ansvarar för marknadsföringen.

4.13 Meddelarskydd
Lagen (2017:151) om meddelarskydd gäller för utförarens verksamhet. Det innebär kortfattat att
anställda och uppdragstagare har rätt att lämna uppgifter för offentliggörande och att utföraren inte får
efterforska vem som lämnat uppgifter. Uppgifter som omfattas av tystnadsplikt omfattas inte av
meddelarskyddet.

4.14 Allmänhetens insyn
Enligt 3 kap 19 a kommunallagen har allmänheten rätt att få insyn i verksamhet som bekostas av
offentliga medel och utförs av privata utförare. Utföraren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål lämna
information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs. Beställaren
accepterar vissa inskränkningar i insynen för allmänheten när det gäller det som kan klassas som
affärshemligheter, beställaren har tolkningsföreträde. Den information som beställaren hämtar in från
utföraren med undantag för information om enskilda, betraktas som offentlig handling.

4.15 Hantering av personuppgifter
Utföraren är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppuppgifter. Det innebär att denna ska
följa de bestämmelser som finns i GDPR och Datainspektionens föreskrifter.
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4.16 Uppföljning
Utföraren förbinder sig att samarbeta med beställaren så att uppföljning och kontroll kan genomföras
och full insyn ges i verksamheten. Uppföljning av verksamheten kommer att ske kontinuerligt och syftar
till att utföraren följer avtalet och säkerställer kvaliteten i verksamheten. Utgångspunkten i uppföljningen
är de krav som ställs i avtalet och upphandlingsdokumentet.

Uppföljningen innefattar följande delmoment:

Område Vad Hur Periodicitet

Seriositetskontroll,
krav på utföraren

Skatter/skulder

 

Ansvarsförsäkring

 

Övriga krav

Kontroll via skattemyndigheten

Inlämnas i samband med ny
försäkringsperiod eller på 
begäran från beställaren

Inlämnas på begäran från beställaren

Två gånger
per år 

I samband
med ny
försäkrings-
period eller
vid behov

Vid behov

Uppföljning av krav på
övriga avtalshandlingar

Uppdragsbeskrivning
och krav på tjänsten

Avtalsvillkor

Enligt beställarens uppföljningsplan,
t.ex. 
- checklistor
- frågeformulär
- platsbesök
- dokumentgranskning
- uppföljningsmöten

Årligen eller
tätare vid
behov

Påkallad uppföljning   Vid behov

4.17 Åtgärder vid fel och brister

4.17.1 Fel och brister
Den avtalade tjänsten ska anses felaktigt utfört om resultatet avviker från vad utföraren har utfäst eller
marknadsfört, eller vad beställaren med fog kunnat förutsätta utifrån förutsättningarna som angivits i
upphandlingsdokumentet, erbjudits i ansökan samt annat som har avtalats.

Fel och brister kan vara av olika allvarlighetsgrad. Beroende på allvarlighetsgrad ställs olika krav på
åtgärder och/eller andra påföljder enligt nedan:

1. Mindre brist

fel/brist av mindre karaktär och allvarlighetsgrad som

inte haft någon påverkan/risk för påverkan på kund eller verksamhet
har haft liten påverkan/risk för påverkan på kund eller verksamhet.
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Vid mindre brist ska en dialog mellan beställaren och utföraren föras och felet/bristen i verksamheten
åtgärdas omgående.

2. Måttlig brist

fel/brist med måttlig allvarlighetsgrad som har påverkat/riskerat att påverka kund eller verksamhet i
viss omfattning
en mindre brist som inte åtgärdats, eller
flera upprepade mindre brister av samma karaktär.

Vid måttlig brist kan beställaren välja att vidta en eller flera av följande åtgärder:

utfärda skriftlig erinran enligt punkt 4.16.2.
begära handlingsplan enligt punkt 4.16.3.

Utföraren ska:

på begäran upprätta handlingsplan enligt punkt 4.16.3.
åtgärda fel/brist omgående eller inom den tid som anges i den godkända handlingsplanen.
redovisa genomförda åtgärder för beställaren.

3. Allvarlig brist

fel/brist av betydande eller hög allvarlighetsgrad som påverkat/riskerat att påverka kund eller
verksamhet i betydande omfattning
utföraren uppfyller uteslutningsgrund i LOV 7 kap. 1 § eller inte längre uppfyller kvalificeringskrav
som ställts i upphandlingen
en måttlig brist som inte åtgärdats, eller
flera upprepade måttliga brister av samma karaktär.

Vid allvarlig brist kan beställaren välja att vidta en eller flera av följande åtgärder:

utfärda skriftlig varning enligt punkt 4.16.2.
begära handlingsplan enligt punkt 4.16.3.
införa tillfälligt beställningsstopp enligt punkt 4.16.4.
om beställaren inte anser det möjligt och lämpligt att ge utföraren möjlighet att inom skälig tid
vidta rättelse, åtgärda fel/brist på utförarens bekostnad eller säga upp avtalet till omedelbart
upphörande.

Utföraren ska:

på begäran upprätta handlingsplan enligt punkt 4.16.3.
åtgärda fel/brist omgående eller inom den tid som anges i den godkända handlingsplanen.
redovisa genomförda åtgärder för beställaren.

Det är beställaren som avgör vilken allvarlighetsgrad fel/brist anses vara.

4.17.2 Erinran och varning
Vid måttlig brist kan beställaren utfärda en skriftlig erinran oavsett om felet/bristen har åtgärdats eller
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inte.

Vid allvarlig brist kan beställaren utfärda en skriftlig varning oavsett om felet/bristen har åtgärdats eller
inte.

Beställaren kan även utfärda en skriftlig varning om utföraren vid minst tre tillfällen, under pågående
avtalsperiod eller inom de senaste tre åren under tidigare avtalsperioder, erhållit skriftlig erinran från
beställaren och dessa erinringar avser måttliga brister av samma karaktär.

Varningen gäller fram till dess att handlingsplan, om sådan begärts, är godkänd och fel/brist är
åtgärdad. 

4.17.3 Handlingsplan
På beställarens begäran ska utföraren upprätta en handlingsplan för åtgärder. Handlingsplan ska
upprättas inom, av beställaren, angiven tidsram och skickas till beställaren för godkännande. Av
handlingsplanen ska framgå hur åtgärder ska vidtas, när de ska vara genomförda samt hur utföraren
säkerställer att felet/bristen inte uppstår igen.

Beställaren granskar handlingsplanen och kan vid behov be utföraren förtydliga eller komplettera
handlingsplanen. Utföraren ska komplettera/förtydliga handlingsplanen inom, av beställaren, angiven
tidsram. Handlingsplan godkänns skriftligen av beställaren om den bedöms vara komplett. Beställaren
förbehåller sig rätten att besluta när de i handlingsplanen angivna åtgärder ska vara genomförda. 

4.17.4 Tillfälligt beställningsstopp
Beställaren har, under den tid varningen gäller/fram till dess att allvarlig brist är åtgärdad, rätt att införa
tillfälligt beställningsstopp. Under tillfälligt beställningsstopp är utföraren inte valbar för nya kunder och
är inte heller ickevalsalternativ.

Tillfälligt beställningsstopp kan även införas under den tid det tar att utreda misstanke om att utföraren:

uppfyller uteslutningsgrunderna i LOV 7 kap. 1 §,
inte längre uppfyller de kvalificeringskrav som ställts i upphandlingen, eller
gjort sig skyldig till andra oegentligheter av allvarlig karaktär.

Sådant stopp i utförandet av arbetet medför inte skadeståndsskyldighet för beställaren.

4.17.5 Vite
Om utföraren inte upprättar en handlingsplan eller kompletterar/förtydligar handlingsplanen på
beställarens begäran inom den angivna tidsramen har beställaren rätt till vite på 5000 kr per varje
påbörjad vecka som dröjsmålet varar. Om vitet har utgått under två veckor har beställaren rätt att säga
upp avtalet till omedelbart upphörande.

Om utföraren efter uppmaning inte avhjälper allvarlig brist eller fel/brist som har lett till skriftlig varning
inom den i handlingsplanen angivna tiden, eller, om handlingsplan inte har begärts och fel/brist ska
åtgärdas omgående, inom skälig tid, har beställaren:

rätt till vite på 5 % av månadsersättningen den månad då fel/brist har uppmärksammats, per
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påbörjad vecka tills fel/brist är åtgärdad, och/eller
rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

Om beställaren är berättigad till vite av utföraren inskränker inte det rätten till att utfå skadestånd.

4.17.6 Avtalets upphörande i förtid
Endera parten har rätt att genom skriftlig uppsägning säga upp detta avtal till omedelbart upphörande
om:

den andra parten i väsentligt hänseende eller upprepade gånger begått avtalsbrott, förutsatt att den
andra parten inte vidtagit rättelse senast tio (10) dagar efter skriftlig anmodan härom.

Dessutom har beställaren ensidig rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om:

utföraren saknar fungerande rutiner och system för kvalitetssäkring
utföraren bedriver sin verksamhet på ett sätt som enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska
bedöms äventyra kundernas patientsäkerhet
beställarens verksamhetstillsyn/verksamhetsuppföljning visar på en eller flera allvarliga brister och
det inte anses möjligt och lämpligt att ge utföraren möjlighet att inom skälig tid vidta rättelse
utföraren har vid minst tre tillfällen, under pågående avtalsperiod eller inom de senaste högst tre
åren under tidigare avtalsperioder, erhållit skriftlig erinran och dessa erinringar avser måttliga
brister av samma karaktär
utföraren upprepar en allvarligt brist av samma karaktär under pågående avtalsperiod, eller
utföraren upprepar en allvarlig brist av samma karaktär som har lett till skriftlig varning inom de
senaste högst tre åren under tidigare avtalsperioder
utföraren inte upprättar en handlingsplan eller kompletterar/förtydligar handlingsplanen på
beställarens begäran inom den angivna tidsramen och dröjsmålet har varat i minst två veckor
utföraren inte har avhjälpt felet/bristen inom den i handlingsplanen angivna tiden, eller om fel/brist
ska åtgärdas omgående, inom skälig tid
de genomförda åtgärderna inte lett till att uppmärksammade fel/brister rättats till
tillsynsmyndighet riktar allvarlig kritik mot verksamheten
utföraren som driver tillståndspliktig verksamhet får sitt tillstånd från IVO om att bedriva
verksamhet indraget eller tillståndet upphör
utföraren inte uppfyller sina skyldigheter enligt lagar och avtal vad gäller inbetalning av skatter och
socialförsäkringsavgifter samt innehav av F-skattesedel
utföraren uppvisar brister i sitt arbetsmiljöarbete, exempelvis genom att inte följa aktuell
lagstiftning eller rätta sig efter föreläggande eller förbud från Arbetsmiljöverket
det framkommer att utföraren lämnat oriktiga uppgifter, inklusive manipulation av dokument, i
ansökan, vilket om korrekt uppgifter lämnats, skulle ha inneburit att kontrakt inte erhållits
utföraren har ställt in sina betalningar, begärs eller försätts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar,
ansökt om företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på
obestånd
omständigheter som avses i LOV 7 kap. 1 § uppstår
företrädare för utföraren genom lagakraftvunnen dom dömts för grovt brott som påverkar förtroendet
för utförande av uppdraget, även om den grova brottsligheten inte skett i yrkesutövningen
andra oegentligheter av allvarlig karaktär från utförarens sida förekommit.

Vad som i denna punkt sägs om utföraren gäller även dess underleverantörer.

Sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar SN 2020/0138
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Sådant avtalsbrott, som medför avtalets förtida upphörande, ger den hävande parten rätt till skadestånd
för den skada som part har åsamkats. Vid förtida uppsägning har utföraren rätt till skälig ersättning för
nedlagt arbete fram till uppsägningen, dock inte indirekta kostnader.

4.18 Skadestånd
Utföraren ansvarar för skada på person eller egendom som utföraren eller utförarens underleverantörer
orsakar vid fullgörandet av detta avtal oavsett om utföraren eller dennes underleverantörer förfarit
oaktsamt eller inte.

Utföraren ska hålla beställaren skadeslös om beställaren blir skyldig att utge ersättning till tredje man
med anledning av skada för vilken utföraren ansvarar.

4.19 Befrielsegrunder (force majeure)
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig
smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra
sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse.

Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.

Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av
denna bestämmelse.

4.20 Överlåtelse av avtal
Om utföraren byter ägare eller ombildas i ny företagsform ska utföraren meddela beställaren utan
dröjsmål.

Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan beställarens skriftliga medgivande.

4.21 Tvist
Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet ska avgöras av allmän domstol vid beställarens
hemort som första instans med tillämpning av svensk lagstiftning.

Sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar SN 2020/0138
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Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-14 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Sn au § 142 Dnr SN 2020/0085 

Yttrande – motion från Birgitta Sagdahl-
Wildtberg (S) om attraktiva arbetsplatser och
särskilda boenden 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. avstyrka motionen om attraktiva arbetsplatser och särskilda

boenden, då förslaget redan behandlas och överlämna yttrandet till

kommunstyrelsen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl-Wildtberg (S) har lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige om att skapa attraktiva arbetsplatser och särskilda

boenden. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att, så snart som

möjligt, förse de fastigheter som har verksamhet under sommarmånaderna 

med klimatanläggning. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från 

socialnämnden och servicenämnden. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag 24 augusti 2020 

Motion om attraktiva arbetsplatser och särskilda boenden 

Övervägande
Som det står i motionen är frågan om möjlighet att ha en dräglig tillvaro för 

de som vistas på äldreboende, arbetsplatser, skolor, förskolor med flera 

kommunala arbetsplatser och/eller särskilda boenden viktig. Det är dock en 

komplex fråga, då behoven av mer eller mindre kyla kan variera stort

mellan de som bor på boendet och de som arbetar där. Frågan om

kyl/klimatanläggning har tagits upp av socialnämnden, i samband med de

lokaler nämnden ansvarar för.  

Detta har även diskuterats i samband med uppförande av det nya boendet, 

Midsommargården (Träslövs trädgårdsstad, Varberg); att det ska utrustas

med kylanläggning. Frågan om klimatanläggning kommer även att tas upp i

samband med projektering och uppförande av nya boenden i framtiden. 

Under den gångna sommaren har även mobil luftkonditionering köpts in 

till kommunens äldreboende. Socialförvaltningen kommer också att lämna 

en begäran till fastighetsavdelningen, att en förstudie genomförs av behovet

av kylanläggning för kommunens samtliga boenden. Resultatet av 

förstudien, och förslag på eventuella insatser och kostnader, kommer att 

redovisas för socialnämnden, med förslag till beslut. 

11.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn au § 142 forts.  

 

Förslaget i motionen är att ta fram en plan för att förse de fastigheter som 

har verksamhet under sommarmånaderna med klimatanläggning. Då detta 

redan är en fråga som socialnämnden arbetar med, för de anläggningar 

nämnden ansvarar för, föreslås att motionen avstyrks. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Handläggaren 

 

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2020-08-24 Dnr: SN 2020/0085-2  

 
 
 

 
Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Lena Brosché,  0340-889 06 
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Yttrande – motion från Birgitta Sagdahl-Wildtberg 
(S) om attraktiva arbetsplatser och särskilda 
boenden  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. avstyrka motionen om attraktiva arbetsplatser och särskilda boenden, 

då förslaget redan behandlas och överlämna yttrandet till 

kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av ärendet 
En motion om skapande av attraktiva arbetsplatser och särskilda boenden har 

lämnats till kommunfullmäktige av Birgitta Sagdahl Wildtberg (S). 

Motionären föreslår följande; 

 Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 

att, så snart som möjligt, förse de fastigheter som har verksamhet 

under sommarmånaderna med klimatanläggning. 

 

Beslutsunderlag 
Motion om attraktiva arbetsplatser och särskilda boenden  

 

Övervägande 
Som det står i motionen är frågan om möjlighet att ha en dräglig tillvaro för de 

som vistas på äldreboende, arbetsplatser, skolor, förskolor med flera 

kommunala arbetsplatser och/eller särskilda boenden viktig. Det är dock en 

komplex fråga, då behoven av mer eller mindre kyla kan variera stort mellan 

de som bor på boendet och de som arbetar där. Frågan om 

kyl/klimatanläggning har tagits upp av socialnämnden, i samband med de 

lokaler nämnden ansvarar för.  

 

Detta har även diskuterats i samband med uppförande av det nya boendet, 

Midsommargården (Träslövs trädgårdsstad, Varberg); att det ska utrustas med 

kylanläggning.   

 



  2 (2) 
2020-08-24 Dnr: SN 2020/0085-2 
  
  
  
  

 
Frågan om klimatanläggning kommer även att tas upp i samband med 

projektering och uppförande av nya boenden i framtiden. 

 

Under den gångna sommaren har även mobil luftkonditionering köpts in till 

kommunens äldreboende. Socialförvaltningen kommer också att lämna en 

begäran till fastighetsavdelningen, att en förstudie genomförs av behovet av 

kylanläggning för samtliga kommunens boenden. Resultatet av denna, och 

förslag på eventuella insatser och kostnader för dessa, kommer att redovisas 

för socialnämnden, med förslag till beslut. 

 

Förslaget i motionen är att ta fram en plan för att förse de fastigheter som har 

verksamhet under sommarmånaderna med klimatanläggning. Då detta redan 

är en fråga som socialnämnden arbetar med, för de anläggningar nämnden 

ansvarar för, föreslås att motionen avstyrks. 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Maria Sjödahl 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Handläggaren 

 
 



 
 

Motion till kommunfullmäktige 

 

Attraktiva arbetsplatser och särskilda boenden 

Vi minns alla den, för många, fantastiska sommaren 2018. Tyvärr kunde inte 

alla njuta av värmen, då många, framför allt äldre, led av den höga 

temperaturen. Nu har det visat sig att ca600 personer i Sverige dog enligt en 

undersökning gjord av Uppsala Universitet. Denna sommaren hade inte lika 

många dagar med temperatur över 30 grader.  Att ha en dräglig tillvaro när 

man är på äldreboende, arbetsplatser, skolor, förskolor med flera kommunala 

arbetsplatser och/eller särskilda boenden borde vara en rättighet Det finns 

idag permanenta lösningar, som dessutom är mycket prisvärda. Om man inte 

i tid tar tag i problemet - gör det bara att vi får fler anställda och boenden 

som inte mår bra och därför inte kan presterar sitt bästa. Detta under 

semesterperioder då personaltätheten är ett ännu större problem än annars. 

Socialdemokratiska Föreningen Norra Kusten föreslår därför  

● Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att, 

så snart som möjligt, förse de fastigheter som har verksamhet under 

sommarmånaderna med klimatanläggning. 

Motionärer Robert Hult  och Lars-Bertil Nilsson 

Antagen på S-Förening Norra Kustens styrelsemöte 13 augusti 2019 

Birgitta Sagdahl Wildtberg Ordf. 

 

Upptagen som egen motion den 16 aug. 2019 

 

Birgitta Sagdahl Wildtberg. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Sn au § 143 Dnr SN 2020/0076 

Yttrande – motion från Birgitta Sagdahl-
Wildtberg (S) om särskilt trygghetsboende med
avlastningsmöjlighet i Bua 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. avstyrka motionen om särskilt trygghetsboende med

avlastningsmöjlighet i Bua och överlämna yttrandet till

kommunstyrelsen.

Turid Ravlo-Svensson (S) och Malin Kjellberg (S) deltar inte i beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Birgitta Sagdahl-Wildtberg (S) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om äldreboende i Bua. I motionen står att Bua är enda
serviceorten i kommunen som saknar ett äldreboende. I motionen föreslås
att skyndsamt sondera möjligheten att bygga ett äldreboende på Arakullen 
eller att ta fram ett annat förslag på tomt där ett äldreboende kan byggas i
Bua. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag 25 augusti 2020 

Motion Särskilt- trygghetsboende med avlastningsmöjlighet i Bua 

Övervägande
Av motionen framgår inte tydligt om det är ett särskilt boende eller ett 

trygghetsboende som föreslås. Bägge dessa olika boendeformer tas därför 

upp i detta svar. 

När det gäller särskilt boende (med personalbemanning dygnet runt på 

boendet), är det socialnämndens ansvar att ta fram underlag och projektera

utifrån de behov som finns i kommunen.  Socialnämnden har tidigare 

beslutat om placering av särskilt boende utifrån demografi och 

planprogram (SN 2019/0039), i enlighet med yttrande i

samhällsplaneringen. I detta sammanhang diskuterades flera olika platser: 

Norra kusten (i vilket Bua ingår), Veddige, Kungsäter, Stadsområdet, 

Rolfstorp – Skällinge, Hunnestad - Gödestad och Södra kusten samt

Tvååker. Beslutet blev att ett boende ska planeras och uppföras i Väröbacka,

och inte i Bua. Detta utifrån kommunens framtida planering av Väröbacka.  

Om motionen avser trygghetsboende, har socialnämnden inte ansvar för att 

uppföra sådana. Nämnden ser dock positivt på att denna typ av boende 

byggs, då det kan minska trycket på särskilt boende. När trygghetsboende  

12.
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Sn au § 143 forts. 

 

uppförs, kan den som ansvarar för boendet söka ett driftsbidrag från 

socialnämnden.  

 

När det gäller uppförande av trygghetsboende, yttrade socialnämnden 

följande i planärende (SN 2016/0053): 

- Socialnämnden är positiv till att det byggs fler bostäder i Bua. Det 

är av stor vikt att viss del av bostäderna byggs som 

trygghetsboende med gemensamhetslokal för äldre eftersom det är 

brist på bostäder för äldre i Bua.  

 
Utifrån ovanstående föreslår socialnämnden att motionen avstyrks. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Handläggaren 

 

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2020-08-25 Dnr: SN 2020/0076-2  

 
 
 

 
Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Lena Brosché,  0340-889 06 
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Yttrande – motion från Birgitta Sagdahl-Wildtberg 
(S) om särskilt trygghetsboende med 
avlastningsmöjlighet i Bua  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. avstyrka motionen om särskilt trygghetsboende med 

avlastningsmöjlighet i Bua och överlämna yttrandet till 

kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av ärendet 
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i 

Varberg. I motionen står att Bua är enda serviceorten i kommunen som saknar 

ett äldreboende och förslag lämnas på var ett sådant skulle kunna uppföras: 

• Att skyndsamt sondera möjligheten att bygga ett äldreboende på 
Arakullen. 

• Eller att ta fram ett annat förslag på tomt där ett äldreboende kan 
byggas i Bua. 

 

Beslutsunderlag 
Motion Särskilt- trygghetsboende med avlastningsmöjlighet i Bua 

 

Övervägande 
Av motionen framgår inte tydligt om det är ett särskilt boende eller ett 

trygghetsboende som föreslås. Bägge dessa olika boendeformer tas därför upp 

i detta svar. 

 

När det gäller särskilt boende (med personalbemanning dygnet runt på 

boendet), är det socialnämndens ansvar att ta fram underlag och projektera 

utifrån de behov som finns i kommunen.  Socialnämnden har tidigare beslutat 

om placering av särskilt boende utifrån demografi och planprogram (SN 

2019/0039), i enlighet med yttrande i samhällsplaneringen. I detta 

sammanhang diskuterades flera olika platser: Norra kusten (i vilket Bua 

ingår), Veddige, Kungsäter, Stadsområdet, Rolfstorp – Skällinge, Hunnestad - 



  2 (2) 
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Gödestad och Södra kusten samt Tvååker. Beslutet blev att ett boende ska 

planeras och uppföras i Väröbacka, och inte i Bua. Detta utifrån kommunens 

framtida planering av Väröbacka.  

 

Om motionen avser trygghetsboende, har socialnämnden inte ansvar för att 

uppföra sådana. Nämnden ser dock positivt på att denna typ av boende byggs, 

då det kan minska trycket på särskilt boende. När trygghetsboende uppförs, 

kan den som ansvarar för boendet söka ett stimulansbidrag från 

socialnämnden.  

 

När det gäller uppförande av trygghetsboende, yttrade socialnämnden följande 

i planärende (SN 2016/0053-2: 

- Socialnämnden är positiv till att det byggs fler bostäder i Bua. Det är 

av stor vikt att viss del av bostäderna byggs som trygghetsboende 

med gemensamhetslokal för äldre eftersom det är brist på bostäder 

för äldre i Bua.  

 
Utifrån ovanstående föreslår socialnämnden att motionen avstyrks. 
 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Maria Sjödahl 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Handläggaren  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Sn au § 144 Dnr SN 2018/0190 

Slutrapport Demensprojektet 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. godkänna slutrapport för projekt ”Utveckla vård och omsorg för

personer med demens”.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 23 februari 2017, § 24, att: 

 Förstärka Resursteam demens och utöka dess uppdrag för

kontinuerlig kunskapsspridning ut till alla berörda verksamheter

 Anpassa vissa boenden utifrån specifika behov

 Stärka stödet för personer med demens och deras anhöriga med hjälp

av Resursteam demens, samt genom utveckling av dagverksamhet

och anhörigavlösning.

För att hålla samman dessa tre delar utifrån gemensamma mål beslutade

socialnämnden 20 april 2017, § 59, om ett övergripande

genomförandeprojekt ”Utveckla vård och omsorg för personer med

demens” under perioden 1 september 2017 – 31 december 2019. 

Det sammanhållna projektet bestod av tre delprojekt mellan vilka 

samverkan och synergier skulle ske. I september 2017 startade projektet

och avslutades 31 december 2019. Under denna tid har Resursteam demens

bland annat arbetat med att undersöka verksamheternas behov av stöd

kring vård och omsorg av personer med demens, stöttat personal genom

handledningar i individärenden och verkat för kompetensutveckling i 

evidensbaserade arbetssätt. Samtidigt har dagverksamheter för yngre 

personer med demens utvecklats och ett digitalt anhörigstöd har 

upphandlats. Kompetensutveckling i form av utbildningar har genomförts i

syfte att främja kvarboende i befintligt boende.  

Majoriteten av projektets mål har uppfyllts och många av de planerade

aktiviteterna har genomförts. Personer har under projekttiden bytts ut och 

ersatts av nya men arbetet i de tre delprojekten har framskridit enligt plan.

Utvecklingen av vård och omsorg för personer med demenssjukdom

behöver fortsätta; dels inom förvaltningen, dels i samverkan med andra 

aktörer. Kompetens och nya arbetssätt behöver utvecklas kontinuerligt och 

stor vikt bör läggas vid att skapa en vård och omsorg som utgår från 

individuella behov hos varje person med demens. 

13.
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Sn au § 144 forts. 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 4 september 2020 

Slutrapport för projekt ”Utveckla vård och omsorg för personer med 

demens” 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren 

 

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2020-09-04 Dnr: SN 2018/0190-5  

 
 
 

 
Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Emilie Rawlings, 0729721705 
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Slutrapport Demensprojektet 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar  

 

1. godkänna slutrapport för projekt ”Utveckla vård och omsorg för 

personer med demens”. 

 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 23 februari 2017, § 24, att: 

 Förstärka Resursteam demens och utöka dess uppdrag för kontinuerlig 

kunskapsspridning ut till alla berörda verksamheter 

 Anpassa vissa boenden utifrån specifika behov 

 Stärka stödet för personer med demens och deras anhöriga med hjälp av 

Resursteam demens, samt genom utveckling av dagverksamhet och 

anhörigavlösning. 

 

För att hålla samman dessa tre delar utifrån gemensamma mål beslutade 

socialnämnden 20 april 2017, § 59, om ett övergripande genomförandeprojekt 

”Utveckla vård och omsorg för personer med demens” under perioden 1 

september 2017 – 31 december 2019. 

 

Det sammanhållna projektet bestod av tre delprojekt mellan vilka samverkan 

och synergier skulle ske. I september 2017 startade projektet och avslutades 31 

december 2019. Under denna tid har Resursteam demens bland annat arbetat 

med att undersöka verksamheternas behov av stöd kring vård och omsorg av 

personer med demens, stöttat personal genom handledningar i individärenden 

och verkat för kompetensveckling i evidensbaserade arbetssätt. Samtidigt har 

dagverksamheter för yngre personer med demens utvecklats och ett digitalt 

anhörigstöd har upphandlats. Kompetensutveckling i form av utbildningar har 

genomfört i syfte att främja kvarboende befintligt boende.  

 

Majoriteten av projektets mål har uppfyllts och många av de planerade 

aktiviteterna har genomförts. Personer har under projekttiden bytts ut och 

ersatts av nya men arbetet i de tre delprojekten har framskridit enligt plan.  
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1. Sammanfattning 
En förstudie kring utveckling av demensvården genomfördes 2016 på uppdrag av 

socialnämnden. Syftet var att utreda individuella och anhörigas behov av stöd, behov av 

boendeformer samt specifika behov hos yngre personer med demenssjukdom. Förstudien låg 

till grund för det sammanhållna projektet “Utveckla vård och omsorg för personer med 

demens” som socialnämnden fattade beslut om i april 2017. Det sammanhållna projektet 

bestod av följande tre delprojekt mellan vilka samverkan och synergier skulle ske.  

 

• Förstärka Resursteam demens och utöka dess uppdrag för kontinuerlig 

kunskapsspridning ut till alla berörda verksamheter 

• Anpassa vissa boenden utifrån specifika behov 

• Stärka stödet för personer med demens och deras anhöriga med hjälp av Resursteam 

demens, samt genom utveckling av dagverksamhet och anhörigavlösning. 

 

I september 2017 startade projektet och avslutades 2019-12-31. De flesta av de aktiviteter 

som planerades inom ramen för projektet har genomförts. Exempel på aktiviteter är  

 

• Kartläggning av verksamheternas behov av stöd vad gäller vård och omsorg av 

personer med demenssjukdom 

• Handledning av personal 

• Fokus på kompetensutveckling och evidensbaserade arbetssätt 

• Utveckling av dagverksamhet riktad mot yngre personer med demenssjukdom 

• Upphandling av ett digitalt anhörigstöd 

 

Resultatet av aktiviteterna har lett till en hög måluppfyllelse i projektet. Projektet har också 

åskådliggjort att utvecklingen av vård och omsorg för personer med demenssjukdom behöver 

fortsätta på alla nivåer i organisationen och i samverkan med andra aktörer, exempelvis 

genom utveckling av arbetssätt, digitala verktyg och med människans behov i centrum. 

 

Bakgrund 

Antalet äldre ökar alltmer och i takt med det ökar även antalet personer med demens. 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 pekar på vikten av tidig 

upptäckt, personcentrerad vård och omsorg samt arbete utifrån multiprofessionella team. 

Socialstyrelsen framhåller också att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör ge 

personalen möjligheter till utbildning som är långsiktig, kombinerad med praktisk träning, 

handledning och feedback.  
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Socialnämnden har för 2016 – 2019 beslutat att ” Demensvården ska utvecklas utifrån 

nationella och regionala riktlinjer med fokus på insatser för personer som bor i ordinärt 

boende”. 2016 genomfördes en utredning med uppdrag att utreda: 

 

• Individens och anhörigas behov av stöd  

• Behov av boendeformer  

• Specifika behov för yngre personer med demens 

 

Kartläggning av nuläge baserat på statistik och intervjuer granskades mot Nationella 

riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010, och Nationell utvärdering – vård 

och omsorg vid demenssjukdom 2014. Resultatet visade ett gap mellan nuläge och bör-läge, 

vilket resulterade i nämndbeslut att genomföra ett sammanhållet projekt bestående av tre 

delprjekt: 

 

1. Förstärka Resursteam demens och utöka dess uppdrag för kontinuerlig 
kunskapsspridning ut till alla berörda verksamheter (hemtjänst, boendestöd, 
dagverksamhet, särskilt boende osv). 

 
2. Anpassa vissa boenden utifrån specifika behov, t ex beteendemässiga och 

psykiska symtom, ålder m.m. 
 

3. Stärka stödet för personer med demens och deras anhöriga med hjälp av 
Resursteam demens, samt genom utveckling av dagverksamhet och anhörigavlösning, 
med särskilt fokus på yngre personer med demens.  

 
Projektet har bedrivits utifrån följande vision om ett samlat koncept: 
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Projektet har rymt tre delprojekt som har hållits samman av en övergripande projektledare 

med en ansvarig delprojektledare för varje del.  

2. Syfte 
Syftet med projektet är att möta behovet av kvalitet i insatser för individ och anhöriga. 

Genomförandet av utpekade aktiviteter ska säkerställa att socialförvaltningen möter 

framtidens ökade behov inom vård- och omsorg för personer med demenssjukdom utifrån 

nationella riktlinjer.  

3. Mål 

3.1. Projektmål 

• Att ha ett multiprofessionellt team som utgör kommunens nav och kunskapsbank 

gällande vård och omsorg, kognitiva hjälpmedel och välfärdsteknik samt fysiska 

aktiviteter för personer med demenssjukdom. 

  

• Att ha en implementerad plan för utbildning och kompetensutveckling av personal 

som arbetar med personer med demenssjukdom. 

  

• Ett ökat användande av arbetssättet kopplat till BPSD-registret. 
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• Personer med demenssjukdom eller misstanke om sjukdom och deras anhöriga ska få 

information, stöd samt vård och omsorg i ett tidigt skede utifrån förvaltningens 

ansvarsområde. 

  

• Kompetensutveckling ska möjliggöra kvarboende på befintligt boende.  

  

• Att kunna erbjuda en plats på Träslövs trädgårdsstads särskilda boende, 

Midsommargården, till personer med så specifika behov att dessa inte kan tillgodoses 

i befintligt boende. 

  

• Att erbjuda en dagverksamhet för personer med demens som utgår från individuella 

behov vilket avspeglas i aktiviteter och tillgänglighet. Detta ska ske med särskilt fokus 

på yngre personer med demens.  

  

• Anhöriga ska erbjudas ett utökat stöd för att kunna möta individuella behov och 

specifik familjesituation vilket ska ske med särskilt fokus på yngre personer med 

demens.  

3.2. Effektmål 
Genom att uppfylla ovanstående mål säkerställs att vården och omsorgen för personer med 

demens är: 

  

• Kunskapsbaserad 

• Säker 

• Individanpassad 

• Effektiv 

• Jämlik 

• Tillgänglig 

  

Detta i enlighet med nationella riktlinjer Vård och omsorg vid demenssjukdom. 

 

3.3. Måluppfyllnad  
Nedan beskrivs hur resultatet svarar mot de uppsatta målen i respektive delprojekt. 

 

4.3.1 Resursteam demens 
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• Att ha ett multiprofessionellt team som utgör kommunens nav och kunskapsbank 

gällande vård och omsorg, kognitiva hjälpmedel och välfärdsteknik samt fysiska 

aktiviteter för personer med demenssjukdom. 

 

Från och med 2020-01-01 finns Resursteam demens tillsvidare som en resurs för 

verksamheterna. Teamet består av demenssamordnare, sjuksköterska, och 

handledare/undersköterska. Målet att vara ett multiprofessionellt team nås inte fullt ut men 

kompenseras av att resursteamet projektanställer fysioterapeut och undersköterskor för 

tidsbestämda aktiviteter.  

För att nå måluppfyllelse i att vara ett nav och kunskapsbank för välfärdsteknik och digitala 

hjälpmedel krävs fortsatt arbete i för ändamålet anpassade strukturer. Det arbetet har 

påbörjats. 

 

• Att ha en implementerad plan för utbildning och kompetensutveckling av personal 

som arbetar med personer med demenssjukdom. 

 

Resursteam demens har skapat en kompetenstrappa för omvårdnadspersonal. Kontinuerlig 

utbildningsplan är utformad för administratörer BPSD-registret (beteendemässiga och 

psykiska symptom vid demens) samt pilotprojekt som initial förberedelse inför införandet av 

BPSD-kvalitetsregister i ordinärt boende. 

 

• Ett ökat användande av arbetssättet kopplat till BPSD-registret. 

 

I arbetsgrupper i särskilt boende erbjuds stöd genom en standardiserad handledningsmodell, 

”Teamhandledning”, vilket är en vidareutveckling av den standardiserade uppföljnings- och 

kvalitetssäkringsmetoden i det nationella kvalitetsregistret för BPSD. I handledningen följs 

BPSD-registrets struktur och metod med syfte att öka följsamhet till arbetssättet kopplat till 

kvalitetsregistret. Även handledningar i ordinärt boende utgår från 

teamhandledningsmodellen vilket ökar förståelsen för arbetssättet inför införandet av BPSD- 

kvalitetsregister i ordinärt boende.  

Pilotprojekt har initierats i två hemtjänstgrupper för att identifiera fungerande arbetssätt 

avseende BPSD-kvalitetsregister i ordinärt boende. Analys av resultatet hittills talar för att 

hemtjänstens förutsättningar skiljer sig betydligt från förutsättningarna på särskilt boende 

vilket gör att hemtjänsten har behov av utökat stöd i genomförandet av pilotprojekt.  

 

• Personer med demenssjukdom eller misstanke om sjukdom och deras anhöriga ska få 

information, stöd samt vård och omsorg i ett tidigt skede utifrån förvaltningens 

ansvarsområde. 

 



 

 
 

 

   8(24) 

  

  

Slutrapport 

 Diarienummer Datum  Version 

Utveckla vård och omsorg för personer med 

demenssjukdom 

SN 2018/0190-5 2020-09-04 1 

Kontinuerliga samarbetsforum har skapats med specialistvårdens och närsjukvårdens 

demenssamordnare för att stärka ett tydligare preventivt arbetssätt. Kommunens 

demenssamordnare planerar för uppstart av samtalsgrupp för personer med ny diagnos. 

 

• Kompetensutveckling ska möjliggöra kvarboende.  

 

Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens leder ibland till att personen inte har 

möjlighet att bo kvar i befintligt boende. Resursteam demens insatser och aktiviteter leder till 

att personal får utökade förmågor och förutsättningar att stötta personers möjligheter till 

kvarboende.  

 

4.3.2 Utveckla dagverksamhet och anhörigstöd  

 

• Att erbjuda en dagverksamhet för personer med demens som utgår från individuella 

behov vilket avspeglas i aktiviteter och tillgänglighet. Detta ska ske med särskilt fokus 

på yngre personer med demens. 

 

• Kompetensutveckling ska möjliggöra kvarboende på befintligt boende. 

 

Dagverksamheterna för demens har påbörjat ett utvecklingsarbete för att stärka 

förutsättningar för att utgå från individuella behov i verksamheten, bland annat genom 

utveckling av genomförandeplanerna kring kundernas mål och behov. Ytterligare delar är att 

dagverksamheter inom demens har börjat med rådsmöten där enhetschef träffar kunder för 

att gå igenom innehåll, öppetdagar/tider, informationspärm samt skattning av aktiviteter. 

Dessa rådsmötens resultat ska sedermera utgöra underlag för den fortsatta utformningen på 

dagverksamheterna. Vidare har utvecklingsarbetet kopplats till projektet Digga Halland, i 

syfte att undersöka hur välfärdsteknik kan bidra till att utveckla dagverksamheten.  

 

Under senare delen av 2019 har information- och dialogmöten mellan utförare på 

dagverksamheterna samt Uppdragsavdelningen genomförts för att gå igenom till exempel 

mål för kunderna, arbetssätt, lokaler etc. Huvudsyftet med dessa möten är ökad samverkan. 

När Midsommargården står färdigt i början av 2021 ska dagverksamheten för yngre personer 

med demens, Klubb Höjden, flytta dit. På Midsommargården är lokalerna utformade för 

målgruppen både interiört och exteriört. 

 

För att tillvarata de resultat som uppnåtts i delprojektet har kvalitetsdeklarationen och 

internuppdraget för dagverksamheterna revideras. Exempel på förändringar i det nya 

internuppdraget är att personal ska genomgå utbildningen Demens ABC, förtydliganden 
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kring träning samt genomförandeplaner med speciellt fokus på mål och hälso- och 

sjukvårdsinsatser. 

 

• Anhöriga ska erbjudas ett utökat stöd för att kunna möta individuella behov och 

specifik familjesituation vilket ska ske med särskilt fokus på yngre personer med 

demens. 

 

Socialförvaltningen i Varbergs kommun har ett väl utarbetat anhörigstöd som vänder sig till 

hela förvaltningens målgrupper. Projektet har visat på behov av att utöka anhörigstödet med 

ett digitalt alternativ. Ett digitalt anhörigstöd har upphandlats och är i drift sedan våren 

2020. Ett marknadsföringsarbete kommer att genomföras under hösten 2020 för att nå ut till 

så många anhöriga som möjligt. 

 

4.3.3 Anpassa vissa särskilda boenden utifrån specifika behov  

 

• Att kunna erbjuda en plats på Träslövs trädgårdsstads särskilda boende till personer 

med så specifika behov att dessa inte kan tillgodoses i befintligt boende. 

 

I projektet har det framkommit ett behov av en avdelning anpassad för yngre personer med 

demens som ska finnas på Träslövs trädgårdsstad. Dialog kring in- och utflyttningskriterier 

pågår inom förvaltningen. Bemanningen kommer att vara högre på den specifika 

avdelningen jämfört med övriga avdelningar inom särskilt boende på grund av att 

målgruppen kräver mer individanpassning och personalen kommer att få kontinuerlig 

handledning av Resursteam demens.  

 

• Anhöriga ska erbjudas ett utökat stöd för att kunna möta individuella behov och 

specifik familjesituation vilket ska ske med särskilt fokus på yngre personer med 

demens. 

 

Anhöriga ska uppleva att de har stöd från personalen och framför allt att kunder, men även 

anhöriga, upplever boendesituationen som mer attraktiv. Anhöriga till yngre personer med 

demens har generellt ett stort behov av stöd från personal. Många anhöriga har vittnat om att 

det i dagsläget tar emot att låta yngre personer flytta till ett vanligt särskilt boende vilket gjort 

att ansökan har dröjt så pass länge att anhöriga påverkats negativt av situationen. Att skapa 

en specifik avdelning är således positiv ur både kunders och anhörigas perspektiv. 

Förhoppningen är att det kommer vara mindre motstånd kring att ansöka om särskilt boende 

när det finns en specifik avdelning för yngre personer med demens.  
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4. Redovisning - aktivitets- och tidsplan 
Den initiala tidplanen har följts under projekttiden och majoriteten av de planerade 

aktiviteterna har genomförts. De aktiviteter som genomförts har svarat väl mot projektets 

övergripande syfte. Eftersom projektet utvecklats löpande under den relativt långa 

projekttiden har vissa förändringar av aktiviteter skett vilket beskrivs nedan.   

 

5.1 Aktivitetsplan: Resursteam demens  

 
• Initialt ska ett Resursteam demens skapas med olika professioner  

 

Det initiala multiprofessionella teamet bestod av leg. sjuksköterska, leg arbetsterapeut, leg 

fysioterapeut, undersköterska och en utvecklingsledare. 

 

• Omvärldsbevaka – vad behöver vi tillföra i vår organisation som inte finns idag och 

som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer?  

 

Omvärldsbevakning har skett under hela projektets gång och kommer vara en naturlig del av 

Resursteamets fortsatta arbete. 

 

• Resursteam demens behöver tydliggöra vad personcentrerad vård innebär avseende 

metoder, kunskap och arbetssätt för demensvården i Varbergs kommun  

 

Resursteamet har arbetat med att tydliggöra personcentrerad vård dels genom att främja 

arbetssättet i BPSD-kvalitetsregister dels genom att använda begreppet Individens behov i 

centrum (IBIC) då det är etablerat i omvårdnadsarbetet och Socialtjänstlagstiftningen. Både 

BPSD-registret och IBIC bidrar till en personcentrerad vård. https://gpcc.gu.se/om-

gpcc/personcentrerad-vard 

 

• Bygga upp en varaktig struktur för regelbundna utbildningsinsatser till personal  
 

Resursteam demens har skapat ett årshjul för kontinuerliga utbildningsinsatser och även 
skapat en komptenstrappa för omvårdnadspersonal som stöd för kompetensutveckling. 

 

• Nya rutiner och riktlinjer skall tas fram  
 

En ny riktlinje för BPSD registret har tagits fram. Den nya riktlinjen beskriver arbetssätt och 
rutiner, roller och ansvar samt tydliggör framgångsfaktorer och vikten av teamsamarbetet.  

 

• Kommunikationsplan tas fram för både interna och externa intressenter  
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Detta är genomfört och avslutat inom projekttiden. 
 

• Arbeta för att förvalta BPSD-registret och utvecklingen mot införande mot ordinärt 
boende  

 
Med syfte att identifiera framgångsfaktorer för ett införande av BPSD-kvalitetsregister i 

ordinärt boende har två pilotprojekt genomförts i två olika hemtjänstgrupper. Ytterligare 

utvecklingsarbete planeras för att nå målet att skapa ett fungerande och resurseffektivt 

arbetssätt med BPSD-registret i ordinärt boende.  

 
• Ta fram adekvat välfärdsteknik som kunder/patienter kan använda  

 

Det digitala anhörigstödet är en välfärdsteknisk lösning som kommer att stötta anhöriga till 

personer med demens. Teamet har även tagit fram ett informationsmaterial till patienter och 

deras anhöriga om enklare kognitiva hjälpmedel.  

Teamet har identifierat välfärdstekniska lösningar och presenterat dessa för förvaltningens 

olika verksamheter. Flera av förslagen har inte varit genomförbara på grund av exempelvis 

lagrum, samarbetsplattformar, alternativa befintliga IT-lösningar samt ekonomi.   

 

• Ta fram riktlinjer för fysisk aktivitet   
 

Arbete kvarstår med att ta fram riktlinje för fysisk aktivitet men genom att arbeta med 

personcenterarad vård och individuellt utformade insatser tillgodoses personens behov av 

fysisk aktivitet i viss grad.  

 

• Nydiagnostiserade patienter – tydliggöra information och planering för nuvarande 
och framtida behov av vård och omsorg i Varbergs kommun  
 

Resursteam demens har etablerat ett forum för samverkan mellan specialistsjukvården och 

Närsjukvårdens demenssamordnare. Resursteam demens är sammankallande och 

uppslutningen har varit god. Syftet med sammankomsterna är att samordna vården och 

tidigt stötta personer med demenssjukdom och deras anhöriga till rätt insats och instans i 

rätt tid. Planer för uppstart av samtalsgrupp för personer med ny diagnos ska diskuteras på 

nästa samverkansmöte. Resursteamet har även varit delaktiga i revidering av den regionala 

demensriktlinjen ”Annas led” i samverkan med Region Halland. 

 

• Ta fram en tydlig samverkan med Region Halland 
 

Resursteam demens har etablerat ett forum för samverkan mellan specialistsjukvården och 

närsjukvårdens demenssamordnare. Det tidigare regionala demensnätverket har upphört och 

inget nytt uppdrag finns från Region Halland i dagsläget. 
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• Arbeta för att höja kunskapen hos sjuksköterskor om olämpliga läkemedel för 

personer med demens  
 

Utbildningar för hälso- och sjukvårdsenhetens sjuksköterskor har genomförts vid fyra 

tillfällen. Utvärdering av utbildningarna visar på en stor nöjdhet och att det finns ett värde i 

utbildningen men antyder att förutsättningarna för sjuksköterskor att delta och tillgodogöra 

sig kunskapen är begränsade relaterat till organisation och arbetsbelastning. 

 

• Föra ut ny kunskap inom specifik omvårdnad kopplad till demens 
 

Inom arbetet kopplat till kvalitetsregistret för BPSD har Resursteamet skapat nätverk för 

administratörer och enhetschefer och arrangerat regelbundna nätverksträffar. Syftet med 

detta multiprofessionella forum är att utveckla arbetet med BPSD-registret, förebygga och 

minska förekomsten och allvarlighetsgraden av beteendemässiga och psykiska symtom för 

personer med demenssjukdom. Genom samverkan mellan olika verksamheter och 

professioner möjliggörs utbyte av forskning, nyheter, erfarenheter, tankar och idéer.  Fokus 

ska vara på inspiration till personal att skapa bättre strukturer för arbetssättet och öka 

upplevelsen av delaktighet och trygghet för personer med demenssjukdom. Målet med 

nätverksträffarna är att nätverket ska ge verktyg att ta med sig till enheten för att underlätta 

implementering och utveckla arbetssättet.  

 

Resursteam demens har skapat ”Fokusgrupp Demens” enligt modellen nedan där legitimerad 

personal har ett fokusuppdrag som kunskaps- och samverkansnav. 
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5.2 Aktivitetsplan: Anpassa vissa särskilda boenden 
• Inventera och strukturera erfarenhet och kunskap från förstudien.  

 
Lärdomar och erfarenheter från förstudien har använts som grund för projektet. 

  

• Genomföra en djupare kartläggning av behov av anpassning av boenden genom 

intervjuer och/eller dialog med enhetschefer, personal på särskilda boenden, 

omsorgshandläggare, demenssamordnare, minnesmottagningen, utvecklingsledare 

för välfärdsteknik.  

 

Intervjuer har genomförts med ovan nämnda yrkesgrupper och resultatet av dessa har format 

underlag för beslut gällande fortsatt utveckling av anpassningar. 
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• Inventera samtliga särskilda boenden i Varbergs kommun utifrån den personella 

kompetensen, fysiska miljön inne och ute, arbetssätt/metodik, bemanning och 

geografiska läget m.m.  

 
Inventering har skett men inte fullt ut i alla delar. Fokus har legat på inventering av 

personella resurser och kompetens för att se vad som behöver utvecklas ytterligare hos 

personalen för att bättre möta kundernas behov. 

 

• Kartlägga de personer med specifika behov som har behov av anpassat boende som 
möter upp deras behov.  
 

En kartläggning gjordes initialt i projektet med hjälp av Minnesmottagningen för att få en 

uppfattning av hur stor målgruppen är. En genomgång av de senaste årens beslut för 

målgruppen visar att det är cirka 5-7 beslut per år som fattas om särskilt boende demens för 

personer under 70 år. Poängteras i sammanhanget bör att då det råder valfrihet i Varbergs 

kommun kan aktuella kunder komma att söka sig till andra särskilda boenden som till 

exempel ligger bättre till geografiskt. Underlaget för målgruppen kan också fluktuera 

framöver.   

 

• Möjliggöra samverkan kring BPSD-registret utifrån ett multiprofessionellt 

förhållningssätt.  

 

Utförarna ska genom Resursteam demens göra ett omtag kring BPSD-registret. Personal på 

särskilt boende kommer att med hjälp av Resursteam demens få stöd i att vidareutveckla 

arbetet med BPSD-registret. Det kommer vara särskilt utsedda medarbetare på varje boende 

som kommer samverka med Resursteam demens kring detta och dessa medarbetare kommer 

sedan med aktivt stöd av enhetschef implementera arbetet. Väldigt viktigt att det skapas ett 

utrymme för dessa medarbetare att få tid och mandat att bedriva detta arbete i sin egen 

arbetsgrupp.    

 

• Ta fram förslag på hur välfärdsteknik kan möjliggöra anpassningar till mer 

personcentrerad vård. 

 
Efter projektstart startades det regionala projektet Digga Halland där utveckling av 

välfärdsteknik delvis ligger. Utveckling av välfärdsteknik med exempelvis kameratillsyn har 

således införts i större skala inom några särskilda boenden. 

 

• Säkerställa ett tydligt samarbete med Resursteam demens.  
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Under projektet har en plan utformats kring vad Resursteam demens ska arbeta med och när 

projektet är överlämnat till Varbergs omsorg kommer samarbetet fortsätta. Resursteam 

demens kommer också sitta i lokaler på Träslövs trädgårdsstad. 

 
• Ge förslag samt genomföra lämpliga anpassningar av vissa särskilda boenden i 

Varbergs kommun för personer med demens.  

 

Det nybyggda särskilda boendet Träslövs trädgårdsstad ska ha verksamhet för personer med 

demens med specifika behov som beror på ålder, psykiska och beteendemässiga symtom. I 

planeringen av det nya boendet kommer förslaget arbetas med. Genomförande kommer att 

ske när boendet står färdigt. 

 

5.3 Aktivitetsplan: Utveckla dagverksamhet och anhörigstöd 
 

• Inventera och strukturera erfarenhet och kunskap från förstudien.  
 
Intervjuer av chef, personal samt övriga berörda professioner har gjorts vilket format 
projektets utveckling.  
 

• Genomföra en djupare kartläggning av behov av utveckling avseende 
dagverksamheter samt anhörigstöd genom intervjuer och/eller dialog med 
enhetschefer, personal på dagverksamheter och anhörigstöd, omsorgshandläggare, 
demenssamordnare, minnesmottagningen, utvecklingsledare för välfärdsteknik.  

 
Intervjuer har genomförts både under förstudien och under delprojektets gång. De som 
intervjuats är enhetschefer inom dagverksamhet, personal, befintliga anhöriga, eventuellt 
kommande anhöriga, minnesmottagningen, demenssamordnare samt diverse 
intresseorganisationer. Det har framkommit olika utvecklingsbehov beroende på vem som 
tillfrågats men vissa saker är ändå samstämmiga. De viktigaste utvecklingspunkterna som 
framkommit är de som lyfts fram som aktiviteter på sidan 15. 

 

• Ombesörja att anhörigperspektiv har beaktats i projektet och framledes.  

 

Det har beaktats genom att arbete skett utifrån förvaltningens anhörigperspektiv samt att 

anhöriga till personer med demens intervjuats.  

 

• Utreda behov av välfärdsteknologi i projektets olika delar.  

 

Dagverksamheterna har involverat metodutvecklare och knyter därmed an till det halländska 

projektet Digga Halland för att se hur välfärdstekniken kan användas i verksamheten. 
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• Säkerställa ett tydligt samarbete med Resursteam demens.  

 

För att säkerställa samplanering och samverkan mellan dagverksamheten för yngre personer 

med demens och Resursteam demens har en plan tagits fram. Resursteamet kommer att 

arbeta i samma lokaler som dagverksamheten för yngre med demens när det nya boendet på 

Träslövs trädgårdsstad står färdigt. Teamet kommer även att vara delaktigt i planering och 

uppstart av verksamheten på boendet.  

  

Genom planerade mötesforum och ett strukturerat arbetssätt med handledningar och 

ärendemöten kommer samarbetet mellan Resursteam demens, dagverksamheterna och 

anhörigstödet att säkerställas. Kontaktvägar och mötesformer som skapats under 

projekttiden kommer behållas vilket ger trygghet och enkelhet för verksamheterna att 

komma i kontakt med teamet.   

 

• Kartlägg och inför samarbete med aktuella samverkanspartners.  

 

Detta har inte skett inom projekttiden på ett strukturerat vis. Att införa ett strukturerat 

samarbete mellan dagverksamhet och samverkanspartners är ett utvecklingsområde 

framgent.  

 

• Ge förslag på aktiviteter och metodik för att utveckla dagverksamhet samt 

anhörigstöd.  

 

Nedan listas de förslag som förslag som arbetats fram i delprojektet: 

 

− Dagverksamhet bedrivs på gruppnivå och ett av syftena med denna insats är att 

främja det sociala innehållet i kundernas liv. Dock ska insatsen bedrivas utefter varje 

kunds specifika behov. För att få till stånd detta har en vidareutveckling av arbete 

med individuella levnadsberättelser samt genomförandeplaner påbörjats.  

− Rådsmöten har startats upp där kunder, personal och enhetschef träffas för att gå 

igenom innehållet i dagverksamheterna och ge förslag på aktiviteter. Detta för att 

främja kundinflytandet.  

− Dagverksamheten arbetar med egengjorda enkäter som ska utgöra underlag för 

utveckling av innehållet i dagverksamheterna vilket bidrar till förändring av 

dagverksamheterna. 

− Möjlighet till att leasa bil för att skapa en mer flexibel dagverksamhet. 

− Mer flexibla öppettider utefter kundernas behov.  

− Dagverksamhet för yngre personer med demens kommer att flyttas från Klubb höjden 

till Träslövs trädgårdsstad.  
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− Dialog med Uppdragsavdelningen om att införa ett biståndsbeslut för dagverksamhet 

istället för tre som det är i dagsläget. Utföraren styr sedan vilken dagverksamhet som 

är mest lämplig.  

− Hälso- och sjukvårdsenheten bör ha ett tätt samarbete med dagverksamheterna. 

Dagverksamheterna som fångar hälso- och sjukvårdsbehov hos kunderna ska 

meddela kontaktperson på HSE detta.  

− Ett digitalt anhörigstöd har upphandlats och tagits i drift. Superanvändare är 

Varbergs omsorgs anhörigstöd.  

 

• Genomföra föreslagna anpassningar för utveckling av dagverksamhet och 

anhörigstöd.  

 

Detta är under arbete i verksamheten. Enhetschef arbetar med ovan nämnda 

förbättringsområden.  

 

• Följa upp, utvärdera och implementera anpassningar som utvecklar dagverksamhet 

och anhörigstöd.  

 

Utvärdering av projektet har inte skett inom projekttiden utan kommer att ske under 2020. 

Fokus kommer att ligga på kundnöjdhet och att verksamheterna motsvarar kunderna och 

anhörigas behov. Det digitala anhörigstödet som är upphandlat och taget i drift ska 

marknadsföras ytterligare under hösten 2020 samt därefter följas upp kontinuerligt.  

 

5. Redovisning – resurser 

5.1. Projektbudget 
Socialnämnden beslutade att genomföra projekt "Utveckla vård och omsorg för personer med 

demens" under perioden 1 sep 2017 - 31 december 2019. Projektets ram var totalt 7,5 mnkr 

under projekttiden och projektet har förbrukat 95 % av ramen. En av orsakerna till att ramen 

inte har upparbetats i sin helhet är på grund av att resursteamet inte har varit fulltaliga under 

2019 och det har varit svårt att nyrekrytera. 

 

Totalt förbrukat är 7,1 mnkr, fördelat på personalkostnader 86 % och verksamhetskostnader 

14 %. Verksamhetskostnaderna består av kostnader för datorer och telefoni, lokaler inklusive 

städning samt övrigt. Personalkostnaderna avser egen personal och enhetschef. 

5.2. Personella resurser 
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I det sammanhållna projektet Utveckla vård och omsorg för personer med demens har det 

funnits en huvudprojektledare och två delprojektledare samt en ekonom, vilka har genomfört 

uppdraget inom ordinarie tjänster. Varje delprojekt har haft sina respektive projektgrupper. 

Resursteam demens är det delprojekt som har haft flest personella resurser. Trots upprepade 

försök lyckades teamet inte rekrytera någon ny arbetsterapeut. Detta kompenserades med att 

utöka teamet med ytterligare en undersköterska/handledare. Preventiva enhetens 

utvecklingsledare med ansvar för kvalitetsregistret BPSD har varit delaktig i utvecklandet av 

arbetssätt och övriga processer runt BPSD-registret under projekttiden.  

 

5.3. Övriga resurser 
Resursteam demens har anställt tidsbegränsad personal till olika insatser i projektform 

under projekttiden. Till exempel har teamet tillfälligt förstärkts med en 

specialistundersköterska från dagverksamheten som driver ett pilotprojekt som syftar till att 

stärka samarbete mellan hemtjänstpersonal och dagverksamhet. En annan 

specialistundersköterska handleder i metoden Durewall tillsammans med teamets tidigare 

fysioterapeut. Detta samarbete fortsätter även efter projekttiden.  

6. Redovisning - kommunikation 
Under projektet har kontinuerlig dialog förts med olika intressenter. Projektledarna har haft 

löpande kontakt med den utsedda referensgruppen till det övergripande projektet. Löpande 

information har getts till Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) samt Kommunala 

pensionärsrådet (KPR). Demensföreningen har genom projekttiden spelat en viktig roll som 

bollplank och löpande information har bland annat getts på föreningens medlemsmöten och 

årsmöte. Dialog och samarbete med berörda verksamhetschefer och enhetschefer på Varberg 

omsorg, hälso- och sjukvårdsenheten och Uppdragsavdelning har skett under projekttiden 

samt även kommunikation med anhörigstödet och anhörigföreningar. Intern kommunikation 

har skett via intranätet samt information till ledningsteam och arbetsgrupper. Dialog med 

externa utförare av hemtjänst och särskilt boende har skett utförare har skett på 

dialogmöten. Kommunikation med media har också skett vid större händelser under 

projekttiden. 

 

7. Redovisning - riskanalys 
Gemensam riskanalys har gjorts i Resursteamet vid planerandet av nya pilotprojekt och vid 

sammanställningar av utvärderingar i samband med avslut av pilotprojekt för att dra 

lärdomar och vid behov revidera utförandet för att minska identifierade risker.  
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8. Redovisning - resultatet 
Demenssatsningen har en ramhöjande budget på 3,5 miljoner för utvecklande av vård och 

omsorg för personer med demenssjukdom och beskrivs nedan. 

 
Införandet av projektets resultat har skett gradvis under hösten 2019 i samverkan med 

verksamheterna. Då många arbetssätt som testats inom projektet har genomförts i 

verksamheterna har delaktighet skapats redan initialt. Delprojekten har skapat 

samarbetsytor med berörda verksamheter under projektets gång vilka nyttjas även efter 

projektavslut. 

8.1. Restpunktlista 
Nedan beskrivs de aktiviteter och kvarstående behov som inte genomförts inom projektet. 

 

• Utveckla välfärdsteknik  

 

Målet att vara nav och kunskapsbank för välfärdsteknik och digitala hjälpmedel har varit 

utmanande att nå. Samordning och samarbete mellan flera aktörer behöver utvecklas 

ytterligare för att nå målet. Detta område är idag omhändertaget av 

förvaltningsledningsstaben utvecklingsledare för IT då behoven av utveckling inom 

välfärdsteknik och digitalisering är betydligt mer omfattande än enbart inom demensvården. 

När samarbeten och synergieffekter koordineras och samordnas förvaltningsövergripande 
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ökar förutsättningarna att lyckas. Arbete med välfärdsteknik och kognitiva hjälpmedel för 

personer med demens har vid sidan om projekt Utveckla vård och omsorg för personer med 

demens i hög utsträckning skett inom ramen för det halländska projektet Digga Halland. Där 

har bland annat sensorkameror testats på personer med demens i syfte att få en tryggare 

nattsömn. 

 

• Riktlinjer för fysisk aktivitet 

 

Arbete kvarstår med att ta fram en riktlinje för fysisk aktivitet men genom att arbeta med 

personcenterarad vård och individuellt utformade insatser ska personens behov av fysisk 

aktivitet tillgodoses. Att arbeta med vårdåtgärder i BPSD-registret är ett sätt att få varje 

persons unika behov av fysisk aktivitet tillfredsställda. Under projektets gång har idéen på en 

riktlinje som omfattar alla målgrupper vuxit fram och är ett förslag till framtida utveckling. 

 

• Kartlägg och inför samarbete med aktuella samverkanspartners.  

 

Detta har inte skett inom projekttiden på ett strukturerat vis. Att införa ett strukturerat 

samarbete mellan dagverksamhet och samverkanspartners är ett utvecklingsområde 

framgent. 

 

8.2. Framtida idéer 
Nedan beskrivs framtida idéer och förbättringar som ligger utanför projektet. 

 

Under projekttiden har vikten av omsorgshandläggarens kompetens i demensfrågor 

framkommit vid flera tillfällen. Omsorgshandläggarnas roll är viktig eftersom de träffar 

personer med demenssjukdom i ett initialt skede samt att de i hög grad är delaktiga i det stöd 

som beviljas. Behovet av anpassat stöd, framförallt i senare stadier av sjukdomen, är av 

största vikt för möjligheter till kvarboende i ordinärt boende och en förutsättning för 

personcentrerad vård och omsorg. Det är av stor vikt att samarbetet utvecklas mellan olika 

inblandade aktörer, inklusive anhöriga, runt personer med demenssjukdom. Starten av det 

nya boendet stärker förutsättningarna för ett närmare samarbete mellan olika aktörer.  

 

Under 2020 kommer förvaltningens hälso- och sjukvårdsenhet starta Fokusgrupp Demens 

med standardiserat arbetssätt för kompetensutveckling och samarbete med förvaltningens 

verksamheter.  

 

Resursteam Demens planerar att skapa ett samarbete med Region Hallands 

hjälpmedelscentrum kring området välfärdsteknik. Syftet är kompetensutveckling i 
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förvaltningens hälso- och sjukvårdsenheten, framförallt arbetsterapeuters kunskap och 

kompetens inom digitala hjälpmedel och välfärdsteknik för personer med demenssjukdom.  

 

När det kommer till projektet Anpassa vissa boenden utifrån specifika behov har anpassning 

för personer med svår psykisk problematik diskuterats. Diskussionerna har landat i att inte 

genomdriva denna anpassning inom detta projekt. Antalet frågetecken har varit för många i 

diskussionerna för att göra anpassningen i detta skede. Till exempel råder det oklarheter om 

hur stor målgruppen är samt om kunderna med psykisk problematik har statiska besvär eller 

om det kan vara övergående med hjälp av förändrat arbetssätt hos personal eller annan 

medicinering. Projektledningen har varit i kontakt med kommuner som haft denna 

inriktning och det har visats sig vara blandade resultat. Vissa har haft det som permanent 

boende och vissa temporärt. Frågan och behovet bör följas fortlöpande på socialförvaltningen 

i Varbergs kommun. 

9. Lärdomar från projektarbetet 
Ledning och styrning är avgörande för vårdens kvalitet och följsamheten till Nationella 

riktlinjer. Att omvårdnadspersonal har förutsättningar att utföra sitt uppdrag och att ansvar i 

arbetet med BPSD-kvalitetsregister tydliggjort är helt grundläggande för att säkra kvaliteten. 

Ett framgångsrikt arbete i BPSD-kvalitetsregister bygger på att tid och resurser finns avsatta 

för uppdraget. Att inrätta mötesforum för det multiprofessionella teamet runt personen med 

demenssjukdom är av stor betydelse att prioritera, liksom att skapa systematiska arbetssätt 

för samarbete och samplanering i arbetet med BPSD-registret.  

 

Delaktighet är en absolut grundsten till framgång; att kontinuerligt ha dialog med chefer,  

omvårdnadspersonal och legitimerad personal om vad de ser som utmaningar och vad deras 

behov är i vården och omsorgen av personer med demenssjukdom. Dessa dialoger bör 

fortsätta även efter projektets slut.  

   

Ytterligare en lärdom är verksamheternas behov av stöd i arbetet med BPSD-

kvalitetsregister. Trots att förvaltningen arbetat med registret i många år finns behov av 

omtag och stöd i genomförandet och samverkan i arbetet. 

 

Delprojektet Utveckla dagverksamhet och anhörigstöd bör fortsätta som ett konkret 

utvecklingsprojekt inom utförarorganisationen för att nå ett resultat i verksamheten. 

 

Projektet Anpassa vissa särskilda boenden hade med fördel kunnat genomföras som en 

utredning istället för i projektform, vilket är en lärdom inför framtida utveckling av 

boendeformer. 
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9.1. Tillvägagångssätt  
Att ha ett paraplyprojekt med tre separata delprojekt har både fördelar och nackdelar. 

Eftersom de tre delprojekten hade beroenden sinsemellan hade det kanske varit mer effektiv 

att hålla samman delprojekten till ett enda. Att arbeta i projektform kan vara mycket 

ändamålsenligt i vissa situationer men just detta projekt hade troligtvis kunnat vara mer 

effektivt om ett eller fler delprojekt genomförts som utredningar.  

9.2. Projektstyrningsmodellen 
Projektstyrningsmodellen är bra som stöd men kan för vissa projekt vara något avancerad 

vilket gör att det lätt blir fokus på formalia. För framtida projekt kan det vara lämpligt att 

arbeta utifrån en förenklad modell inom förvaltningen och modellen bör kunna anpassas 

efter respektive projekts omfattning.  

10. Slutsats 
Utveckling av vård och omsorg för personer med demens och deras anhöriga kommer att 

behöva ske kontinuerligt för att möta dagens och framtidens behov. Projektet som 

genomförts har identifierat och utvecklat viktiga områden kring vård och omsorg för 

personer med demens och detta utgör en grund för arbete framgent och har gett viktiga 

lärdomar som behöver beaktas. Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar spelar en 

viktig roll för förvaltningens fortsatta arbete. 

 

Utifrån de positiva resultat för personer med demenssjukdom som handledningar och stöd i 

arbetssätten i kvalitetsregistret BPSD har genererat, dras slutsatsen att positiv utveckling av 

vården och omsorgen av personer med demens är möjlig genom strukturerade och metodiska 

arbetssätt. Omvårdnadspersonal har ett stort engagemang och vill ge god vård och omsorg, 

vilket märks i deras aktiva deltagande i Resursteamets olika kompetensutvecklande 

aktiviteter. Behovet av stöd i arbetssätt och behovet av kompetensutveckling inom området 

demens finns i hela förvaltningen. Samarbete och samverkan är en förutsättning för att 

bedriva en god vård och omsorg för personer med demenssjukdom.  

 

Förvaltningens egenregi äger sedan projektavslut den fortsatta utvecklingen på 

dagverksamheterna och det är viktigt att arbetet fortskrider som planerat. När det kommer 

till projektet avseende särskilt boende har föreliggande projekt i mångt och mycket beskrivit 

ett “vad” och från det bör Varbergs omsorg ta över ansvaret för att kunna skapa innehållet på 

Träslövs trädgårdsstads enhet för yngre personer med demens. Det är av stor vikt att 

Resursteam demens och Varbergs omsorg driver ett tätt samarbete kring kompetenstrappan 

och omtag av BPSD-registret. 
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11. Rekommendation 

11.1. Förvaltningsorganisation 
Då det sammanhållna projektet har genomförts i samarbete med verksamheterna är 

resultatet mer en gradvis integration av arbetssätt istället för en “överlämning”. För att 

resultatet ska kunna förvaltas behöver både ekonomiska och organisatoriska förutsättningar 

säkerställas. 

 

Resursteamets arbete ska ständigt utvecklas för att följa verksamheternas behov av stöd och 

förvaltandet bör bestå i att möjliggöra att teamet kan arbeta flexibelt. Den kunskap och de 

erfarenheter som teamet förvärvat under projekttiden ska föras vidare till verksamheterna 

och användas för kunskaps- och kompetensutveckling. 

 

Enhetschefen för dagverksamhet är efter projektavslut ägare av utvecklingen. Arbetet är i full 

gång och nu återstår att utveckla arbetssätt utefter vad som framkommit och vad som 

framkommer under resan. Viktigt är att det sker en kontinuerlig utvärdering av arbetssätten 

och av innehållet. Rådsmötena och enkätundersökningar är bra metoder för denna 

utvärdering och utveckling av arbetssätt.  

 

Det digitala anhörigstödet “En bra plats” upphandlades under senare delen av våren 2020 

och implementering har påbörjats.  Under hösten 2020 ska det ske en mer intensiv 

marknadsföring av stödet samt kontinuerlig utvärdering. Målet är att det digitala 

anhörigstödet ska vara ett komplement till det fysiska anhörigstödet. Det digitala 

anhörigstödet ska bli känt i kommunen bland samtliga av socialförvaltningens målgruppers 

anhöriga och förhoppningen är att anhöriga ska finna gott stöd i det.  

11.2. Uppföljning av effektmål 
Effektmålen kommer att följas kontinuerligt utifrån de sex kvalitetsbegreppen som 

förvaltningen i verksamhetsplanen 2020 – 2023 valt för både omsorg och hälso- och 

sjukvård. Det är också är samma begrepp som använts i detta projekt för att kunna mäta 

effekterna.  

 

• Kunskapsbaserad 

• Säker 

• Individanpassad 

• Effektiv 

• Jämlik 

• Tillgänglig 
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Varje höst sker analysmöten utifrån förvaltningens huvudprocesser för de fyra 

målgrupperna: Ge stöd till barn, unga och familj, Ge stöd till vuxna, Ge stöd till äldre samt Ge 

hälso- och sjukvård. Vi dessa tillfällen samlas representanter från förvaltningens olika 

avdelningar för att bedöma kvaliteten i processens leverans. Kvalitetsuppföljningen som görs 

kontinuerligt under året är också baserad på dessa kvalitetsbegrepp. Effekter av projektet kan 

även följas via exempelvis BPSD-registrets kvalitetsindikatorer och inträffade avvikelser. 

 

12. Fastställande 
Undertecknas av beställare och projektledare.   

 

Varberg 2020-09-04 

 

 

 

 

Beställare 

 

Maria Mangfors Hallberg 

Avdelningschef 

Förvaltningsledningsstab 

Varberg 

2020-09-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledare 

 

Emilie Rawlings 

Utvecklingsstrateg 

Förvaltningsledningsstab 
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2020-09-04 
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Månadsrapport augusti

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. godkänna månadsrapport för augusti 2020.

Beskrivning av ärendet 
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning” 

framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för 

kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning två 

gånger per år. 

Månadsuppföljningen syftar till att ge en kortfattad bild av förvaltningens 

resultat och prognos. Månadsuppföljningen översänds till kommunstyrelsen. 

Socialnämndens behov av uppföljning är dock större än det som ges till 

kommunstyrelsen. En mer detaljerad bild av kvalitet, ekonomi och volymer är 

nödvändiga för att nämnden ska kunna följa verksamhetens utveckling. 

Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till 

socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport augusti 2020 

Samråd 
Månadsrapporten redovisas i förvaltningens samverkansgrupp månaden efter 

det att den redovisats i socialnämnden. 

Socialförvaltningen 

Anna-Lena Sellergren Ola Viestam 

Förvaltningschef Avdelningschef 

Protokollsutdrag 
Handläggaren 
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5 Delårsrapportering för avvikelser 
Förvaltningen har tagit beslut om att göra en kunskapssatsning kring avvikelsehantering för att 
säkerställa en god säkerhetskultur och en trygg avvikelsehantering. Där trygg står för kunskap 
om vad, varför, när, hur och var olika typer av händelser ska rapporteras och hur de fortsatt ska 
hanteras i enlighet med förvaltningen process för avvikelsehantering. Utbildningen riktar sig till 
samtliga enhetschefer och personal. Satsningen genomförs inledningsvis som en pilot för ett 
urval av chefer och personal och planeras sedan för bred implementering under hela 2021. 

5.1 SoL/LSS-avvikelser (lex Sarah) januari - juni 2020 

Inom området SoL/LSS-avvikelser rapporterar medarbetarna inträffade avvikelser via en länk 
och dokumentation kring utredning och uppföljning sker i systemstödet Lifecare som infördes i 
förvaltningen i slutet av 2018. Från och med 2020-01-01 är använder även externa utförare 
systemstödet. Under de sex första månaderna 2020 har 70 st avvikelser avslutats vilket innebär 
att de rapporterats, tagits emot, utretts, åtgärdats och följts upp. Majoriteten av avvikelserna är 
av allvarlighetsgrad 1-2 (68 st) och två avvikelser har klassats som allvarlighetsgrad 3. Ingen 
avvikelse rörande SoL/LSS har skickats till Inspektionen för vård och omsorg IVO 
(allvarlighetsgrad 4). De flesta avvikelser rör brister i information och samverkan samt brister i 
utförande av insats. 

Kategorier/orsaker Allvarlighetsgrad 
 1-2 (mindre 

och måttlig) 
3-4 (betydande 
och katastrofal) 

Brister i bemötande 
 

5  

Brister i fysisk miljö, utrustning 
och teknik 

7  

Brister i information och 
samverkan  

30  

Brister i rättssäkerhet vid 
handläggning och genomförande  

2  

Brister i utförande av insats; inte 
utförts alls eller på felaktigt sätt 

22 2 

Ekonomiska övergrepp 
 

0  

Felaktig tillämpning av sekretess 
och tystnadsplikt 

2  

Fysiska övergrepp, hårdhänt 
handlag 

0  

Psykiska övergrepp, hot, hot om 
bestraffningar eller trakasserier 

0  

Sexuella övergrepp, sexuella 
anspelningar 

0  

Totalt: 70 st 
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Rutinerna har förtydligat vem som gör vad när en misstänkt händelse har skett. Närmsta chef är 
ansvarig för bedömning av allvarlighetsgraden. Förvaltningens GDPR-samordnare är stöd i 
arbetet. 
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framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för 

kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning två 

gånger per år. 

I delårsrapporten återfinns uppföljning av strategiska mål och inriktningar, 

ekonomiskt resultat för drift och investeringar, verksamhetsberättelse samt

en personaluppföljningsdel. 
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Verksamhetsberättelse 

Socialnämnden 

Hänt i verksamheten 

Verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde har under våren 2020 kraftigt 

påverkats av den pågående pandemin. Läget har dock förbättrats under och efter sommaren. 

Under perioden mitten av mars till mitten av augusti arbetade förvaltningen i stabsläge med 

anledning av pandemin. Krisledningsarbetet drevs med inriktningen att fördröja och 

begränsa smitta samt att resursplanera för att driva verksamhet i så normal omfattning som 

möjligt.  Arbetet med att fördröja och begränsa smitta föranledde beslut om att pausa eller 

förändra arbetssätt inom flertalet verksamheter. 

Behovet av äldreomsorg ökar vilket främst ses i en ökning inom hemtjänsten, men även i att 

kön till särskilt boende ökar. I det regionala samarbetet kring Trygg och effektiv hemgång 

från slutenvården pågår arbetet med att hitta förslag på en förändrad överenskommelse och 

en ny betalningsmodell. 

Behovet av bostäder med särskild service ökar och dessutom ses allt fler funktionsnedsatta 

med behov av individuella lösningar. Omvandlingen av de åtta särskilda boendeplasterna för 

äldre på Ängslyckan till ett LSS-boende fortsätter och beräknas vara klar i höst. Alla boende 

har utifrån sina val flyttat till önskat boende. 
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Målredovisning 

Summering för varje nämndsmål görs under respektive rubrik nedan 

Insatser ska utformas så att personer med psykisk ohälsa upplever 
ökad trygghet och meningsfullhet 

Inom målarbetet har vissa aktiviteter kunnat utföras och vissa har fått ställas in på grund av 

pandemin. I de fall olika aktiviteter har fått ställas in har förvaltningen arbetat för att hitta 

alternativa lösningar. 

Mötesplatser och daglig sysselsättning har varit begränsade under våren och sommaren 2020 

för målgruppen inom psykisk ohälsa. Individuella bedömningar har gjorts utifrån vilka behov 

som anses nödvändiga att tillgodose, där har personal utfört insatser i kundernas boende. 

Tekniska lösningar samt stöd utomhus i form av samtalskontakter har kunnat utformas för 

att minska oron för pandemin hos målgruppen. Fler utomhusaktiviteter har anordnats på 

bostäder med särskild service för målgruppen inom psykisk ohälsa för att bibehålla 

meningsfullhet. 

Socialförvaltningen har arbetat för ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten samt 

med vården kring personer med psykisk ohälsa. Detta för att minska den psykiska ohälsan 

samt minska antal personer med försörjningsstöd. Det är bland annat möjligt att remittera 

personer med behov av samordnad rehabilitering till Individverksamheten i Varberg. 

Arbetsmarknadsenheten (AME) gjorde en större omorganisation och sjösatte en ny 

arbetsmodell i våras. Modellen är relativt ny och svår att utvärdera ännu. 

Samarbete har skett med vården kring klienter med psykisk ohälsa. En del har varit att följa 

upp den medicinska rehabiliteringen. Med anledning av covid har sjukvården varit hårt 

belastad vilket har försvårat samarbetet. Det finns möjlighet att remittera personer med 

behov av samordnad rehabilitering till Individsamverkansteamet i Varberg (verksamhet 

inom Samordningsförbundet). Detta har fungerat men verksamheten har varit påverkad av 

corona med färre fysiska möten och svårigheter att hitta praktikplatser för deltagarna. 

Psykiska symptom vid demens drabbar 90% av alla med demenssjukdom. Resursteam 

Demens har utvecklat befintliga rutiner och riktlinjer i arbetssättet kopplat till BPSD-

registret. Där har förutsättningar för arbetet samt roller och ansvarsfördelning förtydligats 

för att på ett lättillgängligt sätt stödja det fortsatta utvecklingsarbetet i arbetssättet med 

kvalitetsregistret. Täckningsgraden för BPSD-registret 2019 var 41 % (korttidens 

demensplatser är exkluderade). Det innebär att av 340 unika personer som bott på 

kommunens 260 demensplatser under 2019, hade 139 personer registrerats. Den 31/7-2020 

hade 55 unika personer på kommunens demensplatser registrerats i BPSD-registret. 

Socialnämnden ska bidra till att den psykiska hälsan hos 
ungdomar/unga vuxna ska stärkas 

Korttidsboendet för barn och ungdomar på Samuels väg stängdes i maj för att bli boende för 

kunder smittade med covid-19. De barn och ungdomar som drabbats har erbjudits en 

tillfällig verksamhet på annat ställe i kommunen. Nedstängning samt förflyttning av 

verksamhet har inneburit en mindre möjlighet för avlastning för dessa barn och deras 

familjer. Återgång till normal verksamhet pågår under hösten 2020. 
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Tillsammans med förskole- och grundskoleförvaltningen och utbildning- och 

arbetsmarknadsförvaltningen har pengar sökts och blivit beviljande från omställningsfonden. 

Satsningen syftar till kunskapshöjande och kompetenshöjande insatser för personal som 

arbetar med barn och ungdomar inom NPF målgrupp. På grund av pandemin har 

utbildningsinsatserna inte kunnat genomföras fullt ut enligt plan. En ny planering finns att 

under hösten 2020 genomföra två föreläsningar med 50 personer istället för 250 som var 

tänkt. Föreläsningarna ska även sändas live. 

Förvaltningen har fortsatt arbetat för barns delaktighet då detta har en stor påverkan på den 

psykiska hälsan. En handlingsplan är framtagen i syfte att motverka att barn med behov av 

insats drabbas av otydlighet i uppdragen. 

Att barn och ungdomar förstår vad som händer och varför är en form av delaktighet. 

Aktiviteter är genomförda för att säkerställa att barn och ungdomar förstår, bland annat 

utvärderas insatserna med hjälp av Ipads. Arbetet startades under försommaren och 

utvärdering kommer att ske under hösten. 

Uppföljningen av placerade barns fysiska och psykiska hälsa och skolgång är viktiga delar för 

att stärka den psykiska hälsan hos barn och ungdomar. Alla barn som placeras skall genomgå 

BBIC hälsoundersökning för att säkerställa att barn i samhällsvård får den hälsovård de 

behöver. Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med att uppmärksamma våld, detta bland 

annat genom att kontinuerligt ställa frågor om våld till barn och ungdomar. 

Ökat samarbete både internt och externt har skett för att uppmärksamma och förebygga 

psykisk ohälsa. Ett mål har varit att öka samarbetssamtalen och barns delaktighet i dessa 

bland annat genom att samverka med externa aktörer såsom skolor och förskolor. Det är 

ännu för tidigt att utvärdera detta arbete. 

Mycket av det planerade utvecklingsarbetet inom förvaltningen har fått ställas in. Bland 

annat ar de drogförebyggande arbetsgrupperna inte kunnat träffas då flera aktörer har haft 

restriktioner att inte delta i externa möten. Vissa möten har kunnat hållas digitalt men inte i 

den utsträckning som varit önskvärt. 

Samarbetet med BVC gällande utökade hälsokontroller kunde inte starta då nyblivna 

föräldrar inte ville bjuda in socialtjänst och BVC tillsammans i sitt hem pga. risken för smitta. 

Möte mellan förvaltningen och BVC kommer att ske under hösten där beslut om hur 

fortsättningen ska ske kommer att tas. 

Covid 19 har påverkat verksamheten då vissa delar har fått ställas om utifrån smittskydd. 

Bland annat har enbart nödvändiga besök på socialkontoret genomförts och det har varit 

restriktivt kring bedömningar om hembesök. Det finns en liten risk att dessa åtgärder 

påverkat möjligheten att göra en så välgrundad bedömning som möjligt och att barn därav 

riskerat att inte få sina behov av skydd och stöd tillgodosedda. 

Personer som bor på särskilt boende ska uppleva ökad trygghet 
och nöjdhet med sitt boende 

För att förhindra spridning av Covid-19 infördes under våren en rad åtgärder som påverkat 

kunderna och deras anhöriga i stor omfattning. Besöksförbud på samtliga särskilda boenden 

infördes i mars och upplevs ha varit svårt för både kunder och anhöriga. Kunder har isolerats 

vid misstänkt och konstaterad smitta samt efter sjukhusvistelse. För att kunna följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har utbudet av aktiviteter förändrats vilket 

påverkat kunderna. Personal har arbetat i skyddsutrustning vilket också kan ha en negativ 



 

5 

inverkan på kundernas upplevda känsla av trygghet och nöjdhet. För att försöka göra 

åtgärderna mindre kännbara har exempelvis besöksskärmar utomhus med tillhörande 

röstförstärkare installerats och anhöriga har kunnat boka in ett möte med kund. 

Möjligheterna till digitala kontakter har utökats och personal har varit behjälpliga med 

teknik och stöd. Det finns ändå en risk att för att kundernas upplevda trygghet och nöjdhet 

kommer att ha minskat jämfört med föregående år, vilket kan avspegla sig i 

brukarundersökningar. 

För att minska risken för smittspridning till äldre och andra personer i riskgrupp har 

merparten av omsorgshandläggarnas hembesök hos kund tillfälligt ersatts med telefonsamtal 

eller Skypemöten. Att arbeta på det viset kan vara tillräckligt tryggt och säkert för kund under 

en period, men det finns risk att mötets kvalitet blir sämre och därmed också underlaget att 

fatta beslut ifrån. 

Genomförd egenkontroll våren 2020 visar att omsorgshandläggarna är fortsatt noggranna 

med kundernas delaktighet när det gäller både utredning för särskilt boende och hemtjänst. 

Även uppföljning av beslut hos kund inom 12 månader utförs i stor utsträckning inom 

tidsramen. 

Patientsäkerheten och känslan av trygghet ska öka för personer 
inom kommunal hälso- och sjukvård 

Som ett led i patientsäkerhetsarbetet med att förhindra smittspridning av covid-19 skapades 

Skyddsteamet i mars 2020. Teamets uppdrag har varit att stötta verksamheternas arbete 

med att begränsa smittspridning genom att följa rutiner och riktlinjer och bidra till säkerhet 

och trygghet. 

Skyddsteamet har i samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tagit fram rutiner 

och riktlinjer för arbetet kring covid-19 för att öka patientsäkerheten och 

informationsmaterial som stöd för följsamhet till dessa. Som rådgivande funktion har teamet 

bistått verksamheterna både i förebyggande syfte och i skarpt läge vid vård av personer sjuka 

i covid-19. Skyddsteamet utförde besök i förebyggande syfte hos alla särskilda boenden och 

hemtjänstgrupper för information och kompetensutveckling gällande covid-19 under en 

femveckorsperiod innan det första fallet av smitta konstaterades i verksamheten. 

De verksamheter som vårdat personer sjuka i covid-19 har skyddsteamet besökt vid flertalet 

tillfällen och bistått både enhetschef och personal. En stor del av detta arbete har fokuserat 

på basala hygienrutiner. Förutom stöd på plats har skyddsteamet även utbildat all 

omvårdnads- och legitimerad personal samt alla sommarvikarier. Vidare har skyddsteamet 

producerat filmer, bildstöd och affischer för att öka följsamheten till basala hygienrutiner och 

korrekt användning av skyddsutrustning. 

Skyddsteamet har ansvarat för drift och bemanning i förvaltningens förråd av hygienmaterial 

och skyddsutrustning samt utlämning, lagerhållning och beställningar. 

Arbete för att utveckla den vårdpreventiva processen 

Riktlinjer för det förebyggande arbetet i kvalitetsregistret Senior alert, BPSD-registret och 

Palliativregistret har uppdaterats med förtydligande kring roller och ansvarsområden. 

Strukturerade nätverksträffar för Senior alertombud och BPSD-administratörer har 

anordnats samt nätverksträffar för enhetschefer utifrån arbetet i Senior alert. 

Under våren har det gjorts en övergripande genomgång, revidering, utrensning och 

strukturering av dokument i ledningssystemet gällande det vårdpreventiva arbetet i 
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ledningssystemet i syfte att underlätta följsamhet och göra rutiner och riktlinjer 

lättförståeliga och användarvänliga. 

Socialförvaltningens behov av kompetens och personal ska stärkas 
och tryggas 

Socialförvaltningens personal och chefer har under perioden ställts inför stora prövningar på 

grund av pandemin. Aldrig tidigare har det varit så viktigt med utbildade, trygga och 

ansvarsfulla medarbetare och chefer. Arbetsmiljöfrågor har fått en större plats i det dagliga 

arbetet och även i förvaltningens olika samverkans forum. 

Lärande organisation under pågående pandemi 

Förvaltningen har under perioden skapat ett skyddsteam med medarbetare specialiserade på 

basala hygienrutiner, kohortvård och skyddsmaterial. Skyddsteamet har utbildat all 

vårdpersonal och chefer både i grupp, individuellt och digitalt för att skapa en trygg och säker 

arbetsmiljö och säkerställa en god vård till kunderna. Skyddsteamet har även på plats 

utbildat och säkerställt arbetsmiljön på de arbetsplatser som haft Covid-19 smitta. 

Skyddsteamets digitala filmer har använts även på andra förvaltningar för att trygga och 

utbilda personal. 

På grund av Covid-19 har många utbildningsinsatser ställts in. Dock har vissa samverkans- 

och utvecklingsforum som främjar medarbetarnas kompetens och utveckling ändå kunnat 

fortgå inom förvaltningen så som arbetsgruppen kring våld i nära relationer, barnrätt, heder, 

barnsamtalsrummet och samverkan med Barnavårdscentralen. 

Samarbetet med förskole- och grundskoleförvaltningen och utbildning och 

arbetsmarknadsförvaltningen, finansierad av omställningsfonden, gällande 

kompetenshöjande insatser inom ämnet barn och unga med NPF har påbörjats men tillfälligt 

pausats på grund av Covid-19. Utbildningsinsatsen kommer fortsätta under hösten med ett 

begränsat antal platser. 

Under de fem månader förvaltningen varit i krisledningsstab har olika professioner tvingats 

samarbeta över avdelningsgränserna för att nå framgång i pandemiarbetet. Detta har 

medfört att det är en större flexibilitet i hur resurser på stabs- och ledningsnivå används och 

de olika professionerna tar mer än tidigare hjälp av varandra. Även i det vårdnära arbetet har 

medarbetarna fått vara mer flexibla och tagit hjälp av varandra. De har både tvingats, utifrån 

att förhindra smitta, att arbeta på andra arbetsplatser och erbjudits att arbeta på andra 

arbetsplatser utifrån verksamhetens behov. 

Under perioden har arbetsgivare och fackliga organisationer haft ett mycket tätare 

samarbete. Förvaltningssamverkansmöten har genomförts digitalt varje vecka. Tack vare ett 

tätare samarbete med de fackliga organisationerna har arbetsgivaren lyckats bättre med att 

föra ut information i verksamheterna. Vilket inneburit att personal kunnat få ett bättre stöd 

av sitt fackförbund och skyddsombud än vad som varit möjligt utan detta samarbete. 

Digitala möten har möjliggjort fortbildning och dialog 

Under våren har flera planerade utbildningar ställts in vilket kan ha en negativ effekt på 

medarbetarnas och chefernas fortbildning och kompetens. Ledarskapsutbildningen som är 

en gedigen satsning för förvaltningens chefer har flyttats till hösten 2020. 

Viss fortbildning har skett via att föreläsningar har ställts om till digitala webbföreläsningar. 

Det har inneburit att fler ges möjlighet att delta vid varje tillfälle vilket varit positivt. 
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För att minska smittspridning har förvaltningen genomfört flertalet möten digitalt. Detta har 

medfört att kompetensen höjts avsevärt avseende genomförbarheten av digitala möten. 

Yrkesutbildning till undersköterska 

Arbetsgivaren erbjuder fortsatt vårdbiträden att utbilda sig till undersköterska. En satsning 

som statades 2018 och som varit mycket populär. Under våren 2020 har 30 vårdbiträden 

antagits till den valideringsutbildning som erbjuds. 

Under hösten 2020 kommer förvaltningen se över möjligheterna till att ta del av den statliga 

satsningen äldreomsorgslyftet. 

Ny satsning på fortbildning för personal inom barn och ungdomsvården 

Arbetsgivaren erbjuder nu personal som arbetar inom barn och ungdomsvården satsningen 

”Yrkesresan” för att öka kompetens och stabilitet bland personal i barn och ungdomsvård. 

Satsningen är framtagen av Göteborgsregionens kommunalförbund. Handläggarna har haft 

möjlighet att använda sig av det material som finns digitalt, men de utbildningsdagar som 

varit planerade i Yrkesresans regi har blivit inställda på grund av Covid-19. 

Ansträngd arbetsmiljö inom vårdnära arbete 

Personalförhållandena har väsentligen påverkats av coronapandemin. Vård av kunder sjuka i 

Covid-19 innebär arbete i en typ av skyddsutrustning som tidigare inte har varit vanligt 

förekommande. 

Då kohortvården är betydligt mer personalkrävande har inbeordringar och övertid ökat, 

vilket riskerar att påverka arbetsbelastningen och arbetsmiljön i negativ riktning. 

Arbetsbelastningen för chefer på olika nivåer har också ökat under perioden. 

Förvaltningen har tillsammans med Kommunhälsan tagit fram insatser för att stödja 

hanteringen av medarbetares och chefers oro och insatser som stärker chefernas 

genomförande av risk- och konsekvensanalyser kopplat till arbetsmiljön. Dessa insatser har 

möjliggjort en säkrare arbetsmiljön på arbetsplatserna. 

Det har varit nödvändigt att genomföra riskanalyser avseende Pandemins påverkansgrad i 

verksamheten. Prioriteringsordning för personal har upprättats som en vägledning vid hög 

arbetsbelastning. 

Sjukfrånvaro 

Under februari till juni syns en ökning av sjukfrånvaron och den beror på en högre andel 

korttidssjukfrånvaro som kan tillskrivas Coronapandemin och de regler för sjukfrånvaro som 

införts med nolltolerans av närvaro vid minsta symptom på sjukdom och att stanna hemma 

ytterligare två symptomfria dagar. 
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Det treåriga projektet Digga Halland har under perioden avslutats. Varbergs Omsorg har i 

projektet haft testboenden/enheter som testat välfärdsteknik och många personalgrupper har 

varit involverade. Projektets mål var att fler medarbetare ska ha få en grundläggande 

kunskap om digitalisering via en gemensam webbutbildning och genom de tester som 

genomförts. De flesta arbetsgrupper har skött testerna fantastiskt bra och uppnått fina 

resultat. 

Genom olika digitala produkter och tjänster har personalen på testboendena arbetat för att 

kunderna ska bli mer självständiga i sin vardag, stimulerat kunder till aktivitet, ökat 

kundernas delaktighet i sin vård och omsorg samt fått kunder att sova gott om natten. 

Dessutom har anhöriga blivit tryggare i sin omsorg om sina närstående. 
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Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

Betydelsefulla händelser  

Pandemin Covid-19 

Verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde har under våren 2020 kraftigt 

påverkats av den pågående pandemin. Läget har dock förbättrats under och efter sommaren. 

Under perioden mitten av mars till mitten av augusti arbetade förvaltningen i stabsläge med 

anledning av pandemin. Krisledningsarbetet drevs med inriktningen att fördröja och 

begränsa smitta samt att resursplanera för att driva verksamhet i så normal omfattning som 

möjligt. Som mest fanns 26 smittade kunder i socialnämndens verksamheter. Arbetet med att 

fördröja och begränsa smitta föranledde beslut om att pausa eller förändra arbetssätt inom 

flertalet verksamheter. Samtidigt innebar det ett betydligt mer personalintensivt och 

resurskrävande arbetssätt för att så få personal som möjligt ska träffa varje enskild kund 

samt cohort-vård. 

Under perioden har förändringar i verksamheten vidtagits för att fördröja och begränsa 

smitta. De verksamheter som har påverkats är bland annat följande. 

- Särskilt boende. Besöksförbud infördes i mars och gäller fortfarande. Detta har upplevts 

som svårt för både kunder och anhöriga. För att möjliggöra säkra möten har plexiglasskivor 

installerats utomhus. Möjligheten att ha kontakt med hjälp av digitala verktyg har också 

stärkts vilket bland annat möjliggjort genom donation från Varbergs Sparbank. 

- Daglig verksamhet. I syfte att minska risken för smittspridning har verkställigheten av 

daglig verksamhet anpassats till hemmet för kunderna som bor i bostad med särskild service. 

Det innebär att ordinarie personal från daglig verksamhet kommer till respektive boende och 

stöttar och utför sysselsättning. Daglig verksamhet fortgår för övriga kunder. 

- Dagverksamhet. Med anledning av nationella anvisningar om att personer 70 år och äldre 

ska tillämpa social distansering har beslut tagits om att pausa dagverksamhet för äldre samt 

en stor del av dagverksamhet för demenssjuka personer. Dessa kunder har fått tillfälliga 

utökningar av hemtjänst som ett sätt att tillmötesgå en viss del av det behov som föreligger. 

För kunder med demens görs regelbundna uppföljningar för att säkerställa att kund och 

anhörig klarar sin vardag. 

- Växelvårdsplatser. Platser på korttidsboende som är avsedda för växelvård har under 

perioden varit vilande och använts för andra behov. Anledningen är att så långt möjligt 

begränsa risker för att få in smitta på korttidsboendet. 

- Mötesplatser. Mötesplats Medaljongen som vänder sig till personer med psykisk ohälsa 

samt mötesplats Lyckan som riktar sig mot personer inom LSS målgrupp har pausats. 

Anledningen är begränsning av risk för smittspridning. 

- Korttidsvistelse för barn. För att kunna isolera smittade kunder från övrig verksamhet har 

korttidsverksamheten på Samuels väg ställts om till boende för smittade kunder. 

Omställningen skedde i april och avslutades i augusti då det inte längre fanns några smittade 

kunder i verksamheten. Verksamheten korttidsvistelse för barn har verkställs i mindre 

omfattning i andra lokaler. 
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Förutom de direkta kostnader och högre belastning på personal och verksamhet som 

förvaltningen upplever under 2020 finns det flera orosmoln som kan påverka på nämnden 

arbete de kommande åren, även om pandemin lägger sig. 

Nationellt börjar begrepp som ”vårdskuld” och ”omsorgsskuld” att användas. Här åsyftas att 

mycket av den planerade vården och omsorgen i Sverige i nuläget ställs in och skjuts upp, 

men att det kommer att komma efterskalv av detta då behov skjuter i höjden. Nämnden har 

pausat eller minskat ner omfattningen av vissa insatser och då finns det risk för att behoven 

kommer öka i framtiden. 

Socialnämnden har blivit kompenserade för ökade sjuklönekostnader via beslut i 

kommunstyrelsen samt gjort en ansökan till socialstyrelsen för merkostnader kopplade till 

pandemin. 

Äldre: 

Den pågående pandemin har under våren påverkat verksamheten i många delar. Antalet 

kunder i hemtjänsten har minskat vilket sannolikt beror på att kommuninvånarna själva eller 

med stöd av sina anhöriga försöker klara sig utan socialtjänst. Den genomsnittliga tiden för 

varje kund har däremot ökat vilket hänger samman med det tillfälliga pausandet av 

växelvården på korttiden och dagverksamheten samt att smittbegränsande åtgärder gjort att 

ledtiderna vid inflyttning till särskilt boende blivit längre. Detta innebär att kunder bor 

hemma med mycket hemtjänst samtidigt som några rum stått tomma kortare perioder. 

Efterfrågan på särskilda boendeplatser ökar vilket främst beror på att antalet äldre ökar. 

Under våren 2021 kommer ett nytt särskilt boende att öppna och under 2022 kommer 

ytterligare ett särskilt boende att öppna. 

Hösten 2019 beslutade nämnden att omvandla boendet Ängslyckan med 8 platser till ett LSS-

boende. En successiv utflyttning har skett från Ängslyckan som stängdes under mars månad. 

Utifrån önskemål har kundernas val av annat boende kunnat tillgodoses. 

Implementeringen av Trygg och effektiv hemgång från slutenvården, att region och kommun 

inte lyckas nå samsyn kring rutiner och riktlinjer, gör att arbetssituationen för 

vårdplaneringsteamet är fortsatt besvärlig. Då regionen och kommunen inte är överens om 

tolkning av betalningsansvar, är detta inte reglerat sedan november 2018. I det regionala 

samarbetet pågår arbetet med att hitta förslag på en förändrad överenskommelse som både 

kommun, region och närsjukvård kan ställa sig bakom. 

Hälso- och sjukvård: 

Förvaltningen ser fortsatt allt fler patienter med komplexa hälsoproblem och den avancerade 

vården har ökat. Det gäller främst äldre och multisjuka samt personer med stora 

funktionsnedsättningar. Förändringstrycket på den kommunala hälso- och sjukvården är 

stort och det har skett en förskjutning av vårduppdraget från sjukhusvården till kommunal 

hälso- och sjukvård. Till detta kommer bland annat att behoven av läkarmedverkan inte 

tillgodoses av Region Halland vilket kan leda till försämrad patientsäkerhet. 

Orsaker som påverkat förskjutningen är bland annat de nya bestämmelser kring 

utskrivningsklar som trädde i kraft 2018. Detta leder till kortare vårdtider och att utskrivning 

av medicinskt färdigbehandlade patienter från sjukhuset går snabbare. Sammantaget leder 

det till att åtgärder för medicinsk vård, rehabilitering och habilitering i större utsträckning 

behöver utföras i den kommunala hälso- och sjukvården. Den tekniska och digitala 

utvecklingen bidrar också till att allt fler patienter med svårare hälsoproblem kan vårdas i 

hemmet i stället för på sjukhus. Förvaltningen ser även att de personer som idag vårdas på 
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korttidsboende har allt mer komplexa vårdbehov och därmed ökar trycket på denna 

verksamhet, vilket även leder till högre kostnader. 

Funktionsnedsättning: 

Behovet av bostäder med särskild service fortsätter öka. Efter kvartal 1 var det 19 beslut om 

bostad med särskild service LSS samt 4 SoL som har rapporterats till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) som icke verkställda beslut. Planering för en ny gruppbostad med 6 

platser, Ängslyckan, är i full gång och denna verksamhet väntas öppna under hösten. 

Förvaltningen har tidigare aviserat att det finns ett allt mer ökande behov av individuellt 

anpassade lösningar. En ny bostad med särskild service för barn öppnade i januari. Det var 

en tidigare extern placerad ungdom som nu får möjlighet att bo i Varberg i en enskild 

verksamhet. På Askvägens korttidsboende har det byggts ett Attefalls hus och planering är att 

ytterligare en extern placerad ungdom ska flytta dit i början av maj. En enskild 

boendeverksamhet har skapats för en kund som tidigare bott på servicebostad. 

Barn och familj: 

Inflödet av anmälningar och ansökningar till barn och familj ligger fortsatt på hög nivå likt 

2019. Detta leder till att såväl utredningar som placeringar fortsatt ligger på en högre nivå än 

tidigare år. Även om kostnadsnivån ökar jämfört med tidigare år är nivån dock mycket låg i 

jämförelse med andra kommuner. Verksamheten jobbar dock kontinuerligt med att hitta 

alternativa lösningar samt kostnadsmedvetenhet vid placeringar. 

Antal familjehemsplaceringar har under perioden varit relativt konstant men det finns 

ständigt ett behov av att rekrytera nya familjehem. På nationell nivå finns idag stöd både från 

Socialstyrelsen och SKR när det gäller rekrytering av nya familjehem. På regional nivå har det 

under våren inletts ett samarbete för gemensamma rekryteringskampanjer. 

Sedan i slutet av mars testas taligenkänning vilket är en digital tjänst som gör att 

socialsekreteraren kan ”tala in” sin dokumentation istället för att skriva den. Syftet är att 

effektivisera arbetet med dokumentationen och frigöra tid för socialsekreterarna. En 

utvärdering planeras efter sommaren. 

Försörjningsstöd: 

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd ökar något och därmed även kostnaderna. 

Jämfört med samma period 2019 har antalet hushåll ökat med ca 4 %, och kostnaderna med 

6 %. Att kostnadsökningen är högre än volymökningen beror bland annat på höjd norm, att 

andelen barnfamiljer ökar, färre har insats från arbetsförmedlingen och därmed inga 

inkomster från aktivitetsstöd, samt att färre uppbär sjukpenning och därmed har större 

behov av försörjningsstöd. 

En del av ökningen beror på att allt fler nyanlända efter den tvååriga etableringsperioden inte 

är självförsörjande. Denna del av försörjningsstödet finansieras av tidigare avsatta medel i 

kommunen och påverkar därmed inte kostnadsnivån. Då antalet personer som går ur 

etableringen utan att vara självförsörjande beräknas öka är det av stor vikt att denna 

finansieringsform kan fortgå så länge som möjligt. 

Det är även en ökning av övriga hushåll. Det finns en överhängande risk att alla varsel som 

läggs på grund av coronakrisen leder till ett ökat antal arbetslösa och därmed ökat antal 

individer som behöver söka försörjningsstöd under 2020. En lågkonjunktur slår först mot de 

som har kort eller ingen förankring på arbetsmarknaden såsom många ungdomar, nyanlända 

samt funktionsnedsatta. 
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främst verksamhetsområdena barn och familj samt funktionsnedsättning där kommunens 

resursfördelningsmodell inte tar hänsyn till volymökningar. 

I ett första steg togs åtgärder motsvarande cirka 26 mnkr fram och bestod av bland annat 

effektivare organisering i nämndens utförande verksamheter, minskade stöd och 

chefsresurser, omvandling av särskilda boendeplatser till gruppbostad, effektiviseringar 

genom digitalisering av arbetsmoment och hemtagning av barnplaceringar. Arbete med att ta 

fram ytterligare anpassningar motsvarande 10 mnkr inleddes. 

I tertialrapporten prognosticerade socialnämnden ett underskott på 25 mnkr. Denna 

försämrade prognos berodde bland annat på behovs- och kostnadsökningar inom flera 

verksamheter. Socialnämnden har i juni och augusti beslutat om tre större åtgärder för att nå 

en ekonomi i balans. 

* Minskat utbud samt höjt pris avseende lunchservering vid dagcentraler (2,5 mnkr) 

* Ta fram ett förfrågningsunderlag avseende privatisering av personlig assistans (7 mnkr, 

effekt 2022) 

* Avsluta den riktade satsningen inom äldreomsorgen (8,5 mnkr) 

 

Prognos helår 

Socialnämnden bedöms redovisa ett underskott mot helårsbudgeten för 2020 på -10 mnkr, 

vilket motsvarar en procentuell avvikelse på -0,9 %. Underskottet är till stor del hänförbart 

till ökade volymer i nämndens verksamheter, som inte kompenserats i kommunens 

resursfördelning. Det strukturella underskottet på -25 mnkr som prognostiserades i 

tertialrapporten kvarstår, men resultatet för 2020 påverkas positivt av engångsintäkter 

kopplade främst till ersättning för sjuklönekostnader. 
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Förvaltningsledning och administration (7 mnkr) 

De övergripande verksamheterna förväntas redovisa ett överskott som kopplas till 

engångsintäkter för sjuklönekostnader. Underskott som kopplas till att volymökningar och 

effektiviseringskrav inte hanterats fullt ut i verksamheternas budget kvarstår dock. 

Äldreomsorg (4 mnkr) 

Kostnadsutveckling inom äldreomsorgen beräknas fortsättningsvis vara låg men påverkas av 

ett ökat behov av främst hemtjänst. Kön till särskilt boende beräknas under året öka något 

inför att ett nytt särskilt boende startar våren 2021. Utvecklingen av samarbetet med Region 

Halland avseende bland annat hemsjukvårdsöverenskommelsen är även den avgörande för 

kostnadsutvecklingen. Regionen och kommunerna är överens om att dela på kostnaderna för 

utskrivningsklara patienter. Hur stor Varbergs kostnad för 2020 kommer bli är ännu inte 

klart. 

Helårsprognosen för äldreomsorgen är ett överskott på 4 mnkr. Efterfrågan på hemtjänst 

ökar mer än beräknat vilket bland annat kan härledas till effekter av coronapandemin, samt 

fler äldre än beräknat. Äldreboendena i egenregin har genomfört ett arbete för att förbättra 

ekonomin vilket förbättrat deras ekonomiska läge betydligt men fortfarande prognostiseras 

ett underskott. Sammantaget ger detta en negativ påverkan med ca 4,5 mnkr. 

Resultatet för hela området vägs upp av obudgeterade intäkter för statsbidrag motsvarande 

5,4 mnkr. 

Barn- familj och vuxen (-3 mnkr) 

Inflödet av anmälningar och ansökningar till barn och familj ligger fortsatt på hög nivå likt 

2019. Detta leder till att såväl utredningar som placeringar fortsatt ligger på en högre nivå än 

2018. Förvaltningen arbetar vidare med att hitta alternativa lösningar samt 

kostnadsmedvetenhet vid placeringar, men kostnaderna bedöms ligga kvar på 2019 års höga 

nivå. 

Helårsprognosen för barn- familj och vuxen-området är -3 mnkr, vilket motsvarar en 

avvikelse på -3 % mot budget. Underskottet beror till största delen på att efterfrågan har ökat 

inom familjeresurs samt högre kostnader för placeringar än beräknats. 

Missbruk och beroende (-0,2 mnkr) 

Kostnaden för missbruk och beroende sjunker inom SoL-placeringar men ökar inom 

placeringar enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall), samt inom boendestödet 

och beroendeenheten. Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett mindre 

underskott mot budget. 

Personer med funktionsnedsättning (-4 mnkr) 

Området förväntas redovisa ett sammantaget underskott på -4 mnkr, vilket motsvarar -2 % 

mot budget. Underskottet ligger bland annat inom personlig assistans, där ersättningen från 

Försäkringskassan inte matchar kommunens kostnader för att täcka kundernas behov. 

Dessutom ses ett allt mer ökande behov av bostad med särskild service samt allt fler med 

behov av individuella lösningar vilka är mycket kostnadsdrivande. Resultatet för 

verksamhetsområdet vägs upp av lägre kostnader beroende på effekter av pandemin vilket 

lett till lägre volymer, bland annat inom korttidsverksamheten för barn. 

Psykiatri (3 mnkr) 
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Området psykiatri har en helårsprognos på 3 mnkr i överskott, vilket beror på att antalet 

köpta platser förväntas bli färre än budgeterat. 

Det finns fortsatt ett stort behov av boendelösningar för målgruppen i Varberg. Bland annat 

ökar placeringar för personer med samsjuklighetproblematik och förvaltningen har i nuläget 

en begränsad tillgång till boenden inom socialpsykiatrin för denna målgrupp. Det gör att 

externa placeringar ökat. I nuläget är 5 personer placerade externt delvis till följd av 

avsaknad av egna platser inom psykiatri/samsjuklighet. 

Ekonomiskt bistånd (-4 mnkr) 

Andelen hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ökar något. Årets tre första månader står 

för den största ökningen. Under april – augusti har antalet hushåll minskat och ligger under 

2019 års siffror. 

Kostnaderna har ökat med 6 % jämfört med samma period 2019. Att kostnaderna ökar 

snabbare än volymerna kan ha flera förklaringar: andelen barnfamiljer ökar, färre har insats 

från arbetsförmedlingen och därmed inga inkomster från aktivitetsstöd, samt att färre 

uppbär sjukpenning och därmed har större behov av försörjningsstöd. Prognosen för helåret 

är ett underskott på -4 mnkr, vilket motsvarar -10 % mot budget. 

Ensamkommande (-4 mnkr) 

Verksamheten för ensamkommande barn har inte ett kommunalt anslag, utan finansieras 

genom intäkter från Migrationsverket. Verksamheten beräknas kosta cirka 4 mnkr mer än 

intäkterna under året. 

Hälso- och sjukvård (-8 mnkr) 

Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott på -8 mnkr, vilket motsvarar -10 

% mot budget. En alltmer avancerad vård bedrivs i både ordinärt boende och i olika 

boendeformer vilket bidrar till att förändringstrycket på den kommunala hälso- och 

sjukvården är stort. Dessutom sker en förskjutning av vårduppdraget från sjukhusvård till 

kommunal hälso- och sjukvård med kortare vårdtider och utskrivning av medicinskt 

färdigbehandlade patienter i allt snabbare takt innebär ökade krav på hälso- och 

sjukvårdsenhetens medarbetare. 

En genomlysning av verksamhetens kostnader pågår och då framförallt avseende hjälpmedel 

och produkter som enligt avtal vidarefaktureras till regionen. Till detta har ett strukturerat 

schemaplaneringsarbete inletts. Det är ett omfattade arbete där den förväntade effekten nås 

först under senare delen av året. 

För 2020 erhåller verksamheten en utökad ersättning från Region Halland, motsvarande 

cirka 3 mnkr. Anledningen är att hemsjukvårdsavtalet har förlängts. 

Under året har verksamheten haft fullt fokus på att begränsa spridning av Covid-19. 

Medarbetare har på ett föredömligt sätt snabbt ställt om och fokuserat på att begränsa 

smitta. Det är en grannlaga uppgift då patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården 

i det allra flesta fall ingår i någon av Folkhälsomyndighetens konstaterade riskgrupper. 

Investeringar 

Socialförvaltningens investeringsbudget uppgår till 18 750 tkr och består av utrymmet för 

mindre verksamhetsinvesteringar som förvaltningen själv beslutar över och 

verksamhetsanpassningar för att på bästa sätt utnyttja befintliga lokaler. Förvaltningen 
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Väsentliga personalförhållanden 

Personal- och kompetensförsörjning 

Förvaltningen har hittills i år framförallt fokuserat personal- och kompetensförsörjning på 

kort sikt. Anledningen till detta är såklart pandemin som varit helt överskuggande under 

våren. Covid -19 har gjort att bemanningsfrågan varit ständigt i fokus, och olika mycket akut 

under våren beroende på verksamhet och på smittoläget. Dels innebär smitta i en verksamhet 

att mycket personal krävs för att bedriva s k kohortvård, dels har sjukskrivningarna bland 

personal varit högre än normalår. 

Flera åtgärder har vidtagits för att stärka kompetensen inom basala hygienrutiner och 

kohortvården. Samtliga anställda inom vården och omsorgen har fått gå utbildning inom 

hygienrutiner samt har också haft möjlighet att få stöd och instruktioner av det s k 

skyddsteamet som enbart arbetat med skyddsutrustning och utbildning. 

Stort fokus har också legat på att ha ständigt uppdaterade riktlinjer och anvisningar kopplat 

till covid -19 tillgängligt för medarbetare, och det har varit tät dialog mellan kommuner och 

med Region Halland under våren för att säkerställa och samordna information. 

Inför sommaren rekryterades ett stort antal vikarier till förvaltningens verksamheter. Dessa 

intervjuades till största delen per telefon pga smittrisk. För att kunna hantera en mycket 

större process än tidigare år involverades medarbetare från andra förvaltningar. En 

utvärdering av processen pågår och resultatet förväntas vara klart under september månad. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Varbergs Omsorg har haft en bättre sommar, ur rent 

bemanningshänseende, är föregående år. Inom hälso- och sjukvårdsenheten däremot har 

läget varit tufft, och något värre än tidigare år, vad gäller sjuksköterskor. 

Icke nödvändigt utvecklingsarbete och utbildningsinsatser har pausats på socialförvaltningen 

under våren med anledning av covid -19, alternativt bedrivits i mindre format eller digitalt 

där så varit möjligt. Av dessa kan nämnas utbildningssatsning kring barn och unga inom 

NPF-målgrupp, som startats tillsammans med Förskole- och grundskoleförvaltningen och 

Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen. Insatsen finansieras av omställningsfonden. 

Även satsningen på ”Yrkesresan”, fortsätter. Den fokuserar kompetens och stabilitet bland 

personal i den sociala barn- och ungdomsvården, och riktar sig till nya och vana medarbetare 

(2-5 år i yrket). Programmet togs fram av Göteborgsregionens kommunalförbund 2017 och 

idag används det av flera kommuner. 

Generellt kan sägas att förvaltningen höjt kompetensen under våren vad gäller att genomföra 

digitala möten, både interna och med våra kunder. 

Motiverade medarbetare 

Personalförhållandena har påverkats väsentligt av coronapandemin. Vården av kunder sjuka 

i Covid-19 innebär arbete i en typ av skyddsutrustning som tidigare knappt förekommit. 

Periodvis under våren har det inneburit att det funnit mycket oro för egen hälsa hos 

förvaltningens vård- och omsorgspersonal. 

Det har varit viktigt för socialförvaltningen att ha ett tätt samarbete med Kommunhälsan för 

att möta oro hos medarbetare och chefer oro, och på så vis stärka arbetsmiljön. Det 

skyddsteam förvaltningen inrättade under våren har också haft en betydande roll i att stödja 

och arbeta konsultativt i grupper där situationen varit tuff med anledning av Covid -19. 
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Då kohortvården är betydligt mer personalkrävande har inbeordringar och övertid ökat, 

vilket riskerar att påverka arbetsbelastningen och arbetsmiljön i negativ riktning. Även 

arbetsbelastningen för chefer på olika nivåer har också ökat under perioden. 

Exempel på åtgärd som används löpande för att engagera och motivera medarbetare på 

förvaltningen är mentimeter-undersökningar som ”temp” på trivsel, APT:er med fokus 

arbetsmiljö och möjliggörande för medarbetare att ingå i samverkans- och utvecklingsforum 

(t ex Uppdragsavdelningens arbetsgrupper kring våld i nära relationer och kring barnrätt). 

Förvaltningens myndighetsverksamhet inviger i september sina nya lokaler på Monark. 

Delaktighet har varit viktigt i planeringen av lokalerna. Utformningen ger bättre fysisk 

arbetsmiljö än vad som hittills kunnat erbjudas. 
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