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Tertialrapport 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport för 2021 och
översända den till kommunstyrelsen

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.  

Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i 
kommunkoncernens arbete. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att 
regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och 
resultat, kvalitet, ekonomi och personal.  

Nämnderna rapporterar till kommunstyrelsen fem gånger per år; 
månadsrapport efter februari och oktober, tertialrapport efter april, 
delårsrapport efter augusti samt årsredovisning. Omfattningen av 
rapporteringen vid de olika tillfällena skiljer sig, där delårsrapport och 
årsredovisning är de mest omfattande. 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 2021 socialnämnden 

Samråd 
Tertialrapporten redovisas i förvaltningens samverkansgrupp månaden efter 
det att den redovisats i socialnämnden. 

Socialförvaltningen 

Anna-Lena Sellergren Ola Viestam 

Förvaltningschef Avdelningschef 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
Handläggaren
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Verksamhetsberättelse 

Socialnämnden 

Hänt i verksamheten 

Den pågående pandemin har kraftigt påverkat socialnämndens verksamheter med både ett 

ökat behov av vård och omsorg samt en hög sjukfrånvaro. Detta innebär en hög 

arbetsbelastning i flera verksamheter vilket i sin tur påverkar både arbetsmiljön och det 

ekonomiska resultatet negativt. De direkta kostnaderna kopplat till pandemin beräknas 

uppgå till 25-30 mnkr för helåret. Flera verksamheter såsom tex daglig verksamhet och 

dagverksamhet har under perioden varit omställda eller pausade i syfte att skydda 

riskgrupper och minska smittspridningen i samhället. Under perioden har även arbete skett 

med att vaccinera patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. I mars 

öppnade det nya särskilda boendet, Midsommargården, med 60 lägenheter samt 

dagverksamhet. En större del av platserna, liksom hela dagverksamheten, är riktade mot 

personer med demenssjukdom. Dessutom är en avdelning inriktad på yngre personer med 

demenssjukdom. Nämnden ser även en klar ökning av behovet av familjehemsplaceringar 

samt ett ökat behov av skyddat boende 
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Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

Verksamhetens utveckling 

Pandemi 

Perioden har fortsatt präglats av pandemin med en omfattande smittspridning i Halland. Det 

har kraftigt påverkat socialnämndens verksamheter med både ett ökat behov av vård och 

omsorg samt en hög sjukfrånvaro. Detta innebär en hög arbetsbelastning i flera verksamheter 

som i sin tur påverkar både arbetsmiljön och även det ekonomiska resultatet negativt. Som 

exempel kan ges att då kohortvård är nödvändig kräver detta ca 50% högre 

personalbemanning än normalt. Dessutom har behovet av skyddsmaterial fortsatt varit högt 

samt att det skett prishöjningar. Sjuktalen är fortsatt höga och ligger på ca 10% för samtliga 

nämndens verksamheter och nära 12% inom äldreomsorgen. Detta innebär att närmare 150 

personer behöver ersättas av vikarier varje dag. Även myndighetsutövningen påverkas då 

utredningsarbetet i stor utsträckning görs via telefonkontakt istället för hembesök, för att 

begränsa risken för kunderna. Detta kan innebära en risk då kontakten med kunderna inte 

blir lika personlig. 

Flera verksamheter såsom tex daglig verksamhet och dagverksamhet har under perioden 

varit omställda eller pausade i syfte att skydda riskgrupper och minska smittspridningen i 

samhället. Då flera verksamheter har pausats finns en klar risk för att det finns en 

upparbetad insatsskuld som kommer att slå igenom när verksamheter successivt öppnas. 

Arbetet med att vaccinera patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har 

pågått från januari fram till slutet av april. Arbetsinsatsen för vaccinationsarbetet har vissa 

dagar krävt runt 20 extra sjuksköterskor. Arbetet har fungerat mycket bra och alla har gjort 

ett gott arbete. Tyvärr har vaccinationsarbetet haft en negativ påverkan i ordinarie 

verksamhet då det har varit svårt att ersätta vid vakanser samt förstärka vid tillfällig 

arbetsanhopning då all extraresurs avseende sjuksköterskor har använts i 

vaccinationsarbetet. 

Midsommargården 

Socialnämnden beslutade 2015 om projektering för ett nytt särskilt boende för äldre. Det nya 

särskilda boendet, Midsommargården, togs i bruk 2021-03-01. Boendet inrymmer 60 

lägenheter samt dagverksamhet. En större del av platserna, liksom hela dagverksamheten, är 

riktade mot personer med demenssjukdom. Dessutom är en avdelning inriktad på yngre 

personer med demenssjukdom. Boendet är i nuläget i princip fullbelagt och kön till särskild 

boendeplats har avsevärt minskat. 

Samsjuklighetsboende och ny gruppbostad 

Personer med samsjuklighet (beroendeproblematik i kombination med psykiatrisk diagnos) 

är en komplex och växande målgrupp inom förvaltningen, och så även nationellt. Insatser för 

att möta denna målgrupp saknas på hemmaplan, vilket 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. Dessutom finns behov av korttidsplatser och 

behandlingsplatser. Detta för att kunna möta behovet av tillfällig vistelse i anslutning till 

annan insats eller inför hemgång vid utskrivning från slutenvården samt när personer söker 

behandling, men saknar boende. 

Förutom ovanstående målgrupp ökar också antalet personer med beslut om bostad med 

särskild service LSS. Ökningen har varit snabbare än vad förvaltningen tidigare 
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prognostiserat och prognosen är att behovet även fortsättningsvis kommer att öka. De 

boendeplatser som finns idag räcker därför inte och kommunen riskerar vite för ett flertal ej 

verkställda beslut. 

För att möta denna behovsökning har socialnämnden beslutat att tillskapa en gruppbostad 

LSS med sex platser, ett psykiatriboende och korttidsplatser med totalt sju platser samt sju 

samsjuklighetsplatser. Detta kommer möjliggöra att vissa externa placeringar kan verkställas 

på hemmaplan, vilket bland annat leder till lägre kostnader. Dessa boenden beräknas stå 

klara till hösten 2021. Totalt beräknas dessa två boenden kosta ca 18 mnkr/år. 

För att lösa ovanstående utökning av verksamheter, dels lokalmässigt men även ur 

finansieringssynpunkt omvandlas särskilda boendeplatser (totalt 24 plaster) på Ölandsgatan 

3 och Strängvägen 2V till dessa verksamheter. Detta möjliggörs genom att förvaltningen 

under 2021 och 2022 får tillskott av särskilda boende plaster i samband med att 2 nya 

boenden tas i bruk. Samtidigt undviks därmed även ett kortsiktigt överskott av 

boendeplaster. 

Sammantaget beräknas hela verksamhetsförändringen leda till en minskad årlig kostnad på 

ca 2-3 mnkr. 

Utskrivningsklara 

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 fortsatt är besvärlig. I avvaktan på en lösning har en överenskommelse 

med Region Halland gjorts om att kommunerna ska betala hälften av de fakturerade dygnen 

för utskrivningsklara patienter. Samtliga halländska kommuner är överens om en modell 

(samma som i Västra Götaland) för betalningsansvaret men Region Halland har en avvikande 

uppfattning. Detta gör att den tillfälliga övergångslösningen med att kommunerna betalar 

hälften av de fakturerade dygnen fortfarande används. Under årets första kvartal har antalet 

fakturerade utskrivningsklara dygn varit mycket högt och trots att kommunen betalt hälften 

är kostnaderna höga. 

Personalsituation 

Redan före pandemin fanns utmaningar inom personalområdet i form av 

kompetensförsörjning, sjuktal och hög arbetsbelastning på chefer och medarbetare. Nu syns 

en trötthet i förvaltningen som tar sig uttryck i både uppsägningar och sjukskrivningar. Detta 

beror inte enbart på pandemin men den har förstärkt och belyst den utmanande situation 

som vår personal arbetar under. Det handlar bland annat om mer komplexa och 

personalkrävande ärenden, högt antal medarbetare per chef vilket försvårar ett nära och 

tillgängligt ledarskap samt ökade krav och förväntningar från omvärlden på vår verksamhet. 

Situationen driver kostnader och medför också svårigheter att hamna i en hållbar 

arbetssituation, vilket vi behöver för att kunna ta oss an våra framtida utmaningar. 

Ökat behov av sociala insatser 

Pandemin kommer sannolikt att få konsekvenser inom verksamheterna som ännu inte kan 

överblickas men kommer troligen bli allt tydligare. Under 2020 ökade orosanmälningar med 

ca 5 %, i linje med övriga kommuner. Än så länge är det för tidigt för att kunna prognosticera 

2021. Antalet orosanmälningar på grund av våld i nära relation och misshandel ligger fortsatt 

på en hög nivå, ca 15 % av inkomna orosanmälningar. 

Det finns en oro för att omställningen som görs utifrån smittskydd och risker i samband med 

pandemin leder till att risken för att barns behov inte uppmärksammas korrekt ökar. En stor 
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del av samtal med såväl föräldrar, barn och andra professionella sker digital och en 

restriktivitet råder kring såväl hembesök som fysiska besök på socialkontoret. 

Sedan hösten 2020 har antalet nya familjehemsplaceringar ökat kraftigt, från 58-60 

familjehemsplaceringar under hösten 2020 till 73 familjehemsplaceringar i mars 2021. Det 

har ställt stora krav på att rekrytera och placera barn och ungdomar, både i akuta situationer 

och för stadigvarande placeringar. För några av barnen har det funnits placeringar i barnets 

släkt eller nätverk, för några av barnen har det funnits placering i våra familjehem i egen regi. 

Då det inte har gått att hitta några andra lösningar har externa familjehem rekryterats via de 

vårdföretag som är upphandlade. Dessa externa familjehem är normalt sett dyrare än de som 

finns i egen regi. Antalet externa familjehemsplaceringar har i princip fördubblats sedan 

hösten 2020 till nuvarande 15 externa placeringar. Totalt sett ger detta en prognostiserad 

negativ avvikelse på närmare 10 mnkr. 

Då behovet av familjehem är stort har ett regionalt samarbete i Halland har inletts för att 

samordna rekryteringen i länet. 

Våld i nära relation spåddes öka i samband med pandemin vilket inte syntes under 2020. 

Dock ses en ökning under våren 2021 i antal utredningar och placeringar i skyddat boende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

7 

Resultat för perioden 

Socialnämnden redovisar en nettokostnad för perioden januari-april på 438,8 mnkr. 

Nettokostnaden för samma period föregående år var 398,6 mnkr, vilket innebär att ökningen 

mellan åren uppgår till 40,2 mnkr (10 %). Perioden avvikelse mot budget är negativ och 

uppgår till 24,5 mnkr. Coronapandemin har inneburit merkostnader under perioden och 

uppgår till ca 15-16 mnkr. Det är kostnader i form av skyddsmaterial, ökade kostnader för 

sjuklöner, vaccinationskostnader och ökade personalkostnader. Förutom pandemikostnader 

syns ökade kostnader för familjehemsinsatser, uppstatskostnader kring övertagandet av 

Trygghetsteamet från räddningstjänst väst och uppstart av Midsommargården. 

För mer information om respektive verksamhetsområde, se nedan. 

 

Prognos 

Socialnämnden bedöms redovisa ett underskott mot helårsbudgeten för 2021 på -50 mnkr, 

vilket motsvarar en procentuell avvikelse på -4%. Totalt ger prognosen en 

nettokostnadsutveckling för helåret på ca 9% jämfört med föregående år. En stor del av 

underskottet beror på merkostnader kopplat till pandemin. De direkta merkostnaderna 

beräknas för 2021 uppgå till 25-30 mnkr. Dessutom tillkommer kostnader som kan hänföras 

till följder av pandemin. Det finns dessutom en negativ effekt på både ekonomi och 

arbetsmiljö då nämndens verksamheter är hårt ansträngda. 

Förvaltningsledning och administration (10 mnkr) 

De övergripande verksamheterna förväntas redovisa ett överskott som kopplas till 

återsökning av merkostnader (drygt 4 mnkr) för pandemin avseende december 2020 samt 

reserverade medel. 

Äldreomsorg (-18mnkr) 

Äldreomsorgsverksamheten beräknas göra ett underskott mot budget på ca 18 mnkr vilket 

motsvarar en avvikelse på 3%. Kostnadsutveckling inom äldreomsorgen beräknas öka med ca 

10% vilket bland annat beror på en utökning med ett nytt särskilt boende med 60 platser. 

Samtidigt har 14 plaster avvecklats till förmån för andra verksamheter. Dessutom har 

verksamheten kraftigt påverkats av pandemin. 
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I slutet av 2020 återtog socialnämnden verksamheten kring trygghetslarm och hemtjänst 

natt från Räddningstjänst Väst. Verksamheten dras med uppstartskostnader samt behov av 

ytterligare bemanning i samband med problem med larmfunktionen. Totalt prognostiseras 

för denna verksamhet ett underskott på 4 mnkr. 

Korttidsverksamheten för äldre har även den en negativ prognos motsvarande 4 mnkr. 

Verksamheten är under översyn för att förbättra patientflödet. Dessutom har antalet platser 

minskat med hänsyn till pandemin och det går inte att anpassa personalstyrkan i samma 

utsträckning. 

Dagverksamheten har varit pausad under perioden och det planeras för en successiv 

återgång. Dock är det svårigheter att till fullo utnyttja den personal som arbetat i 

verksamheten i andra verksamheter. 

Barn- familj och vuxen (-12 mnkr) 

Verksamhetens kostnadsutveckling jämfört med föregående år beräknas uppgå till ca 14%. 

Detta beror främst på att behovet av sedan  nya familjehemsplaceringar ökat kraftigt 

sedan hösten 2020, från 58-60 familjehemsplaceringar under hösten 2020 till 73 

familjehemsplaceringar i mars 2021. Det är en stor andel yngre barn som placeras vilket 

leder till högre kostnader. Dessutom har förvaltningen varit tvungen att köpa 

familjehemsplatser då det inte funnit tillräckligt många i egen verksamhet. 

Dessutom ökar behovet av skyddat boende. 

Missbruk och beroende (-2 mnkr) 

Verksamheten beräknas gå med ett underskott vilket främst förklaras av en ökad 

ärendemängd. 

Personer med funktionsnedsättning (-11 mnkr) 

Området förväntas redovisa ett sammantaget underskott på -11 mnkr, vilket motsvarar -4% 

mot budget. Nettokostnadsutvecklingen beräknas uppgå till ca 12%. Verksamheten påverkas 

genom att pandemin föranlett ett behov av ökad grundbemanning. Dessutom kvarstår 

svårigheterna 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. Dessutom har verksamheten svårigheter att 

ställa om verksamheten kring barnboende då volymen minskat. 

Psykiatri (0 mnkr) 

Verksamheten prognostiserar ett årsresultat som inte avviker från budget. 

Nettokostnadsökningen bedöms uppgå till ca 3% vilket är i linje med det förväntade. 

Ekonomiskt bistånd (0 mnkr) 

Verksamheten prognosticerar en viss ökning av antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd 

samt en kostnadsökning jämfört med föregående år på ca 2%.  Detta är i linje med det 

budgeterade. 

Ensamkommande (-6 mnkr) 

Verksamheten för ensamkommande barn har inte ett kommunalt anslag, utan finansieras 

genom intäkter från Migrationsverket. Verksamheten beräknas kosta cirka 6 mnkr mer än 

intäkterna under året. 
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37103- Midsommargåden inventarier 

Budget för inventarier till Midsommargården uppgår till 9500 tkr och hittills har 4 632 tkr 

förbrukats. Verksamheten är igång sedan mars månad men sannolikt kommer ytterligare 

behov av inventarier att finnas, dock beräknas hela den budgeterade summa inte behöva 

användas. 

37130- Verksamhetsanpassning lokaler SOC 

Nämnden har en investeringsbudget på 5000 tkr under 2021 för att göra olika typer av 

verksamhetsanpassningar i lokaler. Utifrån tidigare beslut i socialnämnden om 

verksamhetsförändringar tog i april 2021 beslut om att fördela investeringsutrymmet enligt 

följande: 

 Ombyggnation samsjuklighetsboende, Ölandsgatan 1 800 tkr 

 Ombyggnation gruppbostad, Strängvägen                1 200 tkr 

 Fortsatt indragning av fiber i särskilda boenden       2 000 tkr 

Samtliga 5000 tkr beräknas att förbrukas under året. 
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Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna uppföljningar, 

riskbedömningar, handlingsplaner och åtgärder på olika nivåer. Arbetsskade- och 

tillbudsstatistiken är en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det ger en 

helhetsbild av arbetsmiljön och orsakssammanhang kan överblickas, vilket ger potential för 

framtida förbättringar. Att anmäla tillbud och regelbundet diskutera hur dessa kan undvikas 

på arbetsplatsernas ska ses som en tillgång och ett verktyg för att arbeta med både små och 

stora förbättringar för en säker och god arbetsmiljö. 

Under perioden januari-april 2021: Skada med frånvaro 7 st, skada utan frånvaro 64 st, 

tillbud 129 st. Rapporteringen av tillbud, skador och nollskador under perioden januari till 

april 2021 har jämfört med föregående år under samma period minskat med 13%. Det är 

rapportering av tillbud och skada med frånvaro som har minskat från föregående år medan 

rapportering av skada utan frånvaro har ökat. 

De vanligaste inrapporterade händelserna under perioden handlar om våld och hot, samt fall 

eller halkolycka. Det finns förhållandevis många händelser där kategoriangivelse saknas eller 

som rapporteras in som övrig händelse. Önskvärt är att ha så få ”övrigt/saknas” som möjligt, 

då det är viktigt att få veta vilken typ av skada/tillbud som skett. 

En ny rapport för riskanalyser har lanserats i Hypergene. Detta har underlättat både 

rapportering, hantering och överblick av arbetet för enhetscheferna. Det finns ytterligare 

behov av att öka förståelsen för vikten av att rapportera tillbud. 
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Månadsrapport april 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. godkänna månadsrapport för april 2021.

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 april 2021 

Samråd 
Månadsrapporten redovisas i förvaltningens samverkansgrupp månaden efter 
det att den redovisats i socialnämnden. 

Socialförvaltningen 

Anna-Lena Sellergren Ola Viestam 

Förvaltningschef Avdelningschef 

Protokollsutdrag 
Handläggaren

5.
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Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-17 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 80 Dnr SN 2021/0078 

Förstudie för kylanläggningar på särskilda 
boenden 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. föreslå att serviceförvaltningen startar en förstudie angående

kylanläggningar på särskilda boenden.

2. godkänna en förstudiekostnad på cirka 190 tkr och att kostnaden

belastar socialnämnden om projektet ej genomförs.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
De särskilda boendena i Varbergs kommun har sedan många år tillbaka 
haft problem med höga temperaturer under sommarmånaderna. 
Problematiken ökade ytterligare under sommaren år 2020 då personal 
avråddes från att använda fläktar på grund av smitto- och spridningsrisk av 
covid-19. 

Teknikutrymmena på boendena är idag anpassade efter den befintliga 
anläggningen. Det innebär att förutsättningarna ser väldigt olika ut 
beroende på boende och att varje boende behöver utredas huruvida det är 
möjligt att sänka inomhustemperaturen. Totalt behöver 23 boenden 
utredas. 

Förstudien kommer att innehålla: 

 Fastställande av bästa möjliga åtgärd för att föra in kyla i respektive
byggnad

 Prisuppskattning per byggnad

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag 19 april 2021 

Övervägande
Socialförvaltningen har diskuterat frågan med serviceförvaltningen och gör 

bedömningen att en förstudie behöver genomföras för att utreda 

möjligheterna och klargöra kostnader. Serviceförvaltningen uppskattar 

kostnaden för förstudien till cirka 190 tkr. Efter avslutad förstudie kommer 

det vara möjligt att prioritera införandet av åtgärd beroende på nytta och 

kostnad. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Serviceförvaltningen 

Handläggaren 

7.
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Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Elin Durgé    

 

  

 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Norra Vallgatan 14 0340-880 00 212000-1249 sn@varberg.se 
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg     0340-101 84  www.varberg.se 
 

Förstudie för kylanläggningar på särskilda 
boenden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. Föreslå att serviceförvaltningen startar en förstudie angående 

kylanläggningar på särskilda boenden 

2. Godkänna en förstudiekostnad på cirka 190 tkr och att kostnaden 

belastar socialnämnden om projektet ej genomförs 

 

Beskrivning av ärendet 
De särskilda boendena i Varbergs kommun har sedan många år tillbaka haft 
problem med höga temperaturer under sommarmånaderna. Problematiken 
ökade ytterligare under sommaren år 2020 då personal avråddes från att 
använda fläktar på grund av smitto- och spridningsrisk av Covid-19. 
 
Teknikutrymmena på boendena är idag anpassade efter den befintliga 
anläggningen. Det innebär att förutsättningarna ser väldigt olika ut beroende 
på boende och att varje boende behöver utredas huruvida det är möjligt att 
sänka inomhustemperaturen. Totalt behöver 23 boenden utredas. 
 
Förstudien kommer att innehålla: 

 Fastställande av bästa möjliga åtgärd för att föra in kyla i respektive 
byggnad 

 Prisuppskattning per byggnad 
 

Övervägande 
Socialförvaltningen har diskuterat frågan med serviceförvaltningen och gör 

bedömningen att en förstudie behöver genomföras för att utreda 

möjligheterna och klargöra kostnader. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Serviceförvaltningen uppskattar kostnaden för förstudien till cirka 190 tkr. 
Efter avslutad förstudie kommer det vara möjligt att prioritera införandet av 
åtgärd beroende på nytta och kostnad.  
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Samråd 
Information till förvaltningens samverkansgrupp. 
 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Marie Christiansson 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Serviceförvaltningen/Fastighetsförvaltningen 

Handläggaren 

 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-17 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 81 Dnr SN 2021/0086 

Internuppdrag – Familjeresurs intensiv 
familjebehandling 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. anta internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och Varbergs

omsorg gällande insatsen Familjeresurs intensiv familjebehandling.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
Ny insats, Familjeresurs intensiv familjebehandling, startar under våren 
2021. Med anledning av detta har ett internuppdrag tagits fram. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag 11 maj 2021 
Internuppdrag Familjeresurs intensiv familjebehandling 

Övervägande
Internuppdrag mellan beställare och utförare är ett styrmedel för 
beställaren och ett tydliggörande av vilka krav som ställs på verksamheten. 
Det är också ett sätt att säkerställa att målgruppens behov möts på ett 
adekvat sätt.  

För beställaren ger det möjligheter att göra uppföljningar utifrån de krav 
som specificeras i internuppdraget, och det ger en tydlighet i vad som 
förväntas av utförarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren

8.
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Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Susanne Bergenheim,  0340-69 90 37 
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Internuppdrag – Familjeresurs intensiv 
familjebehandling 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar  
 

1. anta internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och Varbergs omsorg 

gällande insatsen Familjeresurs intensiv familjebehandling 

 

Beskrivning av ärendet 
Ny insats, Familjeresurs intensiv familjebehandling, startar under våren 2021. 
Med anledning av detta har ett internuppdrag tagits fram. 
 

Beslutsunderlag 
Internuppdrag Familjeresurs intensiv familjebehandling. 
 

Övervägande 
Internuppdrag mellan beställare och utförare är ett styrmedel för beställaren  
och ett tydliggörande av vilka krav som ställs på verksamheten. Det är också 
ett sätt att säkerställa att målgruppens behov möts på ett adekvat sätt.  
 
För beställaren ger det möjligheter att göra uppföljningar utifrån de krav som  
specificeras i internuppdraget, och det ger en tydlighet i vad som förväntas av 
utförarna. 
 

Ekonomi och verksamhet  
Medel förs över från uppdragsavdelningens placeringsenhet för att finansiera 
den nya insatsen då en del i syftet är att minska antalet institutionsplaceringar.  
 

Samråd 
Facklig samverkan i förvaltningens samverkansgrupp. 

 

Socialförvaltningen 

 

Anna-Lena Sellergren  Marie Christiansson 

Förvaltningschef Avdelningschef 
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Protokollsutdrag 
Handläggaren 

 
 



 
 

 
Internuppdrag 
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2021-05-11  
Dnr:   

 
 

 

 
 

Socialförvaltning 
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Internuppdrag – Familjeresurs intensiv 
familjebehandling (FIF)  
Gäller från 2021-06-01  
 

Allmänna Krav 
Syfte Syftet är att möjliggöra att barn och unga kan bo i hemmet och få 

tillräckliga vårdinsatser tillsammans med sin familj och på så 
sätt förebygga institutionsplacering.    

Mål  Målet är;  

 att hjälpa unga och deras familjer som är i behov av vård 
och stöd på hemmaplan,  

 ökad skolnärvaro och förbättrade skolresultat samt 

 förbättrad psykisk hälsa. 
Målgrupp Målgruppen är i normalfallet barn och unga i ålder 12–

20 år som har ett normbrytande beteende och som riskerar att 
placeras utanför hemmet.   

Tillgänglighet Stödet ska starta inom två veckor om inte beställaren bedömer 
att insatserna behövs omedelbart. Utföraren ska då tillgodose 
detta.  
 
Barnet/Den ungas och deras familjers behov ska styra när 
insatsen verkställs. Stöd ska också kunna utföras helger och 
kvällar.  

Samverkan Utföraren ska samverka med andra verksamheter som är 
aktuella för barnet/den unga och barnets/den ungas familj.  
 
Utföraren organiserar själv sin verksamhet utifrån beställningen 
och så att barnperspektivet beaktas. 

Anmälnings-
skyldighet 

Vid kännedom om, eller när misstanke finns, att ett barn far illa 
ska detta genast anmälas till uppdragsavdelningen. Utförarna 
ska ha rutiner för detta inom varje verksamhetsområde.   

Kompetens Personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet för 
uppdraget. Det innebär att all personal ska ha minst tre års 
högskoleutbildning inom relevant område.  
 
För befintlig personal finns övergångsbestämmelser som 
innebär att alla ska ha tre års relevant utbildning senast 2023-
08-31. 
  
Personalen ska ha föreskriven utbildning för de metoder som 
används.  
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Delaktighet Barn har i enlighet med barnkonventionen, artikel 12, rätt till 

delaktighet och inflytande i frågor som rör dem, och deras 

åsikter och synpunkter ska tillmätas betydelse. Rätt till 

delaktighet finns även inskriven i såväl SoL som i LVU. 

 
Insatserna ska utformas tillsammans med barnet/den unga och 
barnets/den ungas synpunkter och önskemål ska beaktas både 
på individnivå och på verksamhetsnivå. 

Krav på tjänsten 
Beslut/ 
beställning 

Insatsen är ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Utföraren 
ansvarar för att utifrån biståndsbeslutet utforma insatsen så att 
målen som anges i uppdraget uppnås.  
 
Beställningarna görs i verksamhetssystemet. 

Utformning av 
insats  

Behandlingsmodellen bygger på FFT (funktionell familjeterapi) 
men bygger också på generella förhållningsätt och metoder från 
socialtjänstens arbete med barn och unga samt deras familjer.  
 

Metoder och 
arbetssätt 

Insatserna ska utformas utifrån forskning och beprövad 
erfarenhet och vara evidensbaserade. Utföraren ska utveckla 
befintliga insatser och ta till sig nya insatser utifrån barn, unga 
och familjers behov och Socialstyrelsens rekommendationer. 
 
När det gäller insatser riktade till barn och unga som använder 
droger ska utföraren beakta socialstyrelsens ”Nationella 
riktlinjer för missbruks- och beroendevården” i val av 
behandlingsmetoder och metodutveckling. 

Uppföljning Då utföraren ges stora möjligheter att utforma insatsen utifrån 
målen i uppdragen blir löpande uppföljning extra viktigt och 
kommer ske både på individnivå och verksamhetsnivå: 
Individnivå: 

 Beställaren/handläggaren formulerar uppdrag till 
utföraren där information från varje sida i BBIC-
triangeln finns med utifrån formuläret ”Uppdrag till 
utförare när det gäller öppenvård”. 

 Utföraren ska upprätta en detaljerad genomförandeplan 
där det framgår vilka insatser som ska utföras för att nå 
målen i uppdraget. Genomförandeplanen ska belysa 
helhetsperspektivet för familjen och insatserna ska 
grundas på familjens situation i sin helhet. 
Genomförandeplanen skickas till handläggaren för 
kännedom. 

 Om insatserna ändras görs en ny genomförandeplan som 
skickas till beställaren/handläggaren. 

 Utföraren har ett eget uppföljningsansvar för att 
säkerställa att insatserna leder till måluppfyllelse.  
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 Beställaren/handläggaren följer upp besluten/uppdragen 
på individnivå utifrån BBIC:s uppföljningsdokument och 
återkopplar till utföraren. 
 

Verksamhetsnivå 

 Beställaren tar del av utförarens sammanställning av 
utförarens direktutvärderingar två gånger per år. 

 Beställaren/utvecklingsledare och utföraren har möten 
varje månad för att diskutera pågående och planerade 
insatser. 

 Dialog- och verksamhetsuppföljning på enhetschefsnivå 
sker två gånger per år.  

Avgränsningar  Insatsen övertar inte annan huvudmans uppdrag och kan inte 
möta behovet hos barn och unga som behöver skydd. Andra 
exkluderingskriterier är pågående missbruk hos förälder, 
allvarlig psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning hos förälder 
samt pågående omfattande missbruk hos barnet/den unga.   

Organisatoriska 
förutsättningar  

Insatsen ska ingå i Varbergs omsorgs organisation för enheten 
barn, ungdom och familj och vara en del av de 
öppenvårdsinsatser som erbjuds för att möta behoven och nå 
målen.  

 

Ekonomiska villkor 
Prismodell Ersättning utgår med 1 200 000 kr i årsbelopp 2021 som betalas 

ut månadsvis. I beloppet ingår samtliga omkostnader. Inför 
uppstart av insats utbetalas 200 000 kr extra 2021 för 
utbildningskostnader. Inför ett nytt år görs en genomgång av 
ärendemängd och komplexitet för att se om ersättningen 
behöver ändras. 

Ekonomisk 
reglering 

Erforderliga underlag ska lämnas till ekonomistaben från 
beställare.   
 
Ekonomistaben ombesörjer ersättning för innevarande månad 
mellan beställare och utförare. 

Index Avtalade ersättningar är fasta fram till kommande årsskifte och 
justeras årsvis per 31/12 utan utförarens begäran. 
 
Ersättningen justeras med omsorgsprisindex (OPI) som 
fastställs och publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner. 
Definitivt OPI för innevarande år ligger till grund för omräkning 
av nästkommande års ersättning. 

 

Bilagor 

Internuppdrag gemensamma villkor  

Blankett för orosanmälan  
 
 

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-17 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 83 Dnr SN 2021/0082 

Förlängning av avtal med Norlandia Care AB 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. förlänga avtalet med Norlandia Care AB avseende drift av de
särskilda boendena på Sannavägen och Bäckvägen i Tvååker samt
på Västra Ringvägen i Veddige under perioden 1 oktober 2022 till
och med 30 september 2026.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har sedan 1 oktober 2018 avtal med Norlandia Care AB för 

utförande av vård och omsorg på särskilda boenden på Sannavägen och 

Bäckvägen i Tvååker samt på Västra Ringvägen i Veddige. Avtalet löper till 

och med 30 september 2022 med möjlighet till fyra års förlängning under 

perioden 1 oktober 2022 – 30 september 2026. Beställaren har ensidig rätt 

att förlänga avtalet och ska meddela Norlandia Care AB senast 30 juni 2021 

huruvida avtalet förlängs eller inte. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag 26 april 2021 

Övervägande
Förvaltningen har följt upp verksamheten årligen. I samband med 2019 års 
uppföljning uppmärksammades vissa brister och utvecklingsområden 
angående genomförandeplaner, personlig omvårdnad, bemanning, egentid, 
aktiviteter, utevistelse, informationsöverföring och kontakt med legitimerad 
personal, vårdskadebyggande arbete, avvikelser och medicintekniska 
produkter. Norlandia Care AB fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan. 
Vid uppföljning av handlingsplan kunde viss förbättring ses. 

Den senaste uppföljningen gjordes under november 2020 – mars 2021. 
Uppföljningen visar att Norlandia Care AB har utvecklade och 
strukturerade arbetssätt inom många områden. Några områden behöver 
utvecklas ytterligare, bland annat gällande genomförandeplaner och 
aktiviteter, men i stort har verksamheten arbetat mycket med att skapa 
struktur och öka kvaliteten för de boende. Antalet synpunkter och klagomål 
har minskat betydligt och kundnöjdheten har ökat på många frågor. 

Utifrån det goda förbättringsarbete Norlandia Care AB har visat vid senaste 
uppföljning är det förvaltningens uppfattning att avtalet med Norlandia 
Care AB kan förlängas.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Enhetschef uppdragsavd Anette Johansson 

Handläggaren 

9.
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Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Tiina Ruottinen,  0340-882 77 
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Förlängning av avtal med Norlandia Care AB 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar  
 

1. förlänga avtalet med Norlandia Care AB avseende drift av de särskilda 
boendena på Sannavägen och Bäckvägen i Tvååker samt på Västra 
Ringvägen i Veddige under perioden 2022-10-01 till och med 2026-09-
30. 

 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har sedan 1 oktober 2018 avtal med Norlandia Care AB för 
utförande av vård och omsorg på särskilda boenden på Sannavägen, 
Bäckvägen och Västra Ringvägen. Avtalet löper till och med 30 september 
2022 med möjlighet till fyra (4) års förlängning under perioden 2022-10-01 – 
2026-09-30. Beställaren har ensidig rätt att förlänga avtalet och ska meddela 
Norlandia Care AB senast den 30 juni 2021 huruvida avtalet förlängs eller inte. 
 

Övervägande 
Förvaltningen har följt upp verksamheten årligen. I samband med 2019 års 
uppföljning uppmärksammades vissa brister och utvecklingsområden 
angående genomförandeplaner, personlig omvårdnad, bemanning, egentid, 
aktiviteter, utevistelse, informationsöverföring och kontakt med legitimerad 
personal, vårdskadebyggande arbete, avvikelser och medicintekniska 
produkter. Norlandia Care AB fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan. Vid 
uppföljning av handlingsplan kunde viss förbättring ses. 
  
Den senaste uppföljningen gjordes under november 2020 – mars 2021. 
Uppföljningen visar att Norlandia Care AB har utvecklade och strukturerade 
arbetssätt inom många områden. Några områden behöver utvecklas 
ytterligare, bland annat gällande genomförandeplaner och aktiviteter, men i 
stort har verksamheten arbetat mycket med att skapa struktur och öka 
kvaliteten för de boende. Antalet synpunkter och klagomål har minskat 
betydligt och kundnöjdheten har ökat på många frågor. 
 
Utifrån det goda förbättringsarbete Norlandia Care AB har visat vid senaste 
uppföljning är det förvaltningens uppfattning att avtalet med Norlandia Care 
AB kan förlängas.  
 

Samråd 
Facklig samverkan i förvaltningssamverkansgrupp. 
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Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Marie Christiansson 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Handläggaren 

Enhetschef UA Anette Johansson 

 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-17 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 84 Dnr SN 2020/0031 

Förlängning av avtal med Sodexo AB 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. ändra förlängningsklausulen i avtalet med Sodexo AB från en

tvåårig förlängningsoption till två förlängningsoptioner á ett år.

2. förlänga avtalet med Sodexo AB med ett år under perioden 15 mars

2022 till och med 14 mars 2023.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har sedan 15 mars 2020 avtal med Sodexo AB för 
produktion och leverans av kyld mat för äldre. Avtalet löper till och med 14 
mars 2022 med möjlighet till 2 års förlängning. Eventuell förlängning av 
avtalet ska meddelas senast nio månader innan ordinarie avtalstids utgång. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag 26 april 2021 
Sammanställning – Matdistribution Varbergs kommun 

Övervägande
Förvaltningen har följt upp avtalet under december 2020 – mars 2021. 

Uppföljningen visade att Sodexo AB uppfyllde de ställda kraven inom de 

flesta områden men att det fanns vissa brister angående näringsinnehåll 

och matsedlar. Sodexo AB fick därför i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan med beskrivning av hur det säkerställs att kraven på 

näringsinnehåll uppfylls. I samband med detta gjorde Sodexo AB vissa 

justeringar i sin produktion för att uppfylla kraven. Angående matsedlar 

begärdes ingen handlingsplan men Sodexo AB lämnade sin förklaring till 

bristande kravuppfyllnad. 

Utifrån uppföljningsresultat och de åtgärder Sodexo AB har vidtagit för att 

uppfylla kraven är det förvaltningens uppfattning att avtalet med Sodexo 

AB kan förlängas. Dialog kring matsedlar pågår. 

Avtalet kan förlängas med två år. Förvaltningen föreslår dock en ändring av 

förlängningsklausulen från en tvåårig förlängningsoption till två 

förläningsoptioner á ett år. Förvaltningen föreslår vidare att avtalet förlängs 

endast med ett år för att därefter avveckla insatsen matdistribution.  

Anledningen till avvecklingen är dagligvaruhandelns utveckling av att 

tillhandahålla kyld mat. Omvärldsbevakningen visar att flera andra 

kommuner inte längre erbjuder färdig mat i form av matdistribution utan 

hänvisar till andra alternativ, exempelvis digitala inköp av 

dagligvaruhandeln.  

10.
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§ 84 forts.  

 

För att kunna undersöka och säkerställa att behovet av specialkost kan 

tillgodoses efter avvecklingen behöver det nuvarande avtalet förlängas, men 

endast med ett år. Sodexo AB har meddelat att de är positiva till en ändring 

av förlängningsklausulen samt till en förlängning av avtalet med ett år. 

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

Handläggaren 
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Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Tiina Ruottinen,  0340-882 77 
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Förlängning av avtal med Sodexo AB 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. ändra förlängningsklausulen i avtalet med Sodexo AB från en tvåårig 

förlängningsoption till två förlängningsoptioner á ett år. 

2. förlänga avtalet med Sodexo AB med ett år under perioden 2022-03-15 

till och med 2023-03-14. 

 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har sedan 15 mars 2020 avtal med Sodexo AB för produktion 
och leverans av kyld mat för äldre. Avtalet löper till och med 14 mars 2022 
med möjlighet till 2 års förlängning. Eventuell förlängning av avtalet ska 
meddelas senast nio (9) månader innan ordinarie avtalstids utgång. 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning – Matdistribution Varbergs kommun 

 

Övervägande 
Förvaltningen har följt upp avtalet under december 2020 – mars 2021. 

Uppföljningen visade att Sodexo AB uppfyllde de ställda kraven inom de flesta 

områden men att det fanns vissa brister angående näringsinnehåll och 

matsedlar. Sodexo AB fick därför i uppdrag att ta fram en handlingsplan med 

beskrivning av hur det säkerställs att kraven på näringsinnehåll uppfylls. I 

samband med detta gjorde Sodexo AB vissa justeringar i sin produktion för att 

uppfylla kraven. Angående matsedlar begärdes ingen handlingsplan men 

Sodexo AB lämnade sin förklaring till bristande kravuppfyllnad. 

 

Utifrån uppföljningsresultat och de åtgärder Sodexo AB har vidtagit för att 

uppfylla kraven är det förvaltningens uppfattning att avtalet med Sodexo AB 

kan förlängas. Dialog kring matsedlar pågår. 

 

Avtalet kan förlängas med två år. Förvaltningen föreslår dock en ändring av 

förlängningsklausulen från en tvåårig förlängningsoption till två 
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förläningsoptioner á ett år. Förvaltningen föreslår vidare att avtalet förlängs 

endast med ett år för att därefter avveckla insatsen matdistribution.  

 

Anledningen till avvecklingen är dagligvaruhandelns utveckling av att 

tillhandahålla kyld mat. Omvärldsbevakningen visar att flera andra kommuner 

inte längre erbjuder färdig mat i form av matdistribution utan hänvisar till 

andra alternativ, exempelvis digitala inköp av dagligvaruhandeln.  

 

För att kunna undersöka och säkerställa att behovet av specialkost kan 

tillgodoses efter avvecklingen behöver det nuvarande avtalet förlängas, men 

endast med ett år. Sodexo AB har meddelat att de är positiva till en ändring av 

förlängningsklausulen samt till en förlängning av avtalet med ett år. 

 

Samråd 
Facklig samverkan i förvaltningssamverkansgrupp. 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Marie Christiansson 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Handläggaren 

Enhetschef UA Karin Antonsson 

 
 



 

 

 

 

 

Matdistribution Varbergs kommun 

 

Socialnämnden har avtal med Sodexo AB för tillagning och leverans av kyld mat till kunder 

som efter biståndsprövning bedömts ha behov av den insatsen. Avtalet gäller från och med 

2020-03-15 och löper fram till och med 2022-03-14, med möjlighet till två års förlängning. 

Eventuell förlängning av avtalet sker skriftligt och meddelas senast nio månader innan 

ordinarie avtalstids utgång. 

 

Kostnad per portion för A-kost är 60,55 kr, för specialkost 70,67 kr och för dessert 15 kr. 

 

Den 26 januari hade 163 kunder bistånd i form av matdistribution. Om man tittar bakåt fram 

till idag har antalet succesivt minskat något.  

20-07-26, 178 st  

20-01-26, 192 st  

19-07-26, 196 st  

19-01-26, 201 st  

18-01-26, 223 st  

17-01-26, 214 st  

 

210331 hade vi 155 kunder med matdistribution varav 77 kunder hade både inköp och 

matdistribution och 78 kunder endast matdistribution. 

 

 

Specialkost 

 

För de kunder som har behov av specialkost tillgodoser Sodexo, enligt avtal, följande behov: 

Laktosfri kost 

Mjölkfri kost 

Konsistensanpassad kost: Hel och delad kost, grov pate, timbal. 

Vegetarisk kost 

Glutenfri kost.  

 

Eventuella övriga specialkoster hanteras av kommunens tillagningskök på Östergården, dock 

utan avtal. 

 

Följande specialkoster kan levereras av Sodexo om nytt avtal tecknas; 

Proteinreducerat 

Fettreducerat 



Flytande 

Gelé 

Postop 

Alla typer av minuskoster typ -lök, -mjölk, -ägg osv.  

 

I januari fakturerade Sodexo 3495 beställda portioner varav 236 portioner var specialkost. Då 

kund själv väljer vilken matlista de beställer ifrån är behovet av specialkost inte säkerställt i 

de fall det beställts hos Sodexo.  

 

Vid kontakt med dietisten Magdalena Lindstrand uppger hon att det finns en osäkerhet kring 

om maten i butik kan uppfylla det energi- och näringsbehov som äldre har. Findus har 

sortimentslådor med timbaler som går att köpa på ICA och Coop som är anpassade för äldres 

behov.  

 

Omvärldsbevakning 

 

Flera kommuner erbjuder inte längre färdig mat i form av matdistribution utan hänvisar till 

andra alternativ. Se några exempel nedan.  

 

Borås stad ska from 1 oktober 2021 sluta med matdistribution av kyld mat och istället hänvisa 

alla kunder som inte har behov av specialkost till biståndsbedömt inköp. Hur de ska göra med 

de kunder som har behov av specialkost är inte fastställt.  

 

Kungsbacka kommun har under 2020 bestämt att de kommer sluta producera varma 

lunchlådor och köpa in färdig mat via digitala inköp av dagligvaruhandeln, dock ej när. De 

har inte heller kommit fram till än hur de ska göra med specialkosten. 

 

Under 2020 fattade Höganäs beslut om att sluta tillverka och leverera varm mat dagligen ut 

till sina kunder och istället erbjuda mat via e-handel med leverans. Möjlighet finns även till att 

få måltidsstöd i form av enklare tillredning. 

 

Ale slutade med matdistribution under 2018. Erbjuder nu istället inköp i närmaste butik med 

fullgott utbud. Erbjuder bistånd till matlagning om kund har tre eller fler insatser per dag.   

 

Lund slutade med matdistribution under 2012. Erbjuder istället inköp, ofta digitalt, där 

packning och leverans sköts av leverantören. Kund kan även få hjälp med att beställa mat 

från restaurang eller få ledsagning till restaurang. Om kund har stora behov kan man få 

bistånd tilll hjälp med enklare matlagning.   

 

Landskrona erbjuder bistånd till hjälp att beställa färdig mat från restaurang eller storkök som 

har hemkörning.   

 

Mörbylånga slutade med matdistribution under 2009. Har istället inköpsteam och upphandlat 

samarbete med ICA i Färjestaden. Erbjuder även bistånd till enklare matlagning.   

 

Arvika har inte matdistribution utan erbjuder bistånd till enklare tillagning vid frukost, 

mellanmål och kvällsmat samt värmning av huvudmål.   

 



Örebro slutade med sin matdistribution i juni 2019. From den 5 juni kunde man inte längre få 

beslut på matdistribution om man inte hade behov av specialkost. Specialkost ska ordineras av 

hälso- och sjukvårdspersonal och bedömning görs sedan av biståndshandläggare. De kunder 

som redan hade beslut på matdistribution innan 5 juni 2019 fick behålla sitt bistånd, även utan 

behov av specialkost. De har två leverantörer av den kylda specialkosten idag. Örebros 

kommunala måltidsenhet där Samhall är underleverantör och står för transporterna som sker 

mån, ons och fre. Kund kan välja på minst två rätter där en av dem är vegetarisk. Den andra 

leverantören är Restaurang Parken som själva lagar och levererar den kylda maten på mån, 

ons och fre. Kund kan ha måltidsabonnemang för rätter mån-sön kostnad 1908:-, 1803:-, 

framgår två olika priser. Eller mån-fre kostnad 1487:-, 1405:-. Eller så väljer kund att köpa 

styckvis för 74:-, 70:-. 

 

Ekonomi 

Då kund betalar fullt pris för matportionen så har kommunen inte några större kostnader för 

matdistribution.  

För kunder med lågt betalningsutrymme görs jämkning av tillagningskostnaderna, vilket inte 

sker ofta.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 85 Dnr SN 2021/0065 

Yttrande - Regional handlingsplan för 
suicidprevention 2021 - 2025 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. ställa sig bakom Regional handlingsplan för suicidprevention 2021 -

2025 gällande de områden som rör nämndens verksamheter och

meddela kommunstyrelsen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat 

arbetssätt där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, 

myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat.  

Handlingsplanen är utsänd på remiss till alla nämnder i Varbergs kommun 

samt Räddningstjänst Väst som ska inkomma med svar till 

kommunstyrelsen om nämnden ställer sig bakom handlingsplanen eller ej 

för de delar som rör den egna verksamheten.  

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag 11 maj 2021 
Regional handlingsplan för suicidprevention 2021 - 2025 

Övervägande
Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen för suicidprevention 

är att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet 

över tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i Halland ska minska. För att uppnå detta är handlingsplanen 

uppbyggd utifrån sex övergripande fokusområden varav fem områden berör 

socialnämndens verksamheter i olika stor omfattning.  

Dessa fem områden är;  

- Att främja det friska och minska stigma - minska stigma och

sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicid

- Skolbaserad suicidprevention – socialförvaltningen ska

samverka med skolan samt andra berörda aktörer

- Kompetensutveckling – göra en kartläggning om vilka olika

kompetensutvecklingsbehov som finns i nämndens verksamheter samt

erbjuda kompetensutveckling utifrån behov i samråd med regionala

samordnaren

- Stärkt vårdkedja och samverkan – vara delaktiga i att stärka

samverkan mellan kommun, närsjukvård och psykiatri genom lokala

samverkansforum

- Stöd till efterlevande - ansvara för att kunna ge information till

efterlevande för stöd

11.



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-17 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 85 forts. 
 
Det övriga fokusområdet är suicidprevention i fysisk miljö som inte berör 
socialnämnden.  
 
Innehållet i handlingsplanen är relevant för socialnämndens uppdrag. 
Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom handlingsplanen 
gällande de områden som rör nämndens verksamheter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Marie Brännehed,  070-840 09 26 
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Yttrande - Regional handlingsplan för 
suicidprevention 2021 - 2025 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar  
 

1. Ställa sig bakom Regional handlingsplan för suicidprevention 2021 - 

2025 gällande de områden som rör nämndens verksamheter och 

meddela kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av ärendet 
Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat 

arbetssätt där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, 

myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat.  

Handlingsplanen är utsänd på remiss till alla nämnder i Varbergs kommun 

samt Räddningstjänst Väst som ska inkomma med svar till kommunstyrelsen 

om nämnden ställer sig bakom handlingsplanen eller ej för de delar som rör 

den egna verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 
Regional handlingsplan för suicidprevention 2021 - 2025 
 

Övervägande 
Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen för suicidprevention är 

att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet över 

tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i Halland ska minska. För att uppnå detta är handlingsplanen 

uppbyggd utifrån sex övergripande fokusområden varav fem områden berör 

socialnämndens verksamheter i olika stor omfattning.  

Dessa fem områden är;  

- Att främja det friska och minska stigma - minska stigma och sprida 

kunskap om psykisk ohälsa och suicid  

- Skolbaserad suicidprevention – socialförvaltningen ska samverka 

med skolan samt andra berörda aktörer 
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- Kompetensutveckling - göra en kartläggning om vilka olika 

kompetensutvecklingsbehov som finns i nämndens verksamheter samt 

erbjuda kompetensutveckling utifrån behov i samråd med regionala 

samordnaren  

- Stärkt vårdkedja och samverkan – vara delaktiga i att stärka 

samverkan mellan kommun, närsjukvård och psykiatri genom lokala 

samverkansforum  

- Stöd till efterlevande - ansvara för att kunna ge information till 

efterlevande för stöd 

Det övriga fokusområdet är suicidprevention i fysisk miljö som inte berör 
socialnämnden.  
 
Innehållet i handlingsplanen är relevant för socialnämndens uppdrag. Därför 
anser socialnämnden att handlingsplanen ska godkännas. 
 

Ekonomi och verksamhet  
Socialförvaltningen har rekvirerat utifrån fördelning mellan kommunerna och 

regionen i Halland enligt överenskommelse psykisk hälsa till bland annat 

suicidprevention med 624 799 kr. De pengarna kan användas till 

implementering av planen och gemensamma kompetenssatsningar men det är 

oklart hur pengarna kommer fördelas mellan nämnderna.  

Det är viktigt att inventera de lokala arbeten som sker redan i dag och synka 

detta för att effektivisera och vara kostnadseffektiva.  

 

Samråd 
Ärendet ska informeras i facklig samverkan.  
 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Alexandra Landin 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Bakgrund 

Suicid är ett folkhälsoproblem som innebär såväl förlust av människoliv som påfrestningar för 

närstående, efterlevande och omgivningen i stort. Suicid är en folkhälsofråga som berör flera 
samhällsaktörer, och ett suicidförebyggande arbete behöver därför innehålla både  

befolkningsinriktade och individinriktade åtgärder.  

Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Halland för åren 2014-2018 var 14,5. Det är i 

nivå med suicidtalet i riket (1).

Framtagande 
Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt, 

där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling, 

myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat.  Uppdraget har 

utgått från Regionstyrelsen och finansierats med medel ur den nationella 

överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där sex 

fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre 

arbetsgrupper. 

Övergripande mål 
Syftet med en regional handlingsplan för suicidprevention är att skapa strukturer för 

ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland. 

Handlingsplanen ska fungera som ett stöd för verksamheterna för att stärka det 
gemensamma suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i regionen ska minska.  

Hur ska handlingsplanen användas? 
Handlingsplanen gäller under 2021-2025. En regional samordnarfunktion inrättas för 

att tillsammans med verksamheterna implementera handlingsplanen. Gemensam 

information om det suicidpreventiva arbetet publiceras på vårdgivarwebben.  

I handlingsplanen finns förslag om mål som går att genomföra inom befintliga 

strukturer. Planen innehåller också förslag om mål som innebär kostnader, då särskilt 

fokusområdet Kompetensutveckling.  

Uppföljning 
Indikatorerna i handlingsplanen följs årligen. Handlingsplanen ska utvärderas och 

revideras efter två och fem år.  



 

 

 

 
 
 
Fokusområden 
Handlingsplanen är indelad i sex fokusområden, som innefattar både befolknings-

inriktade preventiva insatser, insatser riktade till specifika riskgrupper och insatser till 

dem som behöver dem mest. Utgångspunkten är att suicidpreventiva insatser som 

består av flera olika komponenter har större chans att nå resultat (2). 

 

Att främja det friska och minska stigma 
Att främja det friska och verka för ett socialt hållbart samhälle innebär att arbeta för 

att alla ska kunna leva ett gott liv med god hälsa, och att sträva efter att minska 

skillnader i hälsa och livschanser. Arbetet med social hållbarhet innefattar flera kända 

riskfaktorer för suicid, såsom ojämlikhet i utbildning och ekonomiska möjligheter, 

ensamhet, diskriminering, våld och beroende. Det arbete som bedrivs för ett socialt 

hållbart samhälle inom såväl regionen, kommunerna, myndigheter och civilsamhälle 
bör därför ses som en förutsättning för det suicidpreventiva arbetet.  

Att öka kunskap och minska stigma är ett sätt att motverka utanförskap och 

diskriminering. Stigmat kring psykisk ohälsa och suicid är fortfarande utbrett och 

leder till negativa konsekvenser vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa, samt 

ojämlikhet i livschanser. Stigma och okunskap kan också leda till en osäkerhet hos 

omgivningen, som gör att man inte vågar fråga hur någon mår. I arbetet med att 

minska stigma och öka allmänhetens kunskap är såväl regionens, kommunernas, 
myndigheternas och civilsamhällets krafter nödvändiga. 

Mål:  

● Att minska påverkbara skillnader i hälsa genom främjande och 

förutsättningsskapande insatser. 

● Att stärka arbetet med att minska stigma och sprida kunskap om psykisk 

ohälsa och suicid till medborgare, civilsamhälle och näringsliv.  

Indikatorer:  

 Det hälsofrämjande arbetet följs i befolkningsinriktade enkäter på 

övergripande nivå.  

Regional 
handlingsplan för 
suicidprevention

Att främja det 
friska och minska 

stigma

Suicidprevention i 
fysisk miljö

Skolbaserad 
prevention

Kompetens-
utveckling

Stärkt vårdkedja 
och samverkan

Stöd till 
efterlevande



 

 

 

 

 
 
Suicidprevention i fysisk miljö 
Att försvåra suicidhandlingar genom olika åtgärder i fysisk miljö är en intervention 

med stark evidens för att förebygga suicid (2) (3). Ett sådant arbete kan organiseras 

på olika sätt i kommunerna utifrån behov och förutsättningar, men det kan vara en 

fördel att en säkerhetssamordnare eller koordinator har en samordnande funktion. 

Arbetet organiseras på ett tydligt sätt i samverkan mellan berörda aktörer, som 

kommunernas förvaltningar för samhällsbyggnad, teknik, väg och park, kommunala 
bostadsbolag, Räddningstjänst, Trafikverket och polis. Kommunen har det 

huvudsakliga ansvaret. Det suicidpreventiva arbetet bör utgå från en analys av risker, 

både i planering och i befintlig miljö (4). 

 Mål:  

 Att alla kommuner har ett känt arbetssätt för att förebygga suicid i fysisk 
miljö.  

  
Indikator:  

 Antal kommuner som har ett känt arbetssätt för förebygga suicid i fysisk 

miljö.  

 

Skolbaserad suicidprevention 
Den vardagliga närmiljön har störst förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa och 

identifiera personer med ökad risk för suicid. Hemmet och skolan är de två arenor 
som har en särställning som viktiga arenor i detta arbete. De senaste årens trend med 

ökande suicidtal i åldersgruppen 15-24 år (2) gör det angeläget att lyfta fram skolan 

som en särskilt viktig arena i den regionala handlingsplanen. Samverkan mellan skola 

och föräldrar är en därför viktig faktor för att uppnå resultat i det suicidpreventiva 

arbetet.   

Det finns behov av att stödja både elever, föräldrar och personal i skolan genom 

utbildningsinsatser i suicidpreventiva metoder. I det skolbaserade preventiva arbetet 

har ungdomsmottagningarna en viktig roll i sitt utåtriktade uppdrag. Det är också 

angeläget att fokusera på samverkan med aktörer såsom socialtjänst och polis. 

Regionen och kommunerna bör tillsammans ta fram en struktur för detta arbete. 

Mål: 

 Att skolbaserade suicidpreventiva program eller insatser implementeras.  

Indikatorer: 

 Andel skolor som implementerat skolbaserade preventionsprogram.  







 

 

 

 
 
 
 
 
 
Stöd till efterlevande 
Efterlevande till personer som avlidit i suicid har ett behov av stöd. Stödbehovet kan 

se olika ut beroende på den efterlevandes egna resurser, nätverk och situation. 

Erfarenheten av att ha en närstående som tagit sitt liv är en riskfaktor för psykisk 

ohälsa och suicidhandlingar (5). Efterlevandestöd ska därför ses som en 

suicidpreventiv insats.  

Mål: 

 Att en struktur för efterlevandestöd tas fram i samverkan mellan psykiatri, 
närsjukvård och andra berörda aktörer.  

 Att tillgängliggöra information till efterlevande om de stödmöjligheter som 
finns i vården, hos kommuner och civilsamhälle.  

 

Indikator:  

 Lämpliga indikatorer får utgå från den struktur för efterlevandestöd som tas 

fram.  

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

Referenser 

1. Folkhälsomyndigheten. Statistik om suicid - Regionala skillnader. 

Folkhälsomyndigheten - Suicidprevention. [Online] den 29 10 2020. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-

suicid/regionala-skillnader/. 

2. Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP). 

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser på befolkningsnivå. Stockholm : Karolinska 

Institutet, 2019. 

3. Zalsman G., Hawton K., Wasserman D., van Heeringen K., Arensman E., 
Sarchiapone M. et al. Suicide prevention strategies revisited:10-year systematic 

review. Lancet Psychiatry. 3, 2016, Vol. 7, ss. 646-659. 

4. (SKL), Sveriges Kommuner och Landsting. Förebygga suicid i fysisk miljö. Ett 

inspirationsmaterial för kommunernas arbete. Stockholm : SKL, 2019. 

5. Omerov, Pernilla Larsson. Parents who have lost a son or daughter through suicide: 
towards improved care and restored psychological health. Stockholm : Doktorsavhandling, 

Karolinska Institutet, 2013. 

Övriga referenser 
Folkhälsomyndigheten. Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Stockholm: 

Folkhälsomyndigheten, 2019.  





Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-17 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 86 Dnr SN 2021/0079 

Remissvar - Författningsförslag i promemorian 
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. remissvar över författningsförslag i promemorian Barnets bästa när

vård enligt LVU upphör godkänns.

2. remissvaret skickas till Socialdepartementet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
Förslag på hantering av insatser till de barn som inte längre behöver vård 

med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har 

tagits fram av regeringen. I syfte att ytterligare stärka tryggheten, 

säkerheten och stabiliteten för barn och tillvarata barnets bästa föreslås i 

promemorian att en bestämmelse införs i 21 § LVU som innebär att 

socialnämnden inte får besluta att vård ska upphöra förrän de 

omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och 

genomgripande sätt. 

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka principen om 

barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som 

vårdas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) och socialtjänstlagen (2001:453), (SoL). Varbergs kommun har fått 

möjlighet att lämna yttrande på denna promemoria, och yttrandet ska 

lämnas till Socialdepartementet 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 10 maj 2021 
Remissvar över promemoria Barnets bästa när behov av LVU upphör, DS 

2021:7 – till Socialdepartementet 

Promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, Ds 2021:7 

Övervägande 
Promemorian innehåller ett flertal förslag hur staten, regioner och 

kommuner ska arbeta. Detta yttrande omfattar de förslag som rör 

kommunerna. De är:  

 När vård har beslutats med stöd av 2 § LVU får socialnämnden inte

besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som

föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande

sätt.

 När barnet är placerad i familjehem och socialnämnden överväger om

vård enligt LVU fortfarande behövs, eller prövar om vård enligt LVU ska

12.
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§ 86 forts.  

 

upphöra ska socialnämnden också överväga om det finns skäl att 

ansöka om flyttningsförbud. 

 När barnet är placerat i familjehem och socialnämnden överväger om 

vård enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs, eller vårdnadshavare 

eller den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, begär att vården ska 

upphöra, ska socialnämnden också överväga om det finns skäl att 

ansöka om flyttningsförbud. 

 Socialnämnden ska senast när barnet varit placerad i samma 

familjehem under två år särskilt överväga om det finns skäl att ansöka 

om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. 

 Socialnämnden ska följa upp situationen för den som är under 18 år när 

vård har upphört enligt 21 § LVU. Om den unge ska återförenas med 

den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne när vård har 

upphört men återföreningen behöver förberedas, ska socialnämnden 

följa upp den unges situation först när återförening har skett. En 

uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att 

socialnämndens uppföljningsskyldighet inträder. Uppföljningen ska 

avslutas tidigare om socialnämnden finner skäl att inleda utredning 

enligt 11 kap. 1 § första stycket SoL. Vid en uppföljning får 

socialnämnden konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som 

behövs samt samtala med den unge utan vårdnadshavarens samtycke.  

Socialnämnden ska underrätta den unge, om han eller hon har fyllt 15 

år, och vårdnadshavare som berörs när uppföljningen inleds respektive 

avslutas. 

 Inför umgänge och inför prövning av om vård enligt 21 § LVU ska 

upphöra får socialnämnden, om det finns anledning till det, besluta att 

vårdnadshavare eller förälder ska lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-

, svett- eller hårprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av 

narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant 

medel som avses i 1 § lagen (1991:1696) om förbud mot vissa 

dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om 

förbud mot vissa hälsofarliga varor.  

Ett beslut om att vårdnadshavare eller förälder ska lämna prov får 

endast fattas om inte annat motiveras av medicinska och liknande skäl. 

Ett sådant beslut får endast fattas i den mån åtgärden är försvarlig med 

hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter. Vidare gäller att 

kontrollen får genomföras endast i den form och utsträckning som är 

nödvändig för det angivna syftet. 

 

Promemorians slutsatser är att barnets bästa inte bör utgöra ett 

självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. 

Promemorian väger för och nackdelar och menar att nackdelarna  
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§ 86 forts. 

 

överväger, ur ett juridiskt perspektiv.  För att ändå säkerställa barnets 

bästa, väljer man istället att stärka upp andra delar, se punkterna ovan. 

 
Kostnaderna för att följa upp ett barns situation efter avslutad vård bedöms 

öka. Trots detta, innebär förslag för att säkerställa barnets situation när 

LVU-vården upphör, en påtaglig förbättring jämfört med den situation som 

finns med gällande lagstiftning.  

 

Socialnämnden anser utifrån detta att de förslag som lämnats i 

promemorian Barnens bästa när vård enligt LVU upphör är bra och bör 

genomföras.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Socialdepartementet 

Avdelningschef uppdragsavdelningen 
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Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Lena Brosché,  0340-889 06 

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 
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  TELEFAX  WEBBPLATS 
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Remissvar - Författningsförslag i promemorian 
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör 

Förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar 

1. Remissvar över författningsförslag i promemorian Barnets bästa när 

vård enligt LVU upphör godkänns. 

2. Remissvaret skickas till Socialdepartementet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Förslag på hantering av insatser till de barn som inte längre behöver vård med 

stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har tagits 

fram av regeringen. I syfte att ytterligare stärka tryggheten, säkerheten och 

stabiliteten för barn och tillvarata barnets bästa föreslås i promemorian att en 

bestämmelse införs i 21 § LVU som innebär att socialnämnden inte får besluta 

att vård ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har 

förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 

 

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka principen om barnets 

bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas 

enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

och socialtjänstlagen (2001:453), (SoL). Varbergs kommun har fått möjlighet 

att lämna yttrande på denna promemoria, och yttrandet ska lämnas till 

Socialdepartementet senast 11 juni 2021. 

   

Beslutsunderlag 
Remissvar över promemoria Barnets bästa när behov av LVU upphör DS 

2021:7 – till Socialdepartementet 

Promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, Ds 2021:7 

 

 

Övervägande 
Promemorian innehåller ett flertal förslag hur staten, regioner och kommuner 

ska arbeta. Detta yttrande omfattar de förslag som rör kommunerna. De är  
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 När vård har beslutats med stöd av 2 § LVU får socialnämnden inte besluta 

att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården 

har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 

 När barnet är placerad i familjehem och socialnämnden överväger om vård 

enligt LVU fortfarande behövs, eller prövar om vård enligt LVU ska 

upphöra ska socialnämnden också överväga om det finns skäl att ansöka 

om flyttningsförbud. 

 När barnet är placerat i familjehem och socialnämnden överväger om vård 

enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs, eller vårdnadshavare eller den 

unge, om han eller hon har fyllt 15 år, begär att vården ska upphöra, ska 

socialnämnden också överväga om det finns skäl att ansöka om 

flyttningsförbud. 

 Socialnämnden ska senast när barnet varit placerad i samma familjehem 

under två år särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 

överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. 

 Socialnämnden ska följa upp situationen för den som är under 18 år när 

vård har upphört enligt 21 § LVU. Om den unge ska återförenas med den 

eller dem som har vårdnaden om honom eller henne när vård har upphört 

men återföreningen behöver förberedas, ska socialnämnden följa upp den 

unges situation först när återförening har skett. En uppföljning ska 

avslutas senast sex månader från det att socialnämndens 

uppföljningsskyldighet inträder. Uppföljningen ska avslutas tidigare om 

socialnämnden finner skäl att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § första 

stycket SoL. Vid en uppföljning får socialnämnden konsultera sakkunniga 

och i övrigt ta de kontakter som behövs samt samtala med den unge utan 

vårdnadshavarens samtycke.  

Socialnämnden ska underrätta den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, 

och vårdnadshavare som berörs när uppföljningen inleds respektive 

avslutas. 

 Inför umgänge och inför prövning av om vård enligt 21 § LVU ska upphöra 

får socialnämnden, om det finns anledning till det, besluta att 

vårdnadshavare eller förälder ska lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, 

svett- eller hårprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av 

narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel 

som avses i 1 § lagen (1991:1696) om förbud mot vissa dopningsmedel eller 

sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa 

hälsofarliga varor.  

Ett beslut om att vårdnadshavare eller förälder ska lämna prov får endast 

fattas om inte annat motiveras av medicinska och liknande skäl. Ett sådant 

beslut får endast fattas i den mån åtgärden är försvarlig med hänsyn till 

dess syfte och övriga omständigheter. Vidare gäller att kontrollen får 
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genomföras endast i den form och utsträckning som är nödvändig för det 

angivna syftet. 

 

Promemorians slutsatser är att barnets bästa inte bör utgöra ett självständigt 

rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. Promemorian 

väger för och nackdelar och menar att nackdelarna överväger, ur ett juridiskt 

perspektiv.  För att ändå säkerställa barnets bästa, väljer man istället att stärka 

upp andra delar, se punkterna ovan. 

 
Kostnaderna för att följa upp ett barns situation efter avslutad vård bedöms 

öka. Trots detta, innebär förslag för att säkerställa barnets situation när LVU-

vården upphör, en påtaglig förbättring jämfört med den situation som finns 

med gällande lagstiftning.  

 

Socialnämnden anser utifrån detta att de förslag som lämnats i promemorian 

Barnens bästa när vård enligt LVU upphör är bra och bör genomföras.  
 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Alexandra Landin 

Förvaltningschef   Avdelningschef 

  

 

Protokollsutdrag 
Socialdepartementet 

Avdelningschef Uppdragsavdelningen 
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Socialdepartementet  

103 33 Stockholm 

   

Förvaltningsledningsstaben    

Lena Brosché,  0340-889 06  

 

 

 

Remissvar över förslag Barnets bästa när vård enligt 
LVU upphör (Ds 2021:7) 
 

En promemoria med förslag om Barnets bästa när vård enligt LVU upphör har tagits 

fram, och Varbergs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på denna. Dessa 

lämnas genom socialnämnden, Varbergs kommun.  

 

Syftet med förslaget till förändringar är att stärka barnets bästa i samband med 

bedömning om vård enligt LVU ska upphöra. Promemorians slutsatser är att Barnets 

bästa inte bör utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska 

upphöra.  

 

För- och nackdelar vägs mot varandra med slutsats att nackdelarna ur ett juridiskt 

perspektiv överväger.  För att säkerställa barnets bästa stärks andra delar. 

Kostnaderna för att följa upp ett barns situation efter avslutad vård bedöms öka. 

Trots detta, innebär förslag att säkerställa barnets situation när LVU-vården upphör, 

en påtaglig förbättring jämfört med den situation som finns med gällande 

lagstiftning.  

Socialnämnden Varbergs kommun anser, utifrån ovanstående, att de förslag som 

lämnats i promemorian Barnens bästa när vård enligt LVU upphör är bra och bör 

genomföras.  

Socialnämnden Varbergs kommun 

Erland Linjer 

Ordförande socialnämnden 
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§ 87 Dnr SN 2020/0181 

Yttrande - Motion om trygg anställning av 
ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen 
och riskerar utvisning 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. motion om trygg anställning av ungdomar som omfattas av nya

gymnasielagen och riskerar utvisning avstyrks och yttrande lämnas

till kommunstyrelsen.

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

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erland Linjer (M) föreslår att arbetsutskottet föreslår socialnämnden att 

avstyrka motionen om trygg anställning av ungdomar som omfattas av nya 

gymnasielagen och riskerar utvisning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
Björn Mellquist (V) och Kajsa Lissel (V) har lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige gällande anställning av ungdomar som omfattas av 

nya gymnasielagen och riskerar utvisning.  

Förslaget i motionen är att Varbergs kommun verkar för att erbjuda 

tillsvidareanställning till de ungdomar som nu har tillfälliga anställningar 

inom äldreomsorgen, samt de som under detta läsår avslutar sin utbildning 

på Vård- och Omsorgsprogrammet i kommunen. Hänsyn ska tas till lagen 

om anställningsskydd (LAS) och gällande kollektivavtal.  

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag 3 maj 2021 
Motion om trygg anställning av ungdomar som omfattas av nya 

gymnasielagen och riskerar utvisning 

Övervägande
Sverige har genom beslut av riksdagen 2018, antagit en gymnasielag som 

syftar till att ge ensamkommande permanent uppehållstillstånd, utifrån att 

de klarat utbildning och fått fast anställning inom sex månader. Som det 

står i motionen, har socialförvaltningen behov av att rekrytera personal. 

Förvaltningen arbetar för att samtliga som anställs ska ha lämplig 

utbildning. För de som motionen handlar om, godkänt vård- och  

13.
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§ 87 forts. 

 

omsorgsprogram, vilket kan leda till anställning som undersköterska. En 

individuell prövning görs alltid utöver detta – för personlig lämplighet samt 

kunskap i svenska för kommunikation och dokumentation. 

 

Socialförvaltningen arbetar utifrån detta idag, och kan inte lyfta, eller ge 

förtur till en viss målgrupp i rekryteringen. Alla som söker tjänst ska 

behandlas lika enligt gällande lagar. Behov och kompetens ska vara 

avgörande. De ungdomar som haft korttidsarbete och visat att de passar 

inom de verksamheter socialnämnden erbjuder, får erbjudande när de 

söker fast anställning, utifrån de lagar som styr anställning (inklusive lagen 

om anställningsskydd LAS) som kommunen har att följa.   

 

Att verka för att de ungdomar som avses i motionen ska anställas ser 

socialnämnden att verksamheten kan göra – med hänsyn till att de 

godkänts på utbildningen och uppfyller de krav som beskrivits ovan.  

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

Handläggaren 
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Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Lena Brosché,  0340-889 06 
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Yttrande - Motion om trygg anställning av 
ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen 
och riskerar utvisning 

Förslag till beslut 
Socialnämnende beslutar 
 

1. Motion om trygg anställning av ungdomar som omfattas av nya 

gymnasielagen och riskerar utvisning tillstyrks och yttrande lämnas till 

kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av ärendet 
En motion har lämnats till kommunfullmäktige i Varbergs kommun gällande 

anställning av ensamkommande ungdomar som omfattas av den nya 

gymnasielagen och riskerat utvisning.  

 

Motionärerna, Björn Mellquist (V) och Kajsa Lissel (V) yrkar att: 

 Varbergs kommun verkar för att erbjuda tillsvidareanställning till de 

ungdomar som nu har tillfälliga anställningar inom äldreomsorgen, 

samt de som under detta läsår avslutar sin utbildning på Vård och 

Omsorgsprogrammet i kommunen. 

 

I motionen föreslås, att kommunen ska verka för att erbjuda tillsvidare-

anställning för de ungdomar som nu har tillfällig anställning inom denna 

verksamhet. Detta med hänsyn till LAS (Lagen om anställningsskydd), och 

gällande kollektivavtal.  

 

Socialnämnden ska lämna yttrande på motionen.  

 

Beslutsunderlag 
Motion om trygg anställning av ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen 

och riskerar utvisning 
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Övervägande 
Sverige har genom beslut av riksdagen 2018, antagit en gymnasielag som 

syftar till att ge ensamkommande permanent uppehållstillstånd, utifrån att de 

klarat utbildning och fått fast anställning inom sex månader. Som det står i 

motionen, har socialförvaltningen behov av att rekrytera personal. 

Förvaltningen arbetar för att samtliga som anställs ska ha lämplig utbildning. 

För de som motionen handlar om, godkänt vård- och omsorgsprogram, vilket 

kan leda till anställning som undersköterska. En individuell prövning görs 

alltid utöver detta – för personlig lämplighet samt kunskap i svenska för 

kommunikation och dokumentation. 

 

Socialförvaltningen arbetar utifrån detta idag, och kan inte lyfta, eller ge förtur 

till en viss målgrupp i rekryteringen. Alla som söker tjänst ska behandlas lika 

enligt gällande lagar. Behov och kompetens ska vara avgörande. De ungdomar 

som haft korttidsarbete och visat att de passar inom de verksamheter 

socialnämnden erbjuder, får erbjudande när de söker fast anställning, utifrån 

de lagar som styr anställning (inklusive Lagen om anställningsskydd [LAS]) 

som kommunen har att följa.   

 

Att verka för att de ungdomar som avses i motionen ska anställas ser 

socialnämnden att verksamheten kan göra – med hänsyn till att de godkänts 

på utbildningen och uppfyller de krav som beskrivits ovan.  

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Alexandra Landin 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Handläggare 

 
 



Vänsterpartiet i Varberg                                           
                                            2020-09-14
   
    

Motion 

Trygg	anställning	av	ungdomar	som	omfattas	av	nya	gymnasielagen	och	
riskerar	utvisning.	

Bakgrund 

Som	alla	kriser	slår	Coronakrisen	hårdast	mot	de	som	redan	är	utsatta.	En	av	dessa	
grupper	är	de	ensamkommande	som	har	sökt	asyl	i	Sverige.Gymnasielagen	syftar	till	att	
ge	permanent	uppehållstillstånd	till	den	som	klarar	studier	inom	planerad	tid	och	sedan	
får	en	fast	anställning	inom	sex	månader.	Det	är	krav	som	visat	sig	vara	mycket	svåra	att	
uppfylla.	Utsatta	ensamkommande	som	satt	sitt	hopp	till	gymnasielagen	möter	under	
Coronakrisen	närmast	oöverstigliga	hinder	då	arbetsmarknaden	är	ansträngd	och	
arbetslösheten	ökar.	Att	låta	dem	utvisas	till	en	oviss	och	osäker	framtid	och	samtidigt	
låta	den	investering	som	redan	gjorts	av	det	svenska	samhället	gå	om	intet	är	både	
ovärdigt	och	inhumant.	Samtidigt	finns	det	ett	stort	rekryteringsbehov	inom	exempelvis	
vård	och	omsorg.	Man	talar	redan	om	en	rekryteringsutmaning	inom	kommunen.	

Ungdomar	som	omfattas	av	gymnasielagen	riskerar	ändå	att	utvisas,	detta	eftersom	de	
arbetar	inom	verksamheter	där	timanställningar	är	vanliga.	Ungdomar	som	tar	
erbjudande	om	korttidsarbete,	för	att	kunna	få	behålla	jobbet	eller	hjälpa	arbetsgivaren	
under	krisen,	riskerar	alltså	att	bli	utvisade.	Varbergs	kommun	bör	agera	och	hitta	
lösningar	för	anställningar	som	uppfyller	gymnasielagens	krav	så	att	de	
utvisningshotade	ungdomar	som	redan	arbetar	i	kommunens	verksamheter	kan	stanna.	
Även	de	ungdomar	som	under	läsåret	avslutar	sin	utbildning	inom	Vård	och	
Omsorgsprogrammet	behöver	omfattas	av	förslaget,	för	att	kunna	stanna	i	kommunen.		
Anställningar	ska	naturligtvis	erbjudas	på	ett	sätt	som	gör	att	hänsyn	tas	till	LAS	och	
gällande	kollektivavtal.	Nu	finns	också	möjlighet	genom	äldreomsorgslyftet	att	få	
statsbidrag	för	lönekostnader	under	vårdutbildning	på	deltid.	Avsikten	med	förslaget	är	
alltså	att	både	möta	kommunens	stora	rekryteringsbehov	och	samtidigt	säkerställa	att	
ungdomarna	inte	utvisas.	

Förslag 

Vänsterpartiet	yrkar	att	
Varbergs	kommun	verkar	för	att	erbjuda	tillsvidareanställning	till	de	ungdomar	som	nu	
har	tillfälliga	anställningar	inom	äldreomsorgen,	samt	de	som	under	detta	läsår	avslutar	
sin	utbildning	på	Vård	och	Omsorgsprogrammet	i	kommunen.	

Björn	Mellquist	 	 Kajsa	Lissel	
Vänsterpartiet	Varberg	
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