
Kallelse/underrättelse 
2018-09-13 

1 (2) 

Socialförvaltningen 
Lisbeth Klingvall, 0340-883 41 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun Norrgatan 25 0340-880 00 212000-1249 sn@varberg.se 
TELEFAX WEBBPLATS 

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

Beslutsorgan Socialnämnden 

Tid Torsdagen den 20 september 2018, kl. 13.30 

Plats Sammanträdesrum B1, Stadshus B, Östra Långgatan 18 

Ärenden 1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Anmälan av eventuellt jäv

4. Ägarsamråd

Josefin Alström

5. Välfärdsteknik – Information

Kristina Kjellgren

6. Delårsrapport 2018 – Beslut

Ola Viestam

7. Månadsrapport augusti 2018 – Beslut

Ola Viestam

8. Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för aktiviteten studie-

och yrkesvägledning inom jobbgarantin för ungdomar 2019 –

Beslut

Maria Sjödahl

9. Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning –

Beslut

Maria Sjödahl

10.  Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för

funktionsutredningar 2019 – Beslut

Maria Sjödahl

11. Åtgärdsval extern utförare gällande avtal om utförande av

hemtjänstinsatser

Maria Sjödahl

12.  Internuppdrag för daglig verksamhet – Beslut

Maria Sjödahl

13.  Yttrande över remiss - Förslag till riktlinjer för lokalförsörjning –

Beslut

Maria Sjödahl



Varbergs kommun Kallelse/underrättelse  
Socialförvaltningen 2018-09-09 2 (2) 

 

14.  Yttrande över remiss - Samråd om fördjupad översiktsplan för 

Tvååker – Beslut                                                                                              

Maria Sjödahl 

15.  Meddelande 

16.  Övriga ärende 

17.  Anmälan av delegeringsbeslut 

18.  Granskning av delegeringsbeslut 

19.  Val av granskningsärende till nästa sammanträde 

  
 

 

Erland Linjer 

Ordförande 

 Lisbeth Klingvall 

 Sekreterare 

 

            





   
    

 
 



 

2 

Innehåll 

Verksamhet ................................................................................................................................ 3 

Vad gör verksamheten? .......................................................................................................... 3 

Hänt i verksamheten .............................................................................................................. 3 

Mål .......................................................................................................................................... 4 

Ekonomi ................................................................................................................................. 7 

Periodens resultat ............................................................................................................... 7 

Prognos ............................................................................................................................... 8 

Investeringar .......................................................................................................................... 9 

Personal ................................................................................................................................ 10 

Sjukfrånvaro ...................................................................................................................... 10 

Sysselsättningsgrad och timmar utförda av timanställda ................................................ 10 

Aktiv personal- och kompetensförsörjning ....................................................................... 11 

Utveckling av en effektiv och ändamålsenlig organisation ............................................... 11 

Insatser för att stärka cheferna i  deras roll som ledare ....................................................12 

Insatser för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro ............................................................12 

Valfrihet och kvalitetskonkurrens ......................................................................................... 13 

 

 



 

3 

Verksamhet 

Vad gör verksamheten? 

Socialnämndens uppdrag är att hjälpa invånare som av olika skäl behöver stöd i sin vardag. 

Social och ekonomisk trygghet, jämlika villkor och möjlighet att delta aktivt i samhällslivet 

ska främjas genom omsorg, assistans, rådgivning och andra insatser. 

Socialnämndens verksamhetsområde är mångfacetterat och omfattar äldreomsorg, personer 

med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, integration samt 

arbetsmarknadsuppdraget. 

Hänt i verksamheten 

Ensamkommande barn 

Anvisningar för ensamkommande barn har stannat upp och hittills har endast fyra blivit 

anvisade till Varberg under 2018. Det kraftigt minskade antalet barn (drygt 60%) under 

hösten 2017 samt förändrade sänkta ersättningsnivåer är utmanande och har föranlett ett 

omställningsarbete motsvarande drygt 50 mnkr i verksamheten. Då volymerna är låga och 

ersättningsnivåerna i princip halverats ses svårigheter att nå ekonomisk balans även efter att 

omställningen är klar.  

Äldreomsorg 

Arbete har initierats för att hantera att det riktade statsbidraget för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen upphör från och med 2019. Bidraget, totalt ca 13 mnkr, har främst använts till 

en förstärkning av hälso- och aktivitetsledare på särskilda boende. Totalt har drygt 20-25 

personer finansierats av dessa medel. 

Förvaltningen har under perioden tagit över driften av två särskilda boendeenheter (50 

platser) i väntan på att privat leverantör ska få erforderliga tillstånd. Den privata 

leverantören har under våren beviljats tillstånd för drift och överlämning kommer att ske 

under tidig höst. 

Hälso- och sjukvård 

En förskjutning av vårduppdraget från sjukhusvården till den kommunala verksamheten har 

skett med allt mer avancerad vård i hemmet. Som en följd av detta ses en ökning av antalet 

insatser med mer dygnet runt vård och alltfler ytterfall i hemmet (personer med omfattande 

behov av insatser). Det gör att komplexiteten har ökat både inom hemtjänst och inom hälso- 

och sjukvården vilket är mycket kostnadsdrivande.  

Det har varit svårt att rekrytera legitimerad personal vilket har lett till vakanta tjänster och en 

sommarperiod som varit mycket påfrestande. Bland annat har fler bemanningssköterskor 

tillfälligt hyrts in och ordinarie personal förskjutit semestrar och tagit extrapass till en högre 

ersättning.  

  



 

4 

Mål 

Övergripande strategier för att stödja målarbetet 

Socialnämnden har för mandatperioden valt två strategier för att stödja det långsiktiga 

arbetet med de strategiska målen, en strategi för välfärdsteknik och en för hälsofrämjande 

arbetssätt. 

Digitala tjänster och arbetssätt är viktiga verktyg för att möta de demografiska utmaningarna 

och skapa en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet. Förvaltningen deltar därför i två 

samverkansprojekt, Digga Halland och CareWare Nordic. Syftet är att stärka 

innovationskraften inom organisationen, öka kompetensen hos personalen inom området 

digitalisering och välfärdsteknik, ta fram och implementera en modell för utvärdering av 

välfärdsteknik.  

Regeringen har under 2018 avsatt 350 miljoner kronor i stimulansmedel som stöd för den 

kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen att använda för välfärdsteknik. Detta 

möjliggör att i samverkan med ovanstående projekt bland annat skapa testenheter där 

verksamheten är delaktig i test av teknik, utvärdering, samt ambassadörer vid 

breddinförande av produkter och tjänster inom välfärdsteknik. Dessutom ser förvaltningen 

över möjligheten att i snabbare takt än planerat bygga ut infrastrukturen. 

Förvaltningen har valt att inom ramen för projektet fokusera på att stärka omsorgskvaliteten 

på särskilda boenden och särskilt beakta behov nattetid och kommunikation. På så vis blir 

projektet också en del av det nationella initiativet ”Sätt ljus på natten”. 

MILJÖ OCH KLIMAT 

- MINSKAD MILJÖPÅVERKAN I VERKSAMHETER INOM SOCIALNÄMNDENS 

ANSVARSOMRÅDE 

Förvaltningen minskar miljöpåverkan genom att majoriteten av de bilar som används av 

verksamheterna drivs av el eller gas. Förvaltningen arbetar vidare för att använda tekniska 

lösningar i högre omfattning för att uppnå ett effektivare resursutnyttjande och minskad 

miljöpåverkan till exempel Skype-möte, digital vårdplanering och utreder förvaltningen 

möjligheten att införa digitala signeringslistor. 

- BOSTADSBEHOVEN HOS PERSONER SOM NÄMNDEN HAR SÄRSKILT 

ANSVAR FÖR SKA TILLGODOSES 

Bostadsbristen är ett fortsatt bekymmer för förvaltningens målgrupper. Förvaltningen 

erhåller, under 2018, ett 30-tal lägenheter via Varbergs Bostad. Prognosen, för nyanlända 

kommunanvisade, är 138 personer, där flera troligtvis är större familjer, vilket innebär behov 

av större lägenheter. Varbergs Bostad varskor att de inte kommer att kunna tillgodose 

behovet av större lägenheter till barnfamiljer. Till detta kommer behoven bland övriga 

bostadslösa grupper.  

Bostadsbristen medför vidare ett ökat behov för vuxna i behandling. Av de placeringar som 

upphört under året har flertalet personer ingen bostad i Varberg när tiden på 
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behandlingshem är över. Sammantaget ger detta merkostnader för förvaltningen då andra 

lösningar måste erbjudas, till exempel vandrarhem. 

Utifrån den demografiska utvecklingen med allt fler äldre i Varberg planeras två nya 

särskilda boenden. Ett boende kommer både byggas och drivas av en extern entreprenör och 

beräknas stå klart under 2020. Kommunen projekterar även ett nytt särskilt boende i Träslöv 

med 60 platser och beräknas stå klart 2020. 

UTBILDNING OCH ARBETE 

- FRÄMJA HÄLSA OCH FÖREBYGGA OHÄLSA FÖR PERSONER SOM STÅR 

LÅNGT IFRÅN ARBETSMARKNADEN 

Integration av nyanlända 

Enligt nationell statistik är det ca 30 % av nyanlända som är självförsörjande efter den 

tvååriga etableringsperioden. Januari - maj 2018 har det varit få nyanlända som efter sin 

tvååriga etablering ansökt om försörjningsstöd. Arbetsförmedlingen i Varbergs kommun 

redovisar att 65 % av de som avslutat sin etablering hittills 2018 har blivit självförsörjande. 

Under senare delen av 2018 kommer antalet att öka och troligtvis kommer då även allt fler 

ansöka om försörjningsstöd. 

Under januari - maj har förvaltningen tagit emot 28 hushåll av kommunanvisade, nyanlända 

ensamstående/par/familjer som behövt söka försörjningsstöd i glappet mellan ersättning till 

asylsökande och etableringsersättning. Upptill detta är det åtta hushåll med nyanlända, av 

dem som ordnat egen boende i kommunen, som behövt söka temporärt försörjningsstöd. 

HÄLSA OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING 

- STÖDJA ÄLDRE PERSONER ATT LEVA ETT SJÄLVSTÄNDIGT OCH TRYGGT 

LIV 

Den demografiska utvecklingen kräver nya arbetssätt för att stärka och stödja äldre personer. 

Inriktningen är att stödja självständighet, stärka det friska, och skapa trygghet. 

Säkerställa vård- och omsorgskedjan i samverkan med övriga berörda aktörer 

Förvaltningen deltar aktivt i regional samverkan i syfte att stärka samordningen i vårdens 

övergångar mellan slutenvård, närsjukvård och psykiatri. 

Utifrån överenskommelsen rörande Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården har 

arbetet med att säkerställa arbetssätt, flöden och processer fortsatt. Då det är delvis 

nya/reviderade roller för alla vårdaktörer, parallellt med att ett nytt systemstöd för 

informationsöverföring implementerats krävs ett fortsatt arbete för att klargöra 

gränsdragningar. 
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Utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdomar 

För att bättre möta de individuella behoven av insatser för personer med demenssjukdomar, 

vilka varierar utifrån diagnos och sjukdomsförlopp, har förvaltningen tagit fram förslag för 

att ytterligare utveckla anpassning dagverksamhet, boende och arbetssätt. 

Ett resursteam är nu igång med långsiktig och kontinuerlig utbildning och handledning till 

verksamheten. Teamet ger t ex stöd i arbetet med personer med beteendemässiga och 

psykiska symptom vid demens. I samarbete med anhörigstödet har resursteamet organiserat 

föreläsningar för anhöriga till personer med demenssjukdomar. 

- FRÄMJA HÄLSA OCH FÖREBYGGA OHÄLSA, FÖR VUXNA PERSONER, INOM 

SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 

Förebyggande och preventiva verksamheter 

Den 1 januari 2018 har regler om åtgärder mot spelmissbruk införts i socialtjänstlagen och 

hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär bland annat att socialnämndens ansvar för att 

förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även 

omfatta spel om pengar. Inom enheten missbruk har arbetet med spelmissbruk startats upp, 

handläggare har genomgått utbildning och ett program i grupp har genomförts. 

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att samordna insatserna inom förvaltningens 

verksamheter. Till exempel har samverkan mellan verksamheterna för missbruk och 

psykiatri stärkts. 

Samverkan med andra aktörer  

Utifrån den regionala överenskommelsen kring missbruksvården finns ett förslag till lokal 

överenskommelse. Den lokala överenskommelsen behöver dock revideras innan 

undertecknande då Region Halland inte genomfört det som överenskommits. 

Arbetet pågår med att skapa det samlokaliserade öppenvårdsteamet tillsammans med Region 

Halland. Lokalfrågan är löst och personal rekryteras av vuxenpsykiatrimottagningen, där det 

kvarstår rekrytering av psykolog. Två socialsekreterare från förvaltningen gör del av sin 

arbetstid i öppenvårdsteamet, som förväntas komma igång mer under hösten. 

Under våren 2018 övergick verksamheten kring mötesplatser för äldre till kultur- och 

fritidsförvaltningen. Förvaltningen har, tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen och 

brukarrepresentanter, startat upp en arbetsgrupp som samverkar kring att utveckla 

mötesplatser för personer med funktionsnedsättning. 

- BARN OCH UNGA SKA KUNNA VÄXA UPP UNDER GODA FÖRHÅLLANDEN, 

GENOM TIDIGA INSATSER I SAMVERKAN 

Barns och ungas delaktighet i insatser 

Förvaltningen arbetar vidare i riktning mot att sprida och följa upp arbetssätt kring 

barnperspektivet och att öka barns delaktighet. 
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Det första projektet som genomfördes i enlighet med modellen Innovationsguiden i syfte att 

synliggöra barn är nu slutfört och en ny rutin har skapats avseende barns delaktighet vid 

uppstartsmöte. Dessutom har en arbetsgrupp tillsatts i syfte att skapa en komplett rutin för 

barns delaktighet i utrednings- och uppföljningsprocessen. 

Flera genomförda aktiviteter syftar till att öka delaktigheten för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning, till exempel är barnen själva delaktiga vid upprättandet av 

genomförandeplaner inom korttidshem och korttidstillsyn. På korttidshemmen genomförs 

barnråd två gånger per termin. 

Tidiga insatser för barn och unga 

För att på ett så tidigt stadium som möjligt upptäcka och förhindra missbruk hos unga 

samverkar handläggarna med polisen, skolan och annat nätverk kring den unge.  

Bland annat har drogförebyggande arbetsgrupper startats i kommunen för att förebygga och 

motverka missbruk bland barn och unga. Representanter från kultur- och fritids-, barn- och 

utbildnings- respektive socialförvaltningen samt polisen träffas regelbundet. Där håller man 

nu på att utveckla formerna för att, tillsammans, fånga upp barn och unga i riskzon tidigt. 

Under sommaren 2018 har en tillfällig förstärkning av stödteamet, bestående av åtta 

personal, genomförts med syfte att möta ungdomar i de miljöer där de vistas. Stödteamet har 

arbetat förebyggande och stödjande för att stärka ett trygghetsskapande klimat genom ökad 

synlighet, samt signalera till andra instanser om det uppstår behov av insatser i nära 

samarbete med polisen. 

Ekonomi 

 

Periodens resultat 

Socialförvaltningens utfall efter augusti månad uppgår till 742 mnkr vilket motsvarar ett 

användande av budgeterade medel på 66,3 % i jämförelse med föregående år som låg på  

64,5 %. Utfallet är i kronor 51 mnkr högre än föregående år vilket indikerar en 

nettokostnadsökning på 7,3 %. Förbrukningen ligger högre i förhållande till föregående år då 

nettokostnadsökningen till och med augusti låg på knappt 3%.  

Förklaringen till nettokostnadsutvecklingen är bland annat omställningen inom 

ensamkommande barn där den statliga ersättningen inte täcker kostnaderna. Ytterligare 
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förklaringar är ökat antal placeringar inom missbruk och att mer avancerad hälso- och 

sjukvård utförs i hemmet. 

 

Prognos 

Socialförvaltningens prognos för helåret bedöms bli ett underskott på cirka 13 mnkr och 

beräknad budgetavvikelse är 9 mnkr. Underskottet är främst hänförbart till verksamheten för 

ensamkommande som totalt beräknas avvika negativt med 10 mnkr. Denna verksamhet 

finansieras via den statliga ersättningen från Migrationsverket. Detta innebär att den del som 

är kommunalt finansierad visar ett underskott på 3 mnkr, där verksamhetsområdena hälso- 

och sjukvård och äldreomsorgen står för den största avvikelsen. Under året beräknas 4 mnkr 

tas i anspråk ur nämndens resultatfond, till projekten att utveckla demensvården (3,2 mnkr) 

och samordnad rehabilitering (0,6 mnkr) samt hantering av bidraget för tillfälligt stöd för 

ensamkommande (0,2 mnkr). 

Nedan beskrivs respektive verksamhetsområdes prognos för 2018. 

Äldreomsorgen (-3,5 mnkr) 

Äldreverksamheten som helhet prognosticerar ett underskott på -3,5 mnkr. Inom 

hemtjänsten har både antalet kunder och timmar ökat med cirka 3 % januari - augusti 

jämfört med föregående år. Efter april 2017 har ökningen av hemtjänsttimmarna avtagit och 

är för närvarande relativt liten. Bidragande orsaker till underskottet ligger i förvaltningens 

egenregi och att hemtjänst natt, vilket utförs av Räddningstjänsten ökar stadigt i volym. 

Personer med funktionsnedsättning (+0,6 mnkr) 

Utfall och prognos för personlig assistans har påverkats av flera faktorer under året. 

Verksamheten har nya beslut om personlig assistans, samtidigt som kommunen 

kompenseras retroaktivt, motsvarande 3,1 mnkr, i ett antal ärenden där kund fått rätt till 

assistans via Försäkringskassan. 

Daglig verksamhet och delar av boendestöd samt korttidsvistelse har i början av året haft en 

lägre volym än beräknat och detta förväntas fortsätta vilket leder till ett prognosticerat 

överskott. 

Prognosen påverkas negativt av resultatet i förvaltningens egenregi inom gruppbostäder LSS 

där det sker en förändring i behovs-/insatsmixen då fler kunder blir allt äldre (över 65 år). 

Detta innebär att sysselsättningen upphör och man i allt större utsträckning vistas i hemmet. 

Det ställer ofta krav på högre bemanning. Även inom utförandet av personlig assistans 

prognosticeras ett underskott på grund av att kunderna de senaste åren har haft alltmer 

krävande och komplexa behov. 

Barn, familj och vuxen (-1,2 mnkr) 

Det har skett en successiv ökning av antalet placerade barn och ungdomar på HVB 

framförallt under andra kvartalet, även om det är från låga nivåer. Underskottet motverkas 

av en lägre volym på öppenvårdsinsatser. Sammantaget förväntas prognosen bli ett 

underskott på 1,2 mnkr. 
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Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (+0,2 mnkr) 

Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd är lägre än tidigare år och behovet av 

arbetsmarknadsinsatser har varit lågt. Den förväntade ökningen av nyanlända som är i behov 

av försörjningsstöd beräknas ske under hösten. Kostnadsökningen finansieras av avsatta 

medel från etableringsersättningen och påverkar därmed inte förvaltningens resultat. 

Hälso- och sjukvård (-5 mnkr) 

Inom hälso- och sjukvård beräknas ett underskott på cirka 5 mnkr på grund av några mycket 

vårdkrävande och kostnadsdrivande individärenden. Dessutom har svårigheter med 

rekrytering under sommarperioden inneburit merkostnader för tillfälligt inhyrd personal, 

bemanningssköterskor, extraersättning samt förskjuten semester. 

Dessutom medför en allt mer avancerad hemsjukvård ökade materialkostnader då detta ofta 

kräver dyrt material och Region Halland ersätter inte längre vissa materialkostnader (ca 1 

mnkr). Ökningen av vårdkrävande patienter inom den kommunala verksamheten är en del av 

den förskjutning av insatser som sker från den regionala hälso- och sjukvården till den 

kommunala. 

I budget 2018 erhöll förvaltningen 3 mnkr för utökning av särskilda boendeplatser. Då 

behovet av särskilda boendeplatser inte är lika akut som beräknat, kommer dessa medel att 

användas till att möta de ökade vårdbehoven i hemmet. 

Missbruk och beroende (+0,5 mnkr) 

Antalet placeringar ökar (från låga nivåer) inom både LVM och SOL som en följd av att det är 

svårt att genomföra behandling inom öppenvården i kommunen då bostadslösheten i 

målgruppen är stor. Nettokostnaden har ökat 41 % (3,3 mnkr) i jämförelse med samma 

period föregående år. För året prognosticeras ett överskott på 0,5 mnkr. 

Ensamkommande barn (-10 mnkr) 

Inom verksamhetsområdet för ensamkommande barn prognosticeras ett underskott på cirka 

10 mnkr vilket främst beror på sänkta ersättningsregler samt ett pågående stort 

omställningsarbete. Det råder en viss osäkerhet kring verksamhetens intäkter då beslut och 

utbetalningar från Migrationsverket sker med en eftersläpning på 3-6 månader. Prognosen 

bygger på att omställningsarbetet till det lägre antalet ensamkommande barn går enligt plan. 

Omställningsarbetet fortsätter genom avveckling och anpassning men då volymerna är låga 

och ersättningsnivåerna i princip halverats ses svårigheter att nå ekonomisk balans även efter 

att omställningen är klar. Troligt är att verksamheten kommer att ha ett underskott även 

2019 på 2-4 mnkr då verksamheten kan drivas för 1800 – 2400 per dygn beroende på 

beläggning. Detta skall ställas i relation till den statliga ersättningen på 1350 kr/dygn. 

Investeringar 

Socialförvaltningens investeringsbudget uppgår till 8 750 tkr och består av utrymmet för 

mindre verksamhetsinvesteringar som förvaltningen själv beslutar över och 

verksamhetsanpassningar för lokaler. Prognosen är att investeringsbudgeten för mindre 

verksamhetsinvesteringar kommer utnyttjas fullt ut. Däremot kommer inte 

investeringsbudgeten för verksamhetsanpassning av lokaler utnyttjas under året. Det finns 
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När det gäller förvaltningens arbete för ökad jämställdhet och mångfald är detta till stor del 

en integrerad del i det vardagliga arbetet. Förvaltningen strävar mot att ha arbetsplatser 

präglade av mångfald. Det görs genom att alla ska ges samma förutsättningar och möjligheter 

till rekrytering, kompetensutveckling och liknande.  

Inom förvaltningen och regionalt bedrivs flertalet insatser för att stärka kompetensen hos 

medarbetarna. Det görs kontinuerligt bedömningar om kompetens i förhållande till 

verksamhetens behov. Detta då kundernas behov skiftar och omvärlden förändras. Det finns 

även individuella kompetensplaner för medarbetarna. Insatser görs alltså både för att stärka 

kompetensen generellt samt för att möta medarbetarens individuella behov. 

Insatser för att stärka cheferna i deras roll som ledare 

Förvaltningens chefer bidrar aktivt i kommunens gemensamma ledarutvecklingsinsatser och 

just nu pågår ett arbete med kompletterande ledarutvecklingsinsatser i syfte att ytterligare 

stärka chefernas kompetens. 

För att attrahera och stärka förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap, har förvaltningen 

tagit fram ett förslag på ledarutvecklingsprogram som ska täcka alla chefers behov. 

Programmet ska innehålla allt från introduktion, gemensamma föreläsningar och utveckling 

för såväl nya som erfarna chefer. Det ska finnas individuella komptentsplaner för alla chefer 

där syftet är att identifiera kompetensbehovet och kunna komplettera insatser om inte 

behovet kan uppfyllas genom kurserna i vårt ledarutvecklingsprogram. Programmet planeras 

starta under 2019. 

I syfte att ytterligare stärka upp kunskaperna inom bemanningsplanering och 

bemanningsekonomi har förvaltningens egenregi startat upp ett utbildningsprogram, 

bemanningsakademin. 

Insatser för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 

Socialförvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna 

uppföljningar, riskbedömningar, handlingsplaner och åtgärder.  

Förvaltningsgemensamt pågår projektet hälsosamma arbetsplatser som beskrivs under 

rubriken "sjukfrånvaro". I detta projekt ingår också att ta fram och implementera en modell 

för hälsofrämjande arbetsmiljö.  

Inom området fysisk arbetsmiljö pågår ett arbete med att förbättra den fysiska arbetsmiljön 

och minimera riskerna genom bland annat tekniska lösningar, tydlig organisation och 

förbättrat arbete med tillbud, arbetsskador och därtill kopplade handlingsplaner. 

Det finns även ett samverkansprojekt mellan Varbergs Omsorg och Kommunal vars syfte är 

att förbättra arbetsmiljön för personalen. Inom projektet har två områden arbetats fram: 

a) en specifik VAK-pool som arbetar med främst vak i livets slutskede.  

b) central schemaplanering.  
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Valfrihet och kvalitetskonkurrens 

Generellt om förutsättningarna 

Förvaltningen har etablerade arbetssätt för att möjliggöra valfrihet och konkurrens och 

arbetar med att utreda vilka verksamheter som kan konkurrensutsättas. På så sätt möjliggörs 

kundval, inom, exempelvis, hemtjänst och särskilt boende. 

Förändringar i omvärlden kan dock påverka förutsättningarna för valfrihet och 

kvalitetskonkurrens. Privata utförare måste, fr o m april 2017, ha tillstånd från Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO, för att driva äldreboenden på entreprenad. I de fall privata 

utförare inte beviljas tillstånd måste kommunen ta tillbaka regin för äldreboenden som lagts 

ut på entreprenad. Förvaltningen har hittills, under 2018, haft ett sådant övertagande och gör 

bedömningen att en sådan hantering medför merkostnader för temporär uppstart och 

driftsättning. Motsvarande tillståndsplikt för hemtjänst införs från 2019. 

Mot bakgrund av en något nedåtgående trend när det gäller kundnöjdhet inom särskilt 

boende har årets avtalsuppföljningar, inom äldreomsorgen, extra fokus på kvalitet utifrån 

kundperspektivet. 

Underlätta kundval 

Förvaltningen arbetar med kvalitetsdeklarationer i syfte att kunden ska känna till vad den 

kan förvänta sig av respektive verksamhet, oavsett utförare och erbjuder en jämförelsetjänst, 

för att underlätta informationsinhämtning och jämförelser vid val av utförare. Förvaltningens 

uppföljning ska säkerställa att de utförare kunden har att välja bland alla levererar en god 

kvalitet. 

Likvärdiga förutsättningar för utförare 

Förvaltningen har en gemensam uppföljningsmodell för verksamhetskvalitet i syfte att 

samtliga utförare ska ha likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamhet. Under våren har 

förvaltningen skapat en särskild webbplats för externa utförare för att underlätta för dem att 

ta del av riktlinjer, rutiner och nyheter samlat. 





 
 

 

Månadsrapport augusti 2018 

Socialförvaltningen 

Varbergs kommun 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

2(20) 

1 Socialnämnden totalt .......................................................................... 4 

1.1 Övergripande ekonomi ....................................................................................... 4 

1.2 Kvalitetsnyckeltal ................................................................................................ 5 

2 Samhällsuppdraget ............................................................................. 6 

2.2 Hemtjänst ............................................................................................................ 7 

2.3 Hälso- och sjukvård ............................................................................................ 7 

2.4 Särskilt boende; äldreomsorg ............................................................................. 8 

2.5 Trygghetsplatser ................................................................................................. 9 

2.6 Korttidsplatser äldre ............................................................................................ 9 

2.7 Försörjningsstöd ............................................................................................... 10 

2.8 Placeringar ........................................................................................................ 11 

2.9 LSS ................................................................................................................... 13 

2.10 Flyktingmottagande........................................................................................... 15 

3 Ägaruppdraget ................................................................................... 16 

3.1 Varbergs Omsorg.............................................................................................. 16 

3.2 Hälso- och sjukvårdsenheten ........................................................................... 17 

 

Bilagor: 

Kundval sysselsättning för personer med missbruk- och beroendeproblematik 

Kundval sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Kundval hemtjänst 

 

 

  

































Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbets- och planeringsutskott 2018-09-03 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Sn au § 136 Dnr SN 2017/0168 

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för 
aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom 
jobbgaranti för ungdomar 2019 
Beslut
Arbets- och planeringsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen i Varberg om

platser för aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom jobbgaranti

för ungdomar för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Avtalet

kommer att överlämnas till den nya utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens 

samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får 

Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för 

anordnandet av insatser och aktiviteter som regleras i förordningen 

(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar. 

Jobbgarantin för ungdomar gäller unga personer under 25 år som under en 

period om 90 kalenderdagar, inom en ramtid av fyra månader, varit 

arbetslösa och anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

Sedan 2007 har kommunen ett etablerat samarbete med 

Arbetsförmedlingen gällande verksamhet för de unga inom ramen för 

jobbgaranti. Under 2017 har i snitt 3 ungdomar/månad utnyttjat plats inom 

detta avtal. För perioden januari – juli 2018 är motsvarande siffra 1 

ungdom/månad. 

Ett förslag till avtal för 2019 har upprättats angående högst 20 platser för 

aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom jobbgarantin för ungdomar. 

Avtalet utgörs i huvudsak av ett standardavtal som utarbetats av 

Arbetsförmedlingen. Avtalet reglerar hur samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och kommunen ska se ut. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 20 augusti 2018 
Överenskommelse om platser för aktiviteten studie- och yrkesvägledning 
inom jobbgaranti för ungdomar 

Sn au § 136 forts. 

Övervägande

8.



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Socialnämndens arbets- och planeringsutskott 2018-09-03 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med 

Arbetsförmedlingen rörande aktiviteter inom jobbgarantin för ungdomar. 

Detta samarbete har fungerat väl, därför ser socialförvaltningen ingen 

anledning till att ändra i det förslag till avtal som tagits fram av 

Arbetsförmedlingen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Arbetsförmedlingen 

Handläggaren 

 

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2018-08-20 Dnr: SN 2017/0168-4  

 
 
 

 
Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Kristina Hedlund,  0340-883 77 

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Norrgatan 25 0340-880 00 212000-1249 sn@varberg.se 
  TELEFAX  WEBBPLATS 

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

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för 
aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom 
jobbgarantin för ungdomar 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna förslag till avtal om platser för aktiviteten studie- och 

yrkesvägledning inom jobbgarantin för ungdomar att gälla mellan 

Arbetsförmedlingen i Varberg och Varbergs kommun för perioden 

2019-01-01 – 2019-12-31. Avtalet kommer att överlämnas till den nya 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete 

med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får 

Arbetsförmedlingen ingår överenskommelser med kommuner för anordnandet 

av insatser och aktiviteter som regleras i förordningen (2007:813) om 

jobbgaranti för ungdomar. 

 

Jobbgarantin för ungdomar gäller unga personer under 25 år som under en 

period om 90 kalenderdagar, inom en ramtid av fyra månader, varit arbetslösa 

och anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

 

Sedan 2007 har kommunen ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen 

gällande verksamhet för de unga inom ramen för jobbgaranti. 

 

Under 2017 har i snitt 3 ungdomar/månad utnyttjat plats inom detta avtal. För 

perioden januari – juli 2018 är motsvarande siffra 1 ungdom/månad. 

 

Förslag till avtal 

Ett förslag till avtal för 2019 har upprättats angående högst 20 platser för 

aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom jobbgarantin för ungdomar. 

Avtalet utgörs i huvudsak av ett standardavtal som utarbetats av 



  2 (2) 
2018-08-20 Dnr: SN 2017/0168-4 
  
  
  
  

 
Arbetsförmedlingen. Avtalet reglerar hur samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och kommunen ska se ut. 

 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om platser för aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom 
jobbgaranti för ungdomar. 
 

Övervägande 
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med 

Arbetsförmedlingen rörande aktiviteter inom jobbgarantin för ungdomar. 

Detta samarbete har fungerat väl, därför ser Socialförvaltningen ingen 

anledning till att ändra i det förslag till avtal som tagits fram av 

Arbetsförmedlingen. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Enligt avtalet förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med 

150 kr i merkostnadsersättning per anvisningsdag och person. 

 

Samråd 
Ärendet är föremål för samverkan vid förvaltningens samverkansgrupp. 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

 

Håkan Strömberg 

Förvaltningschef 

 

Maria Sjödahl 

 Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Thomas Fager, Arbetsförmedlingen 

Handläggaren 

 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbets- och planeringsutskott 2018-09-03 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Sn au § 137 Dnr SN 2018/0172 

Avtal med arbetsförmedlingen om platser för 
arbetsträning 
Beslut
Arbets- och planeringsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för

arbetsträning från och med 2018-10-01 och tillsvidare. Avtalet

kommer att överlämnas till den nya utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden den 1 januari 2019.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens 

samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får 

Arbetsförmedlingen ingå överenskommelse med kommuner för 

anordnandet av arbetsträning. 

Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande 

arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin. Det finns sedan många 

år tillbaka avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. 

Tidigare avtal avsåg endast arbetsträning inom ramen för jobb-och 

utvecklingsgarantin. Detta nya avtal, som ersätter det tidigare, avser 

arbetsträning oavsett vilket program sökanden är inskriven i. Det är viktigt 

att även personer i t ex etableringsprogrammet kan ta del av 

arbetsträningsplatser inom kommunen. 

Under 2017 har i snitt 9 personer varit anvisade till kommunen inom ramen 

för jobb- och utvecklingsgarantin. För perioden januari – juli 2018 är 

motsvarande siffra 6 personer per månad. 

Det nya avtalet/anmälan av platser för arbetsträning avser högst 25 platser 

per månad. Anmälan av platser utgörs av ett standardavtal som 

Arbetsförmedlingen använder sig av. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 21 augusti 2018 
Anmälan av platser för arbetsträning  

Tidigare anmälan av platser för arbetsträning inom ramen för jobb- och 

utvecklingsgarantin 

Brev från Arbetsförmedlingen 

Sn au § 137 forts. 
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Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Socialnämndens arbets- och planeringsutskott 2018-09-03 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Övervägande 
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med 

Arbetsförmedlingen rörande arbetsträning inom jobb- och 

utvecklingsgarantin. Detta samarbete har fungerat väl, därför ser 

socialförvaltningen ingen anledning att ändra i det förslag till avtal som 

tagits fram av Arbetsförmedlingen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Arbetsförmedlingen 

Handläggaren 

 

 

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2018-08-21 Dnr: SN 2018/0172-1  

 
 
 

 
Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Kristina Hedlund,  0340-883 77 

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Norrgatan 25 0340-880 00 212000-1249 sn@varberg.se 
  TELEFAX  WEBBPLATS 

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

Avtal med arbetsförmedlingen om platser för 
arbetsträning 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna förslag till avtal om platser för arbetsträning att gälla mellan 

Arbetsförmedlingen i Varberg och Varbergs kommun fr o m 2018-10-

01 och tillsvidare. Avtalet kommer att överlämnas till den nya 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-01. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete 

med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får 

Arbetsförmedlingen ingå överenskommelse med kommuner för anordnandet 

av arbetsträning. 

 

Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande 

arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin. Det finns sedan många år 

tillbaka avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. 

 

Tidigare avtal avsåg endast arbetsträning inom ramen för jobb-och 

utvecklingsgarantin. Detta nya avtal, som ersätter det tidigare, avser 

arbetsträning oavsett vilket program sökanden är inskriven i. Det är viktigt att 

även personer i t ex etableringsprogrammet kan ta del av arbetsträningsplatser 

inom kommunen. 

 

Under 2017 har i snitt 9 personer varit anvisade till kommunen inom ramen 

för jobb- och utvecklingsgarantin. För perioden januari – juli 2018 är 

motsvarande siffra 6 personer per månad. 

 

Det nya avtalet/anmälan av platser för arbetsträning avser högst 25 platser per 

månad. Anmälan av platser utgörs av ett standardavtal som 

Arbetsförmedlingen använder sig av. 

 



  2 (2) 
2018-08-21 Dnr: SN 2018/0172-1 
  
  
  
  

 

Beslutsunderlag 
Anmälan av platser för arbetsträning  

Tidigare anmälan av platser för arbetsträning inom ramen för jobb- och 

utvecklingsgarantin 

Brev från Thomas Fager, Arbetsförmedlingen 

 

Övervägande 
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med 

Arbetsförmedlingen rörande arbetsträning inom jobb- och 

utvecklingsgarantin. Detta samarbete har fungerat väl, därför ser 

Socialförvaltningen ingen anledning att ändra i det förslag till avtal som tagits 

fram av Arbetsförmedlingen. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Enligt avtalet förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med 

150 kr/dag i handledararvode. 

 

Samråd 
Ärendet är föremål för samverkan vid förvaltningens samverkansgrupp. 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Håkan Strömberg 

Förvaltningschef 

 

Maria Sjödahl 

 Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Thomas Fager, Arbetsförmedlingen 

Handläggaren 

 

 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbets- och planeringsutskott 2018-09-03 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Sn au § 138 Dnr SN 2017/0169 

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för 
funktionsutredningar 2019 
Beslut
Arbets- och planeringsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för

funktionsutredningar för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Avtalet

kommer att överlämnas till den nya utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
I enlighet med föreskriften (AMSFS 2000:6) om tillämpningen av 

förordningen särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga, ska Arbetsförmedlingen enligt § 3 utreda 

och dokumentera sökandens funktionshinder. 

Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande 

funktionsutredningar sedan flera år tillbaka. Det finns tidigare avtal mellan 

Arbetsförmedlingen och kommunen. Arbetsförmedlingen har behov av 

fasta prövningsplatser där arbetssökande kan pröva och få utvärderat sin 

arbetsförmåga. Arbetsförmågebedömningen syftar till att ge ökade 

kunskaper till den arbetssökande och till Arbetsförmedlingen för framtida 

insatser mot arbete. 

Under 2017 fanns i snitt 12 pågående funktionsutredningar per månad. För 

perioden januari – juli 2018 är siffran 22 pågående funktionsutredningar i 

snitt per månad. På grund av att Klara i Varberg gått i konkurs, som 

tidigare varit utförare åt Arbetsförmedlingen för funktionsutredningar, kan 

man förvänta sig att uppdrag från Arbetsförmedlingen till kommunen 

kommer att vara högre än under 2017. 

Ett förslag till samverkansavtal för år 2019 har upprättats angående platser 

för funktionsutredningar. Avtalet reglerar hur ansvarsfördelning och 

samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen ska gå till samt vad 

som ska ingå i arbetsförmågebedömningen. Bedömningen syftar till att ge 

arbetssökande personer en större kunskap om sina resurser och hinder 

samt ge Arbetsförmedlingen information om hur de kan arbeta vidare med 

personen. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 20 augusti 2018 
Avtal med Arbetsförmedlingen gällande funktionsutredningar 2019 

Sn au § 138 forts. 
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Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Socialnämndens arbets- och planeringsutskott 2018-09-03 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Övervägande 
Kommunen har sedan tidigare erfarenhet av samarbete med 

Arbetsförmedlingen rörande funktionsutredningar. Detta samarbete har 

fungerat väl varför förvaltningen anser att samarbetet bör fortsätta enligt 

avtal för 2019. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Arbetsförmedlingen 

Handläggaren 

 

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2018-08-20 Dnr: SN 2017/0169-4  

 
 
 

 
Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Kristina Hedlund,  0340-883 77 

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Norrgatan 25 0340-880 00 212000-1249 sn@varberg.se 
  TELEFAX  WEBBPLATS 

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

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för 
funktionsutredningar 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna förslag till avtal om platser för funktionsutredningar att gälla 

mellan Arbetsförmedlingen i Varberg och Varbergs kommun för 

perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Avtalet kommer att överlämnas till 

den nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med föreskriften (AMSFS 2000:6) om tillämpningen av 

förordningen särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga, ska Arbetsförmedlingen enligt § 3 utreda och 

dokumentera sökandens funktionshinder. 

 

Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande 

funktionsutredningar sedan flera år tillbaka. Det finns tidigare avtal mellan 

Arbetsförmedlingen och kommunen. Arbetsförmedlingen har behov av fasta 

prövningsplatser där arbetssökande kan pröva och få utvärderat sin 

arbetsförmåga. Arbetsförmågebedömningen syftar till att ge ökade kunskaper 

till den arbetssökande och till Arbetsförmedlingen för framtida insatser mot 

arbete. 

 

Under 2017 fanns i snitt 12 pågående funktionsutredningar per månad. För 

perioden januari – juli 2018 är siffran 22 pågående funktionsutredningar i 

snitt per månad. På grund av att Klara i Varberg gått i konkurs, som tidigare 

varit utförare åt Arbetsförmedlingen för funktionsutredningar, kan man 

förvänta sig att uppdrag från Arbetsförmedlingen till kommunen kommer att 

vara högre än under 2017. 

 

Förslag till avtal 

Ett förslag till samverkansavtal för år 2019 har upprättats angående platser för 

funktionsutredningar. Avtalet reglerar hur ansvarsfördelning och samarbete 

mellan Arbetsförmedlingen och kommunen ska gå till samt vad som ska ingå i 
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arbetsförmågebedömningen. Bedömningen syftar till att ge arbetssökande 

personer en större kunskap om sina resurser och hinder samt ge 

Arbetsförmedlingen information om hur de kan arbeta vidare med personen. 

 

Beslutsunderlag 
Avtal mellan Arbetsförmedlingen i Varberg och Varbergs kommun gällande 

funktionsutredningar 2019. 

 

Övervägande 
Kommunen har sedan tidigare erfarenhet av samarbete med 

Arbetsförmedlingen rörande funktionsutredningar. Detta samarbete har 

fungerat väl varför förvaltningen anser att samarbetet bör fortsätta enligt avtal 

för 2019. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Enligt avtalet förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med ett 

månadsbelopp om max 5000 kr i merkostnadsersättning per månad. 

Merkostnaderna ska täcka administrativa kostnader, tät arbetsledning, 

handledning och skyddsutrustning 

 

Samråd 
Ärendet är föremål för samverkan vid förvaltningens samverkansgrupp. 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Håkan Strömberg 

Förvaltningschef 

 

 Maria Sjödahl 

 Avdelningschef 

 

 

Protokollsutdrag 
Thomas Fager, Arbetsförmedlingen 

Handläggaren 

 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbets- och planeringsutskott 2018-09-10 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Sn au § 146 Dnr SN 2018/0017 

Internuppdrag för daglig verksamhet 
Beslut
Arbets- och planeringsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. godkänna internuppdrag för daglig verksamhet.

2. fastställa ersättningen för daglig verksamhet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har en beställa/utföra-organisation som innebär att 

uppdragsavdelningen beställer verksamheter antingen från externa utförare 

eller från egen-regin, oftast Varbergs omsorg. Med externa utförare tecknas 

avtal medan beställningarna till egen-regin regleras i internuppdrag. 

Förvaltningen håller succesivt på att ta fram internuppdrag inom alla 

områden. Inom daglig verksamhet finns inga externa utförare. 

2015/2016 gjorde förvaltningen en utredning om det var lämpligt/önskvärt 

att konkurrensutsätta daglig verksamhet enligt LSS.  Socialnämnden 

beslutade den 23 juni 2016, § 105, att inte konkurrensutsätta daglig 

verksamhet samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

internuppdrag.  

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 23 augusti 2018 

Internuppdrag – Daglig verksamhet 

Övervägande
Det saknas internuppdrag för daglig verksamhet och det finns ett behov av 

att förtydliga förväntningar och krav. I internuppdraget beskrivs syfte och 

mål med verksamheten liksom krav och förväntningar, ur ett 

verksamhetsperspektiv. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag: Enhetschef LSS 

Handläggaren 

12.
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Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Kersti Arvidsson,  0340-882 77 

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Norrgatan 25 0340-880 00 212000-1249 sn@varberg.se 
  TELEFAX  WEBBPLATS 

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

Internuppdrag för daglig verksamhet 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Godkänna internuppdrag för daglig verksamhet 

2. Fastställa ersättningen för daglig verksamhet 

 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen har en beställa/utföra-organisation som innebär att 

uppdragsavdelningen beställer verksamheter antingen från externa utförare 

eller från egen-regin, oftast Varbergs omsorg. Med externa utförare tecknas 

avtal medan beställningarna till egen-regin regleras i internuppdrag. 

Förvaltningen håller succesivt på att ta fram internuppdrag inom alla 

områden. Inom daglig verksamhet finns inga externa utförare. 

 

2015/2016 gjorde förvaltningen en utredning om det var lämpligt/önskvärt att 

konkurrensutsätta daglig verksamhet enligt LSS.  Socialnämnden beslutade 

2016-06-23 § 105 att inte konkurrensutsätta daglig verksamhet samt att ge 

förvaltningen i uppdrag att ta fram ett internuppdrag.  

 

Beslutsunderlag 
Internuppdrag – Daglig verksamhet 

 

Övervägande 
Det saknas internuppdrag för daglig verksamhet och det finns ett behov av att 

förtydliga förväntningar och krav.   I internuppdraget beskrivs syfte och mål 

med verksamheten liksom krav och förväntningar, ur ett 

verksamhetsperspektiv.  

 

Ekonomi och verksamhet  
I internuppdraget fastställs ersättningen till 12484 kr per person och månad. 

Ersättningen är i 2018 års prisnivå och justeras årligen med omsorgsprisindex 

(OPI). Ersättningen ryms inom befintlig budget och förväntas inte leda till 

någon förändring av kostnadsbilden. 
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Samråd 
Ärendet kommer behandlas i förvaltningens samverkansgrupp. 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Håkan Strömberg Maria Sjödahl 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
EC funktionshinder 

Handläggaren 

 
 



 
 

INTERNUPPDRAG  
2018-08-23  

Dnr: SN2018/0017  
 
 

 

 

 
 

 

 

Internuppdrag: Daglig verksamhet 
Gäller fr o m 2018-10-01 

Allmänna krav 

Syfte och mål Syftet med insatsen är att den enskilde ska ges möjlighet till 

en meningsfull och aktiv vardag.  Verksamheten ska bidra till 

kundens personliga utveckling och delaktighet i samhället. 

Målet för den enskilde är att komma så nära arbetsmarknaden 

som möjligt vilket innebär att insatserna ska vara 

arbetsplatsförlagda i största möjliga utsträckning. 

Målgrupp Insatsen vänder sig till personer som omfattas av LSS 

personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder och som inte 

bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande eller inte 

studerar 

Omfattning Insatsen ska erbjudas helgfri måndag - fredag, minst 8 timmar 

per dag, om inte kunden har andra behov eller önskemål.  

 

Andra tider kan förekomma beroende på verksamhetens 

utformning och önskemål från kunden.  

Verkställighet Beslutet ska i normalfallet verkställas inom en vecka efter 

beställningen, om inte kunden har andra önskemål. I vissa fall 

behövs en motivationsperiod innan beslutet kan verkställas. 

 

Beslutet är verkställt först när kunden påbörjat sin dagliga 

verksamhet. 

Samverkan För personer som bor i bostad med särskild service är det 

viktigt med ett bra samarbete mellan boendet och 

arbetsplatsen för att stimulera till deltagande i verksamheten. 

Se också interuppdrag ”Samverkan” 

 

Krav på tjänsten 

Insatser  Tillhandahålla sysselsättning och aktiviteter till kunderna. 

 

Insatsen bör vara utformad så att det, om individen har 

möjlighet, ger förutsättningarna att senare få en anställning i 

arbetslivet. 

 



   
  
  
  
  
  

 

Insatsen skall vara individuellt utformad och erbjuda stimulans, 

utveckling och gemenskap utifrån kundens förutsättningar och 

behov. Verksamheten skall grundas på respekt för kundens 

integritet och självbestämmande Kunden skall ha inflytande 

och medbestämmande över de insatser som ges och ha 

möjlighet att prova olika arbetsuppgifter och aktiviteter. 

Arbetsuppgifterna och aktiviteterna ska vara schemalagda. 

 

I den dagliga verksamheten ingår också omvårdnad och 

delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser. 

 

Utföraren ska vid behov möta och lämna kunden till 

färdtjänst eller hållplats för allmänna kommunikationer. 

Därutöver ansvarar utföraren inte för resor till och från daglig 

verksamhet. 

 

Utföraren svarar för resor inom verksamheten. 

Kompetens Utföraren ska ha personal med relevant utbildning som 

innebär att 

 90 % av personalen ska ha utbildning, kunskaper och 
förmågor som föreskrivs i SOSFS 2014:2. 

 All personal ska ha ett års erfarenhet av arbete med 
målgruppen alternativt ha en utsedd mentor i 
personalgruppen knuten till sig det första året. 

Metoder och 

arbetssätt 

Personalen ska kunna använda olika arbetssätt och 

evidensbaserade metoder. I personalens uppdrag ingår att 

anpassa arbetssätt utifrån kundens aktuella situation samt att 

utveckla kvaliteten i arbetssätt och metoder.  

Närvaro Utföraren ska ställa krav på kunden vad gäller närvaro och 

tider m.m. så att verksamheten så långt som möjligt liknar en 

ordinarie arbetsplats. 

 

Utföraren skall kontakta kunden omgående vid frånvaro. 

Om kundens närvaro avviker från beställningen under 

mer än två veckor skall handläggaren kontaktas för en 

eventuell omprövning.    

Förändrat behov 

hos kunden 

Vid förändringar av behovet som bedöms som varaktiga 

kontaktas handläggaren för ny bedömning.  

 

Utföraren skall omedelbart meddela handläggaren om kunden 

inte längre har behov av eller önskar beviljad insats.  

Dokumentation Utföraren ska dokumentera i ProCapita. 

 

 



   
  
  
  
  
  

 

 

Ekonomiska villkor 

Prismodell Utföraren ersätts månadsvis per beslutad insats med 12 484 kr 

per person och månad. Ersättningen är i 2018 års prisnivå. 

 

Utifrån kundens önskemål kan insatsen pausas om kunden 

inte planerar närvara. Om insatsen varit pausad under en hel 

kalendermånad utgår ingen ersättning.    

Ekonomisk 

reglering 

Erforderliga underlag skall månadsvis lämnas till 

ekonomistaben från beställare. 

 

Ekonomistaben ombesörjer ersättning för innevarande månad 

mellan beställare och utförare.  

 

Eventuella korrigeringar på ersättning kommuniceras mellan 

beställare och utförare. Korrigeringar görs vid efterföljande 

månads reglering. 

 

Förfarandet kan komma ändras. 

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 

Landsting. Definitivt OPI för innevarande år ligger till grund 

för omräkning av nästkommande års ersättning. 

 

Bilagor 

Bilaga till Internuppdrag Lokaler 

Bilaga till Internuppdrag omsorg och omvårdnad 

Bilaga till Internuppdrag personal 

Bilaga till Internuppdrag samverkan och uppföljning 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Sn au § 147 Dnr SN 2018/0147 

Yttrande – förslag till riktlinjer för 
lokalförsörjning 
Beslut
Arbets- och planeringsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. godkänna förvaltningens beslutsförslag, daterat den 16 augusti

2018, som eget yttrande till kommunstyrelsens förvaltning.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2017 arbetade samhällsutvecklingskontoret tillsammans med 

berörda förvaltningar fram en tydligare och långsiktigare modell för 

lokalförsörjningsarbetet. Syftet med lokalförsörjning är att tillgodose 

behovet för kommunens verksamheter när det gäller ändamålsenliga 

lokaler. I samband med översynen av fastighetsinvesteringsprocessen såg 

man behovet av att arbeta fram en förvaltningsövergripande modell för 

lokalförsörjning för att tydliggöra lokalförsörjningsplanenens funktion och 

öka kopplingen till kommunens utbyggnadsplan samt övriga processer 

såsom budgetprocess. 

Samhällsutvecklingskontoret har i samråd med lokalsamordnare från barn- 

och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, 

serviceförvaltningen samt socialförvaltningen utarbetat riktlinjer för 

lokalförsörjning. I samband med framtagandet av riktlinjerna har det även 

utarbetats ramprogram samt rumsfunktionsprogram för förvaltningarnas 

och nämndernas verksamheter. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 16 augusti 2018 

Riktlinjer för lokalförsörjning Varberg Kommun 

Övervägande
Socialnämnden är positiv till att det tagits fram riktlinjer för 

lokalförsörjning som tydligt visar ansvarsfördelning mellan 

kommunstyrelsen och berörda förvaltningar. Modellen visar tydligt på hur 

lokalförsörjningsarbetet ska samordnas under året och vilka underlag som 

förväntas tas fram av respektive nämnd och förvaltning. 

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

Handläggaren 

13.
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Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Marie Sundqvist, 0340-882 93 

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Norrgatan 25 0340-880 00 212000-1249 sn@varberg.se 
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Remiss - Förslag till riktlinjer för lokalförsörjning 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna förvaltningens beslutsförslag, daterat den 16 augusti 2018, 

som eget yttrande till kommunstyrelsens förvaltning. 

 

Beskrivning av ärendet 
Under hösten 2017 arbetade Samhällsutvecklingskontoret tillsammans med 

berörda förvaltningar fram en tydligare och långsiktigare modell för 

lokalförsörjningsarbetet.  

Syftet med lokalförsörjning är att tillgodose behovet för kommunens 

verksamheter när det gäller ändamålsenliga lokaler. I samband med översynen 

av fastighetsinvesteringsprocessen såg man behovet av att arbeta fram en 

förvaltningsövergripande modell för lokalförsörjning för att tydliggöra 

lokalförsörjningsplanenens funktion och öka kopplingen till kommunens 

utbyggnadsplan samt övriga processer såsom budgetprocess. 

 

Samhällsutvecklingskontoret har i samråd med lokalsamordnare från barn- 

och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, 

serviceförvaltningen samt socialförvaltningen utarbetat riktlinjer för 

lokalförsörjning. I samband med framtagandet av riktlinjerna har det även 

utarbetats ramprogram samt rumsfunktionsprogram för förvaltningarnas och 

nämndernas verksamheter. 

 

Riktlinjerna är styrande gällande lokalförsörjning inom kommunen och ska 

antas i Kommunstyrelsen och utgår från kommunens övergripande mål. 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för lokalförsörjning Varberg Kommun 

 

 

Övervägande 
Socialnämnden är positiv till att det tagits fram riktlinjer för lokalförsörjning 

som tydligt visar ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och berörda 
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förvaltningar. Modellen visar tydligt på hur lokalförsörjningsarbetet ska 

samordnas under året och vilka underlag som förväntas tas fram av respektive 

nämnd och förvaltning. 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Håkan Strömberg Maria Sjödahl 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning, Samhällsutvecklingskontoret 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIKTLINJER FÖR LOKALFÖRSÖRJNING 
 
VARBERGS KOMMUN 
 
 



  
    

    
    

      
      
      
     

        
       
      
    
     
      

     
    
    
    
     

      

 



  

        
             
           

           
       

 

        
         
        
          

    

            
             

     

  

           
          

           

           
             

      

          
         

        

                
            

             
  



  

     

      
     
        

       
    

       
         

     

       
        

       

         
      

        
     

 

        
          
           

         
            

      
            

            
          

          
         
          

       
    





   

          
        

           
           

         
     

            
           

          
   

         
           

        
     

         
        

         
         

    

         
           

       
         

          

             
         

         
        

          
   

             
              

            
             
         

           
           



 

 

inom det egna fastighetsbeståndet kan extern införhyrning genomföras. Denna externa in-
förhyrning skall ske inom budget och i samråd med Serviceförvaltningen. Facknämnden 
ansvarar för att de externa lokalerna uppfyller de krav som kan krävas för att viss verk-
samhet får bedrivas i lokalen uppfylls. Serviceförvaltningen ansvarar för lagkrav på bygg-
naden.  

Serviceförvaltningens ansvar 

Teckna och förhandla externa hyresavtal samt teckna internhyresavtal med fackförvalt-
ningarna inom kommunen. Serviceförvaltningen tecknar hyresavtal för kommunens räk-
ning. Vid nya, externt förhyrda, lokaler är Servicenämnden förstahandshyresgäst och hyr 
sedan ut i andra hand enligt kommunens internhyresprinciper. 

Ansvara för att upprätthålla en aktuell objektförteckning med lokalbank av kommunens 
befintliga fastigheter, lokaler, anläggningar och externa hyreskontrakt som täcker inneva-
rande budgetår samt de objekt som ingår i den taktiska delen av lokalförsörjningsplanen 
(2-5 år). 

Nyinvestering i lokaler 

 
Investeringar i nya lokaler skall endast genomföras om verksamheten har ett långsiktigt 
lokalbehov som, efter en behovsanalys, visar sig inte kunna lösas inom befintligt fastig-
hetsbestånd.  

Facknämndens och fackförvaltningens ansvar 

Facknämnden tar ställning till förslag framtaget av fackförvaltningen i form av Behovsa-
nalys, i samråd med Lokalberedningsgruppen. Facknämnden ansvarar för att planerade 
lokalförändringar ryms inom driftbudget.  

Vid varje investering i ny-, om- eller tillbyggnad skall i beslutsunderlaget redovisas fram-
tida förändring av lokalkostnaden samt effekterna på verksamheten. Detta görs av fackför-
valtningen till Lokalberedningsgruppen via beskrivning i Åtgärdsval.  

Lokalberedningsgruppens ansvar 

Lokalberedningsgruppen ansvarar för att samordna verksamhetsplaner och den fysiska 
planeringen samt ta fram de lokaliseringsalternativ som bedöms möjliga med hänsyn till 
objektets tidplaner i form av åtgärdsval.  

  



 

 

Effektivitet och flexibilitet  

 
Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- och tillbyggnader. För att un-
derlätta vid förändrad verksamhet skall flexibilitet vad gäller stomme samt försörjningssy-
stem eftersträvas. Lokaler skall, så långt det är möjligt, samnyttjas av flera verksamheter.  

Facknämndens ansvar 

Facknämnden ansvarar för att lokalerna nyttjas effektivt och så flexibelt som möjligt med 
bibehållen ändamålsenlighet för verksamheten.   

  



      

            
            

 

     

          
       

         
  

           

             
               

 

    

          
     

           
   

  

          
            

  

        
       

            
       

          

  

          
        

       
        

     

     



    

       

   

     

     

         
       

            
             

        
              

      

            
              
 

         
          

        

       

          
           

   

         

       
 

  

         
          

           
  

  

          
             

            
             



         
          

          
     

             
      

      

    

  

          
        

       
         

            
       

           
        

  

  

       
          

           
           
    

        
       

          
       

         
           

            
     

   

  

          
          



        
         

  

  

          
         

        

  

            
         
        

         
         

            
    

   

                
       

          
         

        
    

    

        
 

          
           

         
           

  





 
 

       
  

  
  

    
   

    
    

  
 

 
      

     
    

   
  

 
  

    
     

  
  

 
 

   
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
  

 
   
   

 
 

  
 

  
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbets- och planeringsutskott 2018-09-03 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Sn au § 142 Dnr SN 2018/0152 

Yttrande – Samråd om fördjupad översiktsplan 
för Tvååker 
Beslut
Arbets- och planeringsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. godkänna förvaltningens beslutsförslag daterat den 13 augusti 2018

som eget yttrande till kommunstyrelsen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret, kommunstyrelsens förvaltning, Varbergs 

kommun har till socialnämnden översänt samrådshandling om fördjupad 

översiktsplan över Tvååker.  

Tvååker med cirka 2 700 invånare är den sydligaste serviceorten i Varbergs 

kommun belägen vid motorväg E6, 15 km sydost om Varberg. Tvååker har 

länge haft en positiv befolkningsutveckling och är kommunens näst största 

tätort efter Varbergs tätort. Bostadsbebyggelsen på orten består till största 

delen av småhus (cirka 65 %). Nästan hälften av ortens bostäder upplåts 

som hyresrätter vilket är en förhållandevis hög andel. Tvååker har 

kommunal service i form av tre förskolor och en F-9 skola.  På orten finns 

vårdcentral, apotek samt två vård- och omsorgsboende och tre 

gruppbostäder för personer med funktionsnedsättningar. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens beslutsförslag den 13 augusti 2018 
Plankarta 

Övervägande
Övervägandet berör endast det som ligger inom ramen för socialnämndens 

ansvarsområde. Vid en framtida exploatering av bebyggelser, verksamheter 

och områden för rekreation bör man alltid tänka på att människor oavsett 

ålder, kön eller fysiska begränsningar ska kunna vara delaktiga i 

samhällslivet. God belysning är viktigt för att förstärka känslan av trygghet 

men de främjar även tillgängligheten för personer med olika 

funktionsnedsättningar.  

Bostäder bör utformas med god tillgänglighet för att underlätta för 

människor i olika skeden i livet. Det bör byggas bostäder med mindre 

hyresrätter för människor som inte har möjlighet att köpa sin egna bostad. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Remiss - Samråd om fördjupad översiktsplan för 
Tvååker 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna förvaltningens beslutsförslag daterat 13 augusti 2018 som 

eget yttrande till kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsutvecklingskontoret, kommunstyrelsens förvaltning Varbergs 

kommun har till socialnämnden översänt samrådshandling om fördjupad 

översiktsplan över Tvååker. Yttrandet ska inkomma till 

Samhällsutvecklingskontoret före 30 september 2018. 

 

Bakgrund 

Tvååker med ca 2700 invånare är den sydligaste serviceorten i Varbergs 

kommun belägen vid motorväg E6, 15 km sydost om Varberg. Tvååker har 

länge haft en positiv befolkningsutveckling och är kommunens näst största 

tätort efter Varbergs tätort. 

 Tvååker karaktäriseras av ett öppet landskap med omkringliggande åkrar och 

betesmark. I närheten av Tvååker finns det fina naturreservat och vackra 

bokskogsområden. Havet ligger endast 5 km bort. Några närliggande områden 

är Himle, Galtabäck, Sibbarp och Dagsås. För dessa områden fyller Tvååker en 

viktig funktion som serviceort. Tvååker är en ort med en mängd olika 

verksamheter i olika storlekar och i nära anslutning till orten finns ytterligare 

verksamheter och besöksmål. 

 

Bostadsbebyggelsen på orten består till största delen av småhus (ca 65 %). 

Nästan hälften av ortens bostäder upplåts som hyresrätter vilket är en 

förhållandevis hög andel. 

Tvååker har kommunal service i form av tre förskolor och en F-9 skola.  På 

orten finns vårdcentral, apotek samt två vård- och omsorgsboende och tre 

gruppbostäder för personer med funktionsnedsättningar. 
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Kollektivtrafiksförbindelserna till och från Tvååker är goda, restiden med buss 

till Varberg är ca 25 min. Nattbuss trafikerar sträckan Varberg-Tvååker på 

fredag och lördagar. Det finns även en busslinje till Falkenberg med två 

avgångar i timman under pendlingstider. Tvååker har ett väl utbyggt gång- och 

cykelnät. 

 

Planförslag 

Den fördjupade översiktsplanen för Tvååker har ett tidsperspektiv fram till år 

2035 – 2040. 

 

Mål och strategier 

Planen ska sträva mot en långsiktig hållbar utveckling genom att: 

 möjliggöra en god livsmiljö 

 möjliggöra en god företagsmiljö 

 värna och tillgängliggöra natur- och rekreationsområde. 

 

Planförslaget möjliggör en tillkomst av 290–330 nya bostäder i Tvååker, 
exklusive möjlig förtätning i Tvååkers centrala delar vilket planförslaget är 
positiv till. Avsikten är att Tvååkers bostadsbestånd kompletteras med blandad 
bebyggelse i form av parhus, radhus, flerbostadshus samt villor. 
 
En blandad bebyggelse är viktig för att kunna erbjuda varierade bostadsformer 
och ändamål. I de mer centrala delarna av Tvååker föreslås en förtätning med 
en något tätare bebyggelse. I planförslaget föreslås fem olika 
utbyggnadsområden i varierande storlekar. Genom att fler bostäder 
tillkommer på orten finns utökade möjligheter för flytt inom orten. En viktig 
faktor för ortens långsiktiga planering kommer troligtvis vara kopplad till 
bredbandsutbyggnaden. 
 
Planförslaget för Tvååker möjliggör för en utökad kommunal service, i 
huvudsak koncentrerat till området kallat lokalt centrum, vilket är beläget i 
anslutning till merparten av befintlig, kommersiell service och centralpark 
med bytespunkt för kollektivtrafik.  
 
I planförslaget föreslås tre utbyggnadsområden för verksamheter, varav två är 
kompletterande till befintliga verksamhetsområden. 

 Det är viktigt att säkerställa långsiktiga utvecklingsmöjligheter för 
arbetsplatser, både ur ett sysselsättnings och ett näringslivsperspektiv. 
Tvååkers lokalisering nära E6 ger goda förutsättningar för detta och det finns 
även en stor arbetsmarknadsregion inom pendlingsavstånd även utanför 
Tvååkers yttergräns. 

 
Natur-, park-, fritids- och friluftsområden är alla viktiga mötesplatser och 
stärker såväl de sociala som biologiska värdena i en ort. I planförslaget finns 
en variation av rekreations- och friluftsmiljöer som erbjuder flertalet gång- och 
motionsspår, idrottsaktiviteter och strövområden. 
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Beslutsunderlag 
Plankarta 

Hela förslaget på översiktsplanen finns på kommunens webbplats, 

www.varberg.se 

 

Övervägande 
Övervägandet berör endast det som ligger inom ramen för socialnämndens 

ansvarsområde. 

Vid en framtida exploatering av bebyggelser, verksamheter och områden för 

rekreation bör man alltid tänka på att människor oavsett ålder, kön eller 

fysiska begränsningar ska kunna vara delaktiga i samhällslivet. God belysning 

viktigt för att förstärka känslan av trygghet men de främjar även 

tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.  

Bostäder bör utformas med god tillgänglighet för att underlätta för människor 

i olika skeden i livet. Det bör byggas bostäder med mindre hyresrätter för 

människor som inte har möjlighet att köpa sin egna bostad. 

Mark bör avsättas för ev byggnation av särskilt boende för äldre samt 

gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning.  

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Håkan Strömberg Maria Sjödahl 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Samhällsutvecklingskontoret 
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