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Nyheter i korthet från socialnämnden                   
23 mars 2017 

 
Kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse 2016 
 
För att möta framtida utmaningar har förvaltningen, under 2016 arbetat fram 
två centrala strategier: en strategi för hälsofrämjande arbetssätt och en för 
välfärdsteknik. De ska genomsyra arbetet med såväl utveckling som 
förbättring. Nära förbundet med det arbetet är också förvaltningens arbete 
med utveckling av systemstöd.  
 
Förvaltningen har även varit delaktig i flera stora satsningar på samverkan 
som exempelvis tidiga insatser för barn och unga, insatser kring missbruk och 
beroende, insatser kring psykisk funktionsnedsättning, läkarmedverkan, trygg 
och effektiv utskrivningsprocess och tidig rehabilitering.  
 
När det gäller handläggningen är det ett stort antal ärenden som totalt 
handläggs under ett år, och få beslut som överklagas och går vidare till rätten. 
Den höga andelen domslut som ger förvaltningen rätt visar att 
bedömningarna, generellt, håller hög rättssäkerhet. 
 
Områden att arbeta vidare med är: 

 Samverkan inom flera verksamhetsinriktningar inklusive hälso- och 
sjukvård 

 Inflytande och delaktighet 
 Arbete kring barnperspektivet 
 Utveckla strukturen för uppföljning, återkoppling och lärande 

 
Inom hälso- och sjukvården ska förvaltningen arbeta vidare med: 

 Läkarmedverkan  
 Lokalt samverkansforum mellan kommunen och närsjukvården. 
 Läkemedelshantering 
 Preventiva arbetssätt  
 Vårdhygien  
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PSynk - slutrapport 
 
Psynk har varit ett övergripande projekt med syfte att synkronisera 
samhällets alla insatser för barn och unga mellan 0-20 år inom 
området psykisk ohälsa. Nu har nämnden tagit del av 
slutrapporten. 
 
Psynkprojektet i Varberg pågick under tre år från september 2013 fram till 
siste december 2016. Projektet skulle svara upp till följande kommunmål: 
 
- Andelen ungdomar med behov av insatser ska minska med 20% 
- Andelen unga med ofullständigt slutbetyg ska minska med 20% 
jämfört med 2012. 
 
Psynk-projektet har bestått av fem delprojekt: 
 

 Be right Back (BRB) - en verksamhet som riktar sig till elever 
mellan 12-16 år, som är helt frånvarande från undervisningen och där 
det behövs extraordinära anpassningar. 

 Mångkulturellt centrum - för ett effektivt och likvärdigt 
mottagande som ger förutsättningar till integration i samhället för ett 
bättre nyttjande av gemensamma resurser. 

 Skolfam - ett projekt för att förbättra familjehemsplacerade barns 
skolgång och ge dem bättre möjligheter som vuxna. 

 Steget vidare/Kommunens aktivitetsansvar (KAA) – vänder sig 
till ungdomar mellan 16 och 20 år som varken är i studier eller arbete 
och därmed omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. 

 Ökat välmående och minskat utanförskap för barn och unga, 
en samverkansgrupp med syfte att främja inkludering och stärka såväl 
psykisk som fysisk hälsa för barn och ungdomar i Varbergs kommun 

 
Gemensamt för samtliga delprojekt är att de lyfter samverkan mellan 
förvaltningar och övriga aktörer som en framgångsfaktor, att synkronisera 
tillgängliga resurser och tillsammans verka för att minska ohälsa för barn 
och ungdomar. Genom samverkan och tydlig kommunikation upplevs 
delprojekten ha hittat verktyg för att bättre kunna möta barn och 
ungdomars behov. Rapporten pekar också på att det bör finnas 
samverkansrutiner nedtecknade i respektive förvaltnings reglemente. 
 
Samtliga förvaltningar kan konstatera att insatserna varit framgångsrika. 
Behovet av fortsatta medel/sociala investeringsfonder är nödvändigt för att 
skapa förutsättningar för att öka välmående och minska utanförskap hos 
barn och unga i kommunen. 
 
Övrigt i korthet… 
 
…Riktlinjerna för ekonomiskt stöd har reviderats. Nytt är bland annat att  
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man kan få stöd till rimlig kostnad för bankkort-avgifter samt till 
internetuppkoppling för de som bedömts ha behov av en dator.  
 
…Förvaltningen har tagit fram en plan för intern kontroll. Områden som 
granskas är exempelvis kvalitetsarbete och uppföljning samt inköpsprocessen.   
 
…socialnämnden beslutade att genomföra projektet Förebyggande munhälsa 
under ett års tid. Detta projekt ska vara ett komplement till det ansvar och 
uppdrag som Region Halland redan har. Projektet ska öka kunskapen om 
tandvårdsstödet både hos patienter och personal samt tillse att 
utbildningsinsatser och handledning för personal genomförs enligt 
uppdrag. För 2017 har socialnämnden fått en ramförstärkning om 750 tkr för 
att möjliggöra en förbättrad munhälsa för äldre inom ramen för det 
kommunala ansvaret. 
 
…socialnämnden yttrade sig över motion om försöksverksamhet med sex 
timmars arbetsdag, att motionen ska avstyrkas. (Socialnämnden var inte helt 
överens i frågan.) Beslut om motionen fattas i kommunfullmäktige.  
 
… Socialnämnden beslutade om upphandling av ramavtal för yrkeskläder och 
skor för vård och omsorg. Tidigare avtal löper ut. 
 
 


