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Nyheter i korthet från socialnämnden
19 november 2020
Nationell undersökning: ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen 2020?”
I september presenterade Socialstyrelsen undersökningen ”Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen?” Det är en rikstäckande undersökning av äldres
uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.
Undersökningen har nu presenterats för socialnämnden i Varberg.
-

Sammantaget visar undersökningen på ett gott resultat för Varbergs
kommun. Vi har behållit och till och med höjt sammantagen nöjdhet
på särskilt boende för äldre med +4%. Detta trots att vi har en
pandemi, säger förvaltningschef Anna-Lena Sellergren i en
kommentar till undersökningen.

Emilie Rawlings som arbetar med uppföljning av målen inom äldreomsorgen
berättar att förvaltningens analys också visar att pandemin kan ha påverkat
tryggheten på särskilt boende.
-

Vi ser en nedgång på snittet på -4% vad gäller tryggheten på
äldreboenden. En tätare kommunikation med omsorgstagare och
anhöriga skulle kunna öka tryggheten. Rädsla för smitta kan också
spela in men vi behöver göra en djupare analys, säger Emilie
Rawlings.

Emilie berättar vidare om att de privata vård- och omsorgsföretagen har tagit
stora kliv i positiv riktning. Undersökningen visar också att de äldres nöjdhet
med trivsel och måltidssituationen ökat medan nöjdheten med aktiviteter
försämrats. Även där behöver vi göra en djupare analys och se om det hänger
ihop med pandemin eller om det är något annat, säger Emilie Rawlings.
Om undersökningen
Socialstyrelsen har kommenterat undersökningen och att svarsfrekvensen
sjunkit detta år på grund av Covid-19, framförallt på särskilt boende.
Socialförvaltningen i Varberg ligger i nivå med riket för svarsfrekvens på
särskilt boende och något över inom hemtjänst.
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Ta del av socialförvaltningens bildspel: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
2020?

Handlingsplan barn och unga
Varbergs kommun har nu tagit fram en handlingsplan för barn och unga, i
samverkan över förvaltningsgränserna mellan socialtjänsten, skolan och
kultur- och fritidsverksamheterna.
Syftet med handlingsplanen har definierats som att:
• Främja skyddsfaktorer och minska riskfaktorernas inverkan - skapa
stödjande miljöer - generella såväl som riktade insatser.
• Stärka samarbetet mellan de olika förvaltningarna för att tidigt
kunna se barn och unga med särskilda behov - sätta in tidiga
insatser.
• Främja ett agilt arbetssätt och lärande med nytänkande,
framåtanda, kunskap och mod, vilket tillåter att uppdraget kan
förändras över tid.

Gemensam målbild
Parterna har satt en gemensam målbild för arbetet som är:
”Ökad upplevd livskvalitet för barn, unga, deras familjer, anhöriga och
omgivningen runtomkring. På lång sikt resulterar det i samhällsbesparingar
både inom och utanför kommunen. Arbetet ska utmynna i ett gemensamt
förhållningssätt när vi arbetar med våra barn och unga.”
Arbetet har påbörjats med en gemensam kartläggning, avgränsning och
definition av målgruppen.

Månadsrapport
Socialnämndens prognos för helåret är minus 12 miljoner kronor, vilket är 15
miljoner bättre än tidigare prognoser i början av året. Detta beror främst på
extra tillskott för 2020 som kommunstyrelsen beslutat, utdelning av
statsbidrag till sjuklönekostnader och ersättning för hemsjukvårdsavtalet. Det
finns dock en stor osäkerhet om prognosen på grund av att vi inte vet hur
utvecklingen och effekterna av Corona blir.
Anledningen till det allt kärvare ekonomiska läget är bland annat att allt mer
avancerad hälso- och sjukvård bedrivs av kommunerna. Till detta kommer
kostnadsökningar inom verksamhetsområdena barn och familj samt
funktionsnedsättning. Utvecklingen av samarbetet med Region Halland om
bland annat hemsjukvårdsöverenskommelsen är även den avgörande för
kostnadsutvecklingen.
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Lokalrevision 2020
Syfte med lokalrevisionen är att beskriva socialnämndens behov av lokaler och
boenden för nämndens olika målgrupper. Planen beskriver det kortsiktiga
behovet för 2020 men även det långsiktiga behovet fram till 2031 där det är
möjligt. Socialnämndens lokalrevision är en del av Varbergs kommuns
lokalförsörjningsplan.
Prognosen för befolkningsutvecklingen inom kommunen visar på en nära på
dubblering av medborgare mellan 80 och 90+ år från 2019 till 2034. Inom
detta åldersspann kommer behovet av särskilt boende och andra stödformer
bli mer och mer aktuellt. Behovet av olika boendeformer kommer troligtvis att
öka snabbare med start från cirka 2024–2025. Även övriga delar av
befolkningen ökar stadigt från och med 2024–2025 och framåt. Bakgrunden
till detta är att många bostäder och detaljplaner förväntas börja bli klara under
perioden 2024–2034.
Behovet av särskilt boende för äldre är oftast svårt att placera geografiskt inom
kommunen. Man vill bo både i stan och på landet och det är den egna
preferensen som styr vart man söker sig. Det är därför viktigt att det finns
möjligheter till särskilt boende på olika platser inom kommunen men att de är
jämlika i service och utformning. Socialnämnden har föreslagit särskilda
boenden i nedanstående områden.
•
•
•

Södra Trönninge
Väröbacka
Östra Träslöv

Även behovet av antalet platser framöver prognosticeras i detta underlag.
Arbetet med en översyn av befintliga lokaler för att kunna använda lokalerna
mer ändamålsenligt pågår kontinuerligt.

