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Nyheter från socialnämnden 13 december
Budget 2019 samt långtidsplan
Nu har socialnämnden beslutat om budget 2019 samt långtidsplan för 20202023. Några av de större satsningarna 2019 är på områdena:
•

•

•

Attraktiv arbetsgivare –Nämnden satsar på kompetensutveckling
genom hela yrkeslivet. Det innebär bland annat fortsatt satsning på
undersköterskeutbildning för vårdbiträden och nysatsning på
specialistutbildningar för undersköterskor.
Digitalisering och välfärdsteknik – Satsning på två stora projekt
där verksamheter är delaktiga i att testa ny teknik. I Halland drivs
storsatsningen Digga Halland. Ett EU-finansierat projekt som bland
annat ska öka vård- och omsorgspersonalens kompetens kring
välfärdsteknik. Förvaltningen deltar dessutom i projektet CareWare
Nordic som innebär internationellt erfarenhetsutbyte och möjlighet att
testa ny teknik.
Särskilt boende för äldre – Medel avsätts för att stimulera en ökad
kundnöjdhet och ökad trygghet inom särskilt boende.

På sikt görs satsningar inom flera olika områden, bland annat kan nämnas
utökning med cirka 110 nya boendeplatser för äldre i bland annat Träslövs
trädgårdsstad och utökning av gruppboenden inom LSS (funktionsnedsättning).

Månadsrapport november
Socialförvaltningen prognos för helåret är för närvarande ett underskott på
cirka 13 miljoner kronor, men på grund av minskade kostnader inom
hemtjänsten kommer resultatet att förbättras. Slutligt resultat kommer i
januari.
Underskottet beror bland annat på utvecklingen inom tre områden:
•

Ökande kostnader i några av äldreboendena som drivs i egenregi och
att hemtjänst natt ökar i volym. En viktig åtgärd för att komma tillrätta
med detta är ett utbildningsprogram inom bemanningsplanering och
bemanningsekonomi.
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•
•

Inom hälso- och sjukvården finns ökade kostnader för avancerad vård i
hemmet, samt för brist på sjuksköterskor inom enheten under
sommarperioden.
Inom verksamhetsområdet för ensamkommande barn prognosticeras
ett underskott vilket främst beror på sänkta ersättningsregler samt ett
pågående stort omställningsarbete för att anpassa verksamheten när
färre ensamkommande barn kommer till Sverige.

