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Månadsrapport för februari 2021 
 
Socialnämndens prognos för året är – 7 miljoner kronor men prognosen är 
mycket osäker på grund av pandemin. Det råder dessutom osäkerhet om det 
kommer finnas möjligheter för kommunen att få täckning för de merkostnader 
som pandemin innebär. 
 
Förutom merkostnader kopplat till pandemin påverkas prognosen av högre 
kostnader för tillagningsköket på det nya äldreboendet Midsommargården 
med ca 1,6 miljoner. 
 
Det finns även andra områden som även fortsättningsvis innebär ökade 
kostnader för nämnden, som att allt mer avancerad hälso- och sjukvård 
bedrivs av kommunerna och kostnadsökningar inom verksamhetsområdena 
barn och familj samt funktionsnedsättning.  
 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Varje vårdgivare ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet är att 
beskriva arbetet med att utveckla och säkra patientsäkerheten. 
Patientsäkerhetberättelsen för 2020 har nu presenterats för socialnämnden.  
 
Sammantaget har patientsäkerheten under året varit hög. Förvaltningen har, 
trots pandemin, kunnat arbeta med åtgärder för att öka patientsäkerheten och 
samverkan har förstärkts inom flera områden framför allt på regional nivå. 
 
En viktig framgångsfaktor för förvaltningens pandemiarbete har varit 
skapandet av ett skyddsteam. Uppdraget för skyddsteamet har varit att 
genomföra utbildningar och verka stödjande för förvaltningens 
verksamheter gällande hygienrutiner och arbetssätt för att förhindra 
smittspridning. Varbergs kommun har utmärkande goda resultat i årets 
följsamhetsmätning av basala hygienrutiner vilket kan ha ett samband med 
skyddsteamets stödjande arbete under året.  
 
Pandemin har haft en kraftig påverkan på alla förvaltningens verksamheter, 
inte minst vad gällt utmaningar relaterat till bemanning. Att tillgodose 
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patienternas basala behov av vård och omsorg har varit nödvändigt att 
prioritera framför verksamhetsutveckling och långsiktig planering. I 
kvalitetsregistren Senior alert och BPSD har täckningsgraden sjunkit jämfört 
med föregående år vilket bedöms som en effekt av pandemin. Trots detta ses 
ändå förbättrade resultat gällande följsamheten till vårdskadepreventiva 
processen i både Senior alert och BPSD samt inom vissa kvalitetsindikatorer i 
svenska palliativregistret. I det systematiska patientsäkerhetsarbetet ligger 
förvaltningen på en likvärdig nivå som föregående år vad gäller antal 
avvikelser samt inkomna synpunkter och klagomål om hälso- och sjukvård. 
Ingen utredning har under året lett till någon anmälan enligt lex Maria. 
 
Under 2021 kommer patientsäkerhetsarbetet att inrikta sig på patienters 
och närståendes delaktighet, hälso- och sjukvårdsdokumentation, 
avvikelsehantering, informationsöverföring, samverkan samt 
säkerställande av kompetens utifrån patienternas behov. 
 
 
Övrigt i korthet… 
 
…nu har uppföljningen av intern kontroll för 2020 presenterats för 
socialnämnden. Syftet är att ha kontroll på att verksamheten fungerar som det 
är tänkt. Kontrollerna har i allt väsentligt utförts enligt plan, trots pandemin. 
För de områden och risker som kontrollerats har målvärde antingen nåtts eller 
är nära att nås. Där målvärdet är nära att nås finns föreslagna åtgärder för att 
säkerställa en fortsatt god hantering.  
 
…socialnämnden beslutade om intern kontrollplan för 2021. Risker har 
identifierats brett i förvaltningen inom en rad olika områden som 
förvaltningen ansvarar för. 
 
… socialnämnden yttrade sig om kommunens bostadsförsörjningsstrategi.  
Socialnämnden instämmer i behovet av att det byggs och planeras bostäder 
för olika typer av målgrupper samt att det säkerhetsställs att det även finns 
billigare bostäder att hyra. Nämnden vill särskilt påtala vikten av bostäder för 
socialt utsatta grupper i samhället samt önskar ökad samverkan och dialog 
med fastighetsägarna kring bostadsförsörjningen och att värna om det 
befintliga bostadsbeståndet. 
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