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Nyheter i korthet från socialnämnden
17 december 2020
Socialnämndens budget 2021 och långtidsplan
Socialnämnden beslutade om budget 2021 och långtidsplan. Budgeten har
utökats med följande satsningar:
• Fortsatt arbete med att utveckla demensvården
• Midsommargården – nytt särskilt boende
Dessutom tillkommer generella statliga bidrag till äldreomsorgen som
kommer att gå till att behålla nuvarande kvalitetsnivå samt fortsatt utveckling
inom välfärdsteknik.
På lite längre sikt kommer ytterligare ett särskilt boende för äldre att öppnas
2022 och nämnden planerar också för fler boenden för personer med
funktionsnedsättning.
I planen kommenteras de utmaningar som finns framöver. Sveriges
kommuner står inför ekonomiska utmaningar. Det beror bland annat på
konjunkturförändringar och förändringar i demografin, att gruppen äldre
växer. Inför de närmaste åren står socialnämnden i Varberg också inför ett
kärvare ekonomiskt läge. Kommunen har lägre befolkningstillväxt än förväntat
och socialnämnden har ökade kostnader inom hälso- och sjukvård, barn och
familj samt funktionsnedsättning. Även utvecklingen av pandemin kan komma
att påverka nämnden.

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 om, 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
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kostnadsökningar inom verksamhetsområdena barn och familj samt
funktionsnedsättning. Utvecklingen av samarbetet med Region Halland om
bland annat hemsjukvårdsöverenskommelsen är även den avgörande för
kostnadsutvecklingen.

Redovisning av medarbetarundersökning
Socialförvaltningen redovisade det samlade resultat i medarbetarundersökningen. Totalt sett är det bra resultat, med några förbättringsområden.
Högst resultat på förvaltningen hade områden som meningsfullhet i arbetet,
tydliga förväntningar och chefens förtroende för medarbetarna. Lägst resultat
och förbättringsområden fanns gällande återhämtning och återkoppling samt
hjälp att prioritera. Resultatet skiftar för olika arbetsgrupper och ett arbete
kommer att startas upp i varje arbetsgrupp utifrån resultatet i form av en dialog
där chef och medarbetare tillsammans kommer fram till om det krävs några
åtgärder för att behålla eller förbättra den arbetsmiljö som finns idag. Senast
februari 2021 ska arbete ha startats upp i kommunens verksamheter.
Syftet med vår medarbetarundersökning är att alla ska få möjlighet att lämna
synpunkter och påverka sin arbetsmiljö. Fler än någonsin har valt att delta i
år, vilket är väldigt glädjande. Svarsfrekvensen på undersökningen på
socialförvaltningen var 64 %. Det kommungemensamma resultatet används
också av personalkontoret för analys och vidare arbete utifrån bland annat
jämställdhets- och diskrimineringsperspektiv.

Övrigt i korthet…
… socialnämnden beslutade godkänna revidering av kvalitetsdeklarationer för
hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende enligt följande:
• Genomförandeplaner i hemtjänst, dagverksamhet samt särskilt
boende ska vara klara inom fyra veckor efter beslutad insats.
• Uppföljningssamtal för den som flyttat in på särskilt boende
genomförs inom ett år efter inflyttning, och därefter en gång per
år, eller vid behov.
… socialnämnden beslutade att tillstyrka förslag på strategi för långsiktig
inkludering i Varberg med tillägget att hänsyn även ska tas till lagen om
barnets rättigheter
…socialnämnden fick en redovisning av projekt Nyanlända till arbete. Syftet
med projektet är att förkorta tiden för nyanlända och före detta nyanlända till
anställning, studier eller annat för att bidra till en bättre etablering och
snabbare inkludering i samhället. Detta leder till minskade samhälleliga
konsekvenser. Samtidigt skapar det hopp och framtidstro hos enskilda
individer.

