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Månadsrapport mars 2020 
 
Socialnämndens prognos för helåret är minus 10 miljoner kronor. 
Anledningen till det allt kärvare ekonomiska läget är bland annat att allt mer 
avancerad hälso- och sjukvård och personlig assistans 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. 
 
Det finns en stor osäkerhet om prognosen på grund av ovissheten om 
utvecklingen och effekterna av corona, men även om olika 
anpassningsåtgärder som pågår. 
 
Socialförvaltningen arbetar för närvarande med nästa steg i åtgärdsplanerna 
för att nå budget i balans.  
 
Rapport: Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 
 
Rapport om det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 redovisades för 
socialnämnden. I socialförvaltningen var sjukfrånvaron 8,1 % 2019 jämfört 
med 8,2% året innan. 
 
När det gäller risker som rapporterats i verksamheterna så är psykisk 
påfrestning, arbetsmängd, våld, hot och fysisk arbetsplats fortfarande de 
områden där flest risker rapporterats.  
 
Förvaltningen har annars färre tillbud och arbetsskador. Vanligaste 
arbetsskadorna 2019 var skada av person, fysisk överbelastning och fall. 
 
Under 2019 har förvaltningen till exempel arbetat med att implementera 
verktyg från projektet hälsosamma arbetsplatser, med enhetsvisa 
handlingsplaner med syfte att sänka sjukfrånvaron, obligatoriska hälso- och 
arbetsmiljöronder och kompetensutveckling. 
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Ägarsamråd – rapportering från egenregin Varbergs 
omsorg 
 
Årsrapport 
I ägarsamrådet gick avdelningschef Josefin Alström igenom årsrapporten för 
Varbergs omsorg. Inom ekonomi arbetas bland annat med 
bemanningsekonomi och schemaplanering för att nå en budget i balans.  
Varbergs omsorg har genomgående bra resultat i kvalitetsundersökningar och 
man ser också att den samlade sjukfrånvaron minskar jämfört med föregående 
år. 
 
Corona – rapportering till nämnden 
Även nuläget i arbetet med corona gicks igenom. Verksamheten har ställt om 
för att fördröja och begränsa smitta och driva verksamhet trots hög 
sjukfrånvaro. Arbetet bedrivs med tydliga riktlinjer och rutiner och 
avdelningschefen framhöll det goda arbete som görs av chefer och 
medarbetare. Pandemin har också inneburit att vi nu har ett särskilt 
skyddsteam på plats, förstärkt arbetsmiljöarbete och provtagning. För att 
skydda riskgrupper och förhindra smitta har Varbergs omsorg också fått pausa 
och ställa om vissa insatser så att de genomförs på ett annat sätt. 
 
 
Övrigt i korthet 
 
…socialnämnden beslutade om föreningsbidrag för år 2020. 
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