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Nyheter från socialnämnden 21 juni  

Övergång till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 
 
Socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens utredning om övergång 
till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd. Utredningen föreslår att 
arbetsmarknadssekreterare, integrationssamordnaren och 
integrationssekreteraren samt cirka 17 årsarbetare inklusive enhetschef från 
arbetscentrum flyttas över till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade tidigare i år att en ny 
nämnd ska skapas som ska bestå av Centrum för livslångt lärande, 
gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten 
(exklusive daglig verksamhet) och socialförvaltningens integrationsenhet. 
 
En utredning har genomförts på socialförvaltningen  
av vilka delar som kan flyttas över till en ny nämnd, och vilka konsekvenser 
det har för kunder, personal, verksamhet och ekonomi. 
 
Förvaltningen föreslår även att lokalerna på Susvindsvägen 3 och Härdgatan 
28b samt ansvaret för utredning och kartläggning av behov av 
arbetsmarknadsinsatser, integrationsarbetet samt ansvar för avtal och 
överenskommelser går över till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

 
Nämnden lämnar prognos om fastighetsinvesteringar  
 
Socialnämnden beslutade om behovsanalys för 
fastighetsinvesteringar inom äldreomsorg och 
funktionsnedsättning. Rapporten från socialförvaltningen 
innehåller både behov av investeringar i nya lokaler samt 
funktionskrav på lokaler utifrån målgruppernas behov.  
 

Behov av investeringar inom äldreomsorgen 
Prognosen visar att det finns behov av ytterligare tre boenden med 60 platser 
vardera under perioden från år 2024-2030. Det finns också behov av mindre 
investeringar, exempelvis i gemensamhetslokaler och hygienutrymmen. I 
rapporten pekar också förvaltningen på att det är viktigt att stimulera 
byggherrar att bygga trygghetsbostäder eller andra tillgängliga hyresrätter. 
 

Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning 
Det kommer att finnas behov av gruppboende under perioden. Förvaltningen 
planerar att i första hand använda befintliga lokaler, vilket kommer att kräva 
investering i form av ombyggnationer. 
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Ett annat alternativ är att bygga ut befintliga gruppbostäder med ytterligare en 
lägenhet. Vilka gruppbostäder som skulle kunna vara aktuella för utbyggnad 
får utredas i kommande åtgärdsval. 
 

Servicebostad för personer med funktionsnedsättning 
Det finns även behov av en servicebostad i form av 10 mindre lägenheter, en 
gemensamhetslägenhet för hyresgästerna samt personalutrymme framåt år 
2023 (cirka). 
 
 

Funktionskrav vid byggnation 
Funktionskraven som lyfts fram handlar om tillgänglighetsfrågor, ljus, ljud 
m.m. och är framtaget av en arbetsgrupp med olika professioner som 
enhetschef/sjuksköterska, bostadsanpassare/byggnadsingenjör, 
boendesamordnare, utvecklingsledare samt lokalsamordnare. 
Samråd har skett med personer med specialistkompetens som 
demenssköterska och syn- och hörselinstruktör. 

 
Samhällsutvecklingskontoret får nu uppdrag att gå vidare för att ta fram 
förslag på lösningar för att täcka framtida behov. 

 
Reviderad överenskommelse inom hälso- och sjukvård 
 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till reviderad överenskommelse om 
hemsjukvården i Halland. Skrivningen kring hemsjukvård följer förflyttningen 
av hälso- och sjukvårdsinsatser från slutenvård till specialiserad vård i 
hemmet. En utveckling som behöver följas och utvärderas ur såväl 
patientsäkerhetsperspektiv som ekonomi. För ekonomin gäller att 
ersättningsnivåerna bör vara i balans med ansvar och resurser. 
Utvecklingen, med en högre grad av komplexitet i insatserna, ställer också 
ökade krav på samverkan, där inte minst fungerande läkarmedverkan är 
grundläggande för att säkerställa patientsäkerheten. 

 
Övrigt i korthet… 
 
Socialförvaltningens prognos för helåret bedöms bli ett underskott på cirka 11 
miljoner kronor. Underskottet är främst hänförbart till verksamhetsområdena 
inom ensamkommande barn och hälso- och sjukvård. 
 

 
 


