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Nyheter från socialnämnden 20 september
Delårsrapport 2018
Socialförvaltningens prognos för helåret bedöms bli ett underskott på cirka 13
miljoner kronor och beräknad budgetavvikelse är 9 miljoner kronor.
Underskottet är främst hänförbart till verksamhetsområdena inom
ensamkommande barn och hälso- och sjukvård.

Hänt i verksamheten:
Ensamkommande barn
Anvisningar för ensamkommande barn har stannat upp och hittills har endast
fyra blivit anvisade till Varberg under 2018. Det kraftigt minskade antalet barn
(drygt 60%) under hösten 2017 samt förändrade sänkta ersättningsnivåer är
utmanande och har föranlett ett omställningsarbete motsvarande drygt 50
miljoner kronor i verksamheten.
Äldreomsorg
Arbete har initierats för att hantera att det riktade statsbidraget för ökad
bemanning inom äldreomsorgen upphör från och med 2019. Bidraget, totalt
cirka 13 miljoner kronor, har främst använts till en förstärkning av hälso- och
aktivitetsledare på särskilda boende. Totalt har drygt 20-25 personer
finansierats av dessa medel.
Hälso- och sjukvård
En förskjutning av vårduppdraget från sjukhusvården till den kommunala
verksamheten har skett med allt mer avancerad vård i hemmet. Det gör att
komplexiteten har ökat både inom hemtjänst och inom hälso- och sjukvård.

Projekt för innovation och välfärdsteknik
Nu satsar Varbergs kommun på flera olika projekt som stimulerar
innovation genom forskningsbaserat erfarenhetsutbyte och
verksamheter som får testa ny teknik.
Utgångspunkten för satsningen är att innovation, digitala tjänster och digitala
arbetssätt är viktiga verktyg för att möta utmaningarna när allt fler blir äldre.
Innovation och ny teknik ska ge stöd i vardagen för medarbetare och kunder.
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Projekt Digga Halland – samverkan och testverksamhet
I Halland har nyligen projektet Digga Halland startat. Det drivs i samverkan
mellan kommunerna i Halland, Region Halland och HälsoteknikCentrum
Halland. Ökad kompetens för medarbetare inom vård- och omsorg ska ge
förutsättningar att möta utvecklingen inom digitaliseringsområdet.
Inom ramen för detta projekt kommer socialförvaltningen i Varberg också att
gå vidare med ett lokalt delprojekt, där utvalda verksamheter kommer att bli
testenheter. Verksamheten är delaktig i test av teknik, utvärdering, samt
ambassadörer vid breddinförande av produkter och tjänster inom
välfärdsteknik. Syftet här är att stärka innovationskraften inom
organisationen, öka kompetensen generellt hos personalen inom
välfärdsteknik samt att ta fram och implementera en modell för utvärdering av
välfärdsteknik.
Projekt CareWare Nordic – Internationell spetskompetens
Socialförvaltningen i Varberg ingår också i projektet CareWare Nordic. Som
deltagare får förvaltningen möjlighet till inspirationsföreläsningar, mässor och
erfarenhetsutbyte med bland annat Århus kommun i Danmark. Förvaltningen
kan få kännedom om nya produkter som sedan testas på de utsedda
testenheterna samt kontakt med olika leverantörer via HälsoteknikCentrum
(HCH).

Övrigt i korthet…
… socialnämnden beslutade om avtal med Arbetsförmedlingen i Varberg om
platser för:
• studie- och yrkesvägledning inom jobbgaranti för ungdomar
• arbetsträning
• funktionsutredningar
Avtalen kommer att överlämnas till den nya utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.

