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Nyheter i korthet från socialnämnden                                    
20 maj 2020 
 
Tertialrapport april 2020 
 
Socialnämndens prognos i tertialrapporten har försämrats och prognosen för 
helåret är minus 25 miljoner kronor. Det finns 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 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. Även utveckling med en pandemi påverkar ekonomin i 
hög grad men omfattningen är ännu oklar. 
 
Socialförvaltningen arbetar för närvarande med nästa steg i åtgärdsplanerna 
som är politiskt ställningstagande i socialnämnden i juni.  
 
Hänt i verksamheten 
I övrigt i tertialrapporten redovisas årets händelser så här långt.  
 
Med anledning av den pågående pandemin gick socialförvaltningen upp i 
stabsläge i mitten av mars. Prioritet är att fördröja smitta och att resursplanera 
för en så normal drift som möjligt vilket föranlett förändringar i 
verksamheten. Sjukfrånvaron är högre än tidigare men personalsituationen är 
i nuläget hanterbar. 
 
Behovet av äldreomsorg ökar vilket främst ses i en ökning inom hemtjänsten, 
men även i att kön till särskilt boende ökar. Omvandlingen av de åtta 
boendeplasterna på Ängslyckan till ett boende med verksamhet inom 
funktionsnedsättning fortsätter. Alla boende har utifrån sina val flyttat till 
önskat boende och verksamheten stängdes under mars. 
 
Behovet av bostäder med särskild service ökar och dessutom ses allt fler 
funktionsnedsatta med behov av individuella lösningar. 
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Kostnaderna för försörjningsstöd ökar vilket främst beror på ett ökat antal 
hushåll. Arbetslösheten ökar i riket och i Varberg vilket troligen kommer leda 
till allt högre kostnader för försörjningsstöd. Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) prognostiserar en trettioprocentig ökning av kostnaderna för 
försörjningsstöd mellan 2018 och 2021. 
 
Övrigt i korthet 
 
…socialnämnden beslutade att föreslå till kommunstyrelsen att det nya 
särskilda boendet i Träslöv ska heta Midsommargården. 
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