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Nyheter i korthet från socialnämnden 25 augusti
2016
Budget 2017 och ramar 2018-2019
Inom ramen för budgetarbetet så har förvaltningsledningen lyft fram ett antal
omvärldsförändringar och kommande utmaningar som förvaltningen står
inför. Sedan tidigare finns ett rambeslut om budgeten. Syftet med att redovisa
utmaningarna nedan är att belysa förändringar i omvärlden som kan komma
att påverka framtida verksamhet.
Omvärldsfaktorer 2017:
• Flykting/integration –Fler nyanlända förväntas bli anvisade till
Varberg (200 under 2016). Förslag till lagändringar påverkar
verksamheten för ensamkommande barn.
• Ökat vårdbehov inom äldreomsorgen.
• Volymökningar och kostnadsökningar inom LSS-området.
• Nya hemsjukvårdsavtalet.
• Utmaningar inom personalförsörjning (bland annat socialsekreterare).
• Regional överenskommelse om samverkan inom missbruk- och
beroendevården i Halland.
• Utmaningar inom arbetsmarkandsuppdraget.
• PSYNK (Synkroniserade insatser för barn och unga) – projektet tar
slut. Hur ska fortsatta samordnade insatser mellan förvaltningarna se

ut?
Omvärldsfaktorer 2018 och 2019:
• Ökat antal äldre.
• Brist på lägenheter och boenden.
• Utveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården.
• Översyn av Socialtjänstlagen
Förslag till verksamhetsförändringar handlar om utveckling av framtida
boendeformer och om strategi för välfärdsteknik.

Månadsrapport augusti
Driftresultatet för socialförvaltningen prognosticeras till ett underskott på drygt 14,4
miljoner kronor för år 2016. Underskottet beror på kostnadsökningar inom LSS,
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försörjningsstöd och äldreomsorg. I delar uppvägs dessa kostnadsökningar av att
förvaltningen utnyttjar avsatta reserver.

Remissvar inom flyktingmottagning/integration
I juni aviserade regeringen två förslag till lagändringar som påverkar
verksamheten kring ensamkommande barn. Det handlar dels om ändringar i
kommunplacering, dels om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga. Socialnämnden har lämnat remissvar på dessa
förslag.
Förslaget om kommunplacering anger att kommunerna i första hand ska
bygga upp verksamhet för mottagande av ensamkommande barn i den egna
kommunen. Förslaget är därför att begränsa kommunernas möjlighet att
placera barn i annan kommun. Detta är i linje med socialnämndens syn på
mottagande av ensamkommande barn, men när det gäller barn med särskilda
behov enligt LVU eller Socialtjänstlagen så kan dessa vara ett fåtal. Det är då
orealistiskt att ställa krav på att varje enskild kommun ska kunna möta dessa
behov.
Förslaget om ersättning bygger på att de flesta ensamkommande barn bor
i familjehem eller stödboenden istället för HVB (Hem för vård och boende).
Socialnämnden konstaterar i sitt remissvar att för att klara övergången behövs
tid för det omfattande omställningsarbetet samt även regeländringar och
kunskapsstöd. Om lagändringen genomförs enligt förslaget, innebär det också
en kraftig sänkning av ersättningen till kommunerna.

Övrigt i korthet…
…socialnämnden lämnade yttrande över remiss om digital agenda för Varbergs
kommun 2017. Den digitala agendan är en bra bas för den fortsatta
utvecklingen av verksamheternas digitalisering. Nämnden menar att
dokumentet bör hållas på en övergripande nivå, med inriktning och
målsättningar, och att aktiviteter inte ska precisera i agendan.

