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Nyheter i korthet från socialnämnden
31 augusti 2017
Budget 2018 och långtidsplan
Socialnämndens ram räknas preliminärt upp med 22,6 mnkr (2,1 %) till 1 091
mnkr för 2018. Satsningar som tas upp i budgeten är exempelvis:

•

Åtgärder för att öka utbildningstakten av undersköterskor

Om vi ska kunna möta behoven av personal i framtiden, behövs fler sökande
till utbildning inom vård- och omsorg. Sveriges kommuner och landsting och
Kommunal har kommit överens om en avsiktsförklaring om kompetenshöjning inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Avsiktsförklaringen
innebär bland annat att man ser behov av en tydlig modell för kompetens- och
yrkesutveckling där vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med
specialistutbildning definieras. Genom att skapa dessa utvecklingsmöjligheter
kan yrkesområdet bli mer attraktivt med fler sökande till vård- och
omsorgsutbildningar och därmed ökad utbildningstakt som följd.
Förvaltningen föreslår att tillsammans med andra aktörer påbörja ett arbete
med följande åtgärder:
- Erbjuda praktik, feriearbete och liknande insatser för att öka
intresset för arbete inom området
- Utveckla kompetensinsatser för ökade grundläggande kunskaper för
vårdbiträden
- Uveckla flexibla kompetensinsatser för undersköterskor som till exempel
lärlingsutbildning, vuxenutbildning och distansutbildning.
- Utveckla kompetensinsatser för specialistundersköterskor inom till exempel
demens, geriatrik och psykiatri

•

Mötesplatserna för seniorer ska utvecklas

Varbergs kommun ska utveckla koncept och innehåll, praktiskt
stöd samt en ekonomisk stimulans för de som vill ordna mötesplats.
Idag har socialförvaltningen mötesplatser runt om i kommunen där möjlighet
finns att träffa andra människor i gemensamma aktiviteter. Utifrån
samhällsutvecklingen och demografi i Varberg finns behov av att utveckla
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dessa verksamheter ytterligare, både vad gäller innehåll och samarbete med
andra aktörer samt med geografisk spridning.
Utveckling av konceptet kan bland annat innehålla utveckling av en
aktivitetskatalog med valbara aktiviteter. Stödet omfattar såväl praktiskt stöd
vid till exempel nystartade mötesplatser som insatser vid löpande verksamhet.
Stimulans till ideella föreningar, byalag och frivilliga till att starta och driva
mötesplatser i befintliga lokaler såsom till exempel bibliotek,
idrottsföreningar, bygdegårdar och hembygdsgårdar ska bidra till att
mötesplatserna blir fler och en lättillgänglig del av samhället.
Bakgrunden till mötesplatserna är att såväl äldre som andra grupper i
samhället riskerar att hamna i utanförskap. Samtidigt är möten, umgänge,
aktivitet, näringsrik kost och en känsla av att vara behövd centrala delar för att
människor ska må bra.

Övrigt i korthet…
…Socialnämndens månadsrapport visar en prognos för 2017 med ca -2
miljoner kronor. Projektmedel avsätts för att utveckla demensvården.
Kostnadsökningar finns bland annat inom LSS, främst inom personlig
assistans. Det råder även stor osäkerhet kring pågående utredningar hos
Försäkringskassan om assistansersättning. De negativa prognoserna inom
LSS-verksamheten vägs upp av lägre kostnadsnivåer inom andra
verksamhetsområden.
…socialnämnden yttrade sig om motion om ökad habiliteringsersättning.
Socialnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att
• förslag om översyn av habiliteringsersättningen tillstyrks.
• förslag på ökning av habiliteringsersättningen avstyrks.

