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Nyheter i korthet från socialnämnden                                    
26 mars 2020 

 
Månadsrapport februari 2020 
 
Socialnämndens prognos för helåret är minus 10 miljoner kronor. Det innebär 
att förvaltningen står inför ekonomiska utmaningar under 2020. 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.  
 
Socialförvaltningen arbetar för närvarande med nästa steg i åtgärdsplanerna 
för att nå budget i balans. Det gör man tillsammans, genom workshops med 
chefer och medarbetare på varje avdelning för att hitta ytterligare 
effektiviseringar inom nämndens verksamheter. 
 
Utvecklingen av samarbetet med Region Halland om bland annat 
hemsjukvårdsöverenskommelsen är även den avgörande för 
kostnadsutvecklingen. 
 
 

 
Kvalitetsberättelse – patientsäkerhetsberättelse 2019 
 
På nämnden presenterades en sammanfattning av förvaltningens 
kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse för 2019. 
Förvaltningen har en fortsatt hög rättssäkerhet. Under året har arbete skett för 
att strukturera och organisera ett kvalitetsledningssystem samt att flytta detta 
till ett nytt system. Områden där förvaltningen sett en positiv utveckling är 
bland annat kring vård och omsorg för personer med demens, hantering av lex 
Sarah, utredningstid för barn och unga samt kring stöd till anhöriga. Områden 
som behöver utvecklas är avvikelsehantering för alla områden, egenkontroll, 
samverkan internt och externt samt vissa delar kring patientsäkerhet, bland 
annat den vårdpreventiva processen, vårdhygien, fall och nutrition. 
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Övrigt i korthet 
 
…socialnämnden beslutade om intern kontrollplan för år 2020. Förvaltningen 
har tagit fram en plan för interna kontroller som bygger på risk- och 
väsentlighetsbedömningar.  
 
… socialnämnden beslutade att anta förslag till avtal mellan socialnämnden 
och Räddningstjänsten Väst för perioden 1 maj till och med 31 oktober 2020. 
Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda hur trygghetslarm och hemtjänst 
natt ska organiseras inom socialförvaltningen från och med 1 november 2020. 
Bakgrunden är att Räddningstjänsten meddelat att de från och med 1 
november 2020 väljer att avsluta avtalet med socialförvaltningen om att 
ansvara för hemtjänst natt och trygghetslarm. 
 
…socialnämnden har yttrat sig om två motioner. Nämndens yttrande är att 
föreslå kommunstyrelsen att: 

• Motion om att motverka digitalt utanförskap från Lukas Nord (S) 
tillstyrks. 

• Motion om slopat krav på ekologisk mat samt slopande av minst en 
helvegetarisk dag från Olle Hällnäs (SD) avstyrks. 

 


