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Nyheter i korthet från socialnämnden
24 september
Förändring av verksamhet på äldreboenden
För att möta det samlade behovet av boendeformer så beslutade
socialnämnden 24 september att omvandla äldreboendena på Ölandsgatan 3
och Strängvägen 2 V till boenden inom funktionsnedsättning och psykiatri.
Samtidigt flyttas verksamheten inom funktionsnedsättning på Bryggaregatan 5
till Ölandsgatan 3. Förändringen kommer ske våren 2021.
I början av nästa år öppnar Midsommargården, ett nytt äldreboende där
kommunen bland annat samlar kompetens och resurser i en miljö anpassad
för personer med demensdiagnos. Samtidigt växer behovet av nya bostäder
inom exempelvis funktionsnedsättning och psykiatri och det är brist på
möjliga gruppbostäder i Varberg.
Inom kort kommer förvaltningen därför att ha många platser på äldreboende
att erbjuda men inte tillräckligt med gruppbostäder inom
funktionsnedsättning eller psykiatri.
Särskild omsorg
- Vid den här typen av förändringar har vi en särskild omsorg om att detta ska
ske på ett tryggt och bra sätt med omtanke och planering utifrån behoven,
säger Anna-Lena Sellergren förvaltningschef.

Delårsrapport
Socialnämndens prognos för helåret är minus 10 miljoner kronor, vilket är 15
miljoner bättre än tidigare prognoser. Detta beror främst på extra tillskott för
2020 som kommunstyrelsen beslutat, utdelning av statsbidrag till
sjuklönekostnader och ersättning för hemsjukvårdsavtalet. Det finns dock 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 bedrivs av kommunerna. Till detta kommer
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kostnadsökningar inom verksamhetsområdena barn och familj samt
funktionsnedsättning. Utvecklingen av samarbetet med Region Halland om
bland annat hemsjukvårdsöverenskommelsen är även den avgörande för
kostnadsutvecklingen.

Slutrapport demensprojektet

Emilie Rawlings projektledare presenterade slutrapport för demensprojektet.
Tre delprojekt ingick:
• Resursteam demens
• Anpassa vissa särskilda boenden
• Utveckla dagverksamhet och anhörigstöd
Projektet har haft ett brett uppdrag och har bland annat uppnått
följande:
- Idag har vi ett Resursteam med specialistkompetenser
- Ökad användning av BPSD-kvalitetsregister
- Förvaltningen har upphandlat ett digitalt anhörigstöd. Detta ska
marknadsföras under hösten.
- En kompetenstrappa är framtagen
- Dagverksamheten fokuserar i genomförandeplanen mer på individuella mål.
Framtida idéer är exempelvis fokusgrupper demens för god kunskapsutveckling och att utveckla samarbete mellan olika professioner.

Kartläggning av hemlöshet

Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning
av hemlöshet i Varbergs kommun. Den aktuella kartläggningen gäller
hemlösheten i Varberg under vecka 14, 30 mars - 5 april 2020.
I korthet visar årets rapport att antalet rapporterade hemlösa har ökat med 17
personer från 2019 till 2020. Den främsta orsaken till hemlösheten är att
personen inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av
olika skäl. Andra skäl till hemlöshet är att det finns en missbruks- och
beroendeproblematik, psykisk ohälsa, skilsmässa/separation och
arbetslöshet.

