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Nyheter från socialnämnden 21 februari
Årsrapport 2018
Förvaltningens resultat blev till slut 0,6 miljoner kr plus. Det är en avvikelse
på 0,06 % av förvaltningens budget. Detta är en klar förbättring jämfört med
den tidigare prognosen. Förbättringen beror främst på:
•

•

Förbättrat resultat inom Varbergs omsorg och hälso- och
sjukvårdsenheten tack vare gott arbete av chefer och medarbetare med
att nå ekonomi i balans.
Lägre efterfrågan än beräknat inom bland annat hemtjänsten och barn
och ungdom.

Uppföljning av kvalitet
Generellt visar nationella undersökningar och jämförelser fortsatt god eller
mycket god kvalitet för nämndens verksamheter. Resultaten visar även på ett
effektivt resursutnyttjande.
Hänt i verksamheten
Här är några exempel på vad som genomförts i Socialförvaltningen under
2018:
•
•

•
•

I maj öppnades ett nytt barnboende och även antalet korttidsplatser
har utökats.
Förvaltningen har gått in i två större europeiska samverkansprojekt
inom välfärdsteknik, Digga Halland och CareWare Nordic. Syftet är att
stärka innovationskraften inom organisationen, öka digitalisering och
välfärdsteknik samt utveckla kompetensen hos personalen.
Socialförvaltningen har i samarbete med Vuxenutbildningen i Varberg
tagit fram en undersköterskeutbildning för vårdbiträden där de kan
tillgodoräkna sig erfarenheter och kunskaper i sin utbildning.
Resursteam demens har skapats. Dessutom har socialnämnden
beslutat att anpassa det kommande särskilda boendet i Träslövs
trädgårdsstad för personer med specifika behov relaterade till
demenssjukdom. Boendet förväntas stå klart år 2020–
2021 och ska vara kommunens nav för kunskap och kompetens
gällande vård och omsorg för personer med demens.
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Övrigt i korthet
…socialnämnden godkände redovisning av genomförda kontroller enligt intern
kontrollplan 2018 och förslag till åtgärder. Nämnden ska årligen göra en
intern kontrollplan utifrån en riskkartläggning av moment och rutiner i
verksamheten.
…socialnämnden beslutade att i sitt yttrande till kommunstyrelsen föreslå att
avstyrka motionen om demensvård i Varberg med motiveringen att
utvecklingsarbetet redan pågår, bland annat inom ramen för projektet
”Utveckla vård och omsorg för personer med demens”.

