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Nyheter från socialnämnden 24 maj
Projekt ger bättre munhälsa - slutrapport
Slutrapport för projekt Förebyggande munhälsa presenterades för
socialnämnden. Målgruppen har varit äldreomsorgen och sammanlagt har 38
utbildningstillfällen anordnats för 470 medarbetare. Både undersköterskor,
sjuksköterskor och enhetschefer har deltagit. Det har lett till att fler
munhälsobedömningar görs och att intygen ökar.
I det fortsatta arbetet kommer nödvändig tandvård lyftas i samband med
beslut kring ”övre hygien”, det finns med i checklistor och i fortsatt
förebyggande arbete.
Samverkan och långsiktigt arbete med hela vårdkedjan kring munhälsa, lyftes
fram som framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet.

Tertialrapport för socialnämnden
Socialförvaltningens prognos för helåret bedöms bli ett underskott på cirka 11
miljoner kronor och beräknad budgetavvikelse är 6,4 miljoner kronor.
Underskottet är främst hänförbart till verksamhetsområdena inom
ensamkommande barn och hälso- och sjukvård.
Omställning av verksamhet för ensamkommande barn
Antalet ensamkommande barn fortsätter att minska och i april månad är
antalet nere på 51 barn jämfört med 113 barn i juli 2017. Det kraftigt minskade
antalet barn under hösten 2017 samt förändrade sänkta ersättningsnivåer är
utmanade och har föranlett ett omställningsarbete motsvarande drygt 50
miljoner kronor i verksamheten.
Äldreomsorg och hälso- och sjukvård i förändring
Det har skett en förskjutning av vårduppdraget från sjukhusvården till den
kommunala verksamheten med mer vård i hemmet. Komplexiteten och trycket
har ökat både inom hemtjänst och inom hälso- och sjukvården, med mer
avancerad vård i hemmet.
I övrigt nämner tertialrapporten bland annat att:
• Bostadsbristen är ett fortsatt bekymmer för förvaltningens målgrupper
men att projektering av nytt särskilt boende i Träslöv pågår och
beräknas stå klart 2020.
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•
•
•

Riktade kvalitetsinsatser mot särskilt boende för äldre kommer att
genomföras, bland annat enligt Sveriges Kommuners och Landstings
rekommendation med fokus på natten.
Samverkansprojektet Digga Halland påbörjas 1 augusti. Syftet är att
höja kompetensen för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn för
att möta utmaningarna inom digitaliseringsområdet.
Förvaltningen har påbörjat utvidgning av innovationsguiden som
arbetssätt i syfte att synliggöra barn och öka barnens delaktighet även
inom vuxenmottagning (missbruk). Förvaltningen har fokuserat på
mötet med barnet och arbetar till exempel med barnanpassad inbjudan
och möten i barnanpassad miljö även vid vuxenbehandling.

Utvecklingsområden för Varbergs omsorg
Varbergs omsorg, kommunens egenregi inom vård och omsorg, informerade
om olika utvecklingsområden man arbetar med.
•

•
•
•

•

Hälsosamma arbetsplatser – Analys av sjukfrånvaro kommer innebära
pilotprojekt inom området. Man kommer ha nya arbetssätt som
främjar hälsosamma scheman och fysisk aktivitet kommer vara
integrerat i arbetspasset.
Vak-pool med särskild kompetensutveckling i palliativ vård kommer
under hösten.
Arbete med värdegrund och nya grepp kring rekryteringen
presenterades.
Ett exempel på välfärdsteknik är en ny app som arbetas fram inom
ramen för ESF-projektet Hicube. Appen som tas fram inom daglig
verksamhet, funktionsnedsättning på Arbetscentrum samlar
information, aktivitet och kommunikation mellan olika aktörer som
boende, daglig verksamhet, god man, färdtjänst m.m. till gagn för
kunder och anhöriga. Det kan vara sådant som schema, tider till läkare,
taxi, sjuk/friskanmälan, meddelanden och dagens aktiviteter. Appen
ska nu vidareutvecklas tillsammans med Hälsoteknik Centrum i
Halland.
Exempel från verksamheterna som att man inom verksamheten inom
funktionsnedsättning deltagit i Specialvarvet och haft disco på Oscar
lyftes fram.

Övrigt i korthet…
…socialnämnden beslutade om att föreslå kommunfullmäktige nya avgifter för
tillstånds- och tillsynsarbete enligt alkohollagen och tobakslagen.
…socialnämnden beslutade att utse Marinette Edlund och Lisbeth Klingvall till
dataskyddsombud för socialnämnden från 25 maj till 28 juni 2018 och Kerstin
Glittmark från och med 29 juni 2018.

