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Nyheter i korthet från socialnämnden 22
februari 2018
Årsrapport 2017
Socialnämndens resultat för 2017 är ett underskott på 0,2 miljoner kronor. I
resultatet finns ett underskott i verksamheten för ensamkommande barn på
drygt 9 miljoner kronor. Denna verksamhet finansieras via den statliga
ersättningen från Migrationsverket. Detta innebär att den del som är
kommunalt finansierad visar ett överskott på knappt 9 miljoner kronor.
Socialnämnden yrkar att öka resultatreserven med 7, 1 miljoner så att den
inför 2018 uppgår till 32, 5 miljoner kronor.
I årsrapporten beskrivs också framtida utmaningar för nämnden:
• Ökade behov inom äldreomsorgen
• Avancerad hemsjukvård i hemmet
• Ökad efterfrågan på insatser enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade
• Integration
• Balans mellan statliga ersättningsnivåer och kostnader för ensamkommande
barn (ersättningarna och verksamheterna minskar kraftigt)

Månadsrapport
Socialnämnden prognosticerar ett underskott på cirka 16 miljoner kronor. Det
beror främst på sänkta ersättningsnivåer från staten gällande
ensamkommande barn, vilket uppgår till 8 miljoner kronor. Andra
kostnadsökningar som sker är inom personlig assistans och hemsjukvården.

Kartläggning neuropsykiatriska insatser
Socialnämnden har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och
kultur och fritidsnämnden fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att
utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur kommunen skulle
kunna höja kvaliteten på kommunens insatser. Projektgruppen har urskilt ett
antal områden som bedöms vara mest angelägna att utveckla. Det handlar
bland annat om kunskapshöjande insatser tillsammans med Varbergs-
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nämnden, förstärka stödet i grundskolan, förstärka fritidsverksamheten och
utveckla anpassningar på gymnasiet.

Övrigt i korthet…
…Utvecklingsledare Susanne Bergenheim informerade om handlingsplan för
Trygg i Varberg 2018-2021. Trygg i Varberg är ett samarbete mellan Varbergs
kommun, Polisen, Räddningstjänsten väst och Region Halland.
Handlingsplanen har tre fokusområden:
- Barn och ungas fysiska och psykiska hälsa
- ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)
- Trygghet och säkerhet.
Trygg i Varberg – handlingsplan (bildspel)
… Resultatet av internkontrollen 2017 visade på förbättringsarbete inom
områden som berör kvalitetssäkring av information i informationssystem
(Lifecare Sip), uppföljning av beslut och att beställningar till utförare görs på
rätt sätt. Detta kommer att följas upp igen under 2018.

