Nyheter i korthet från socialnämnden
Torsdagen den 18 december 2014
Årsrapport 2014
I årsrapporten ges en sammanfattande beskrivning av måluppfyllelse,
kvalitetsarbete och ekonomi. Generellt sett har förvaltningen bra resultat i
kundundersökningar som genomförts under året.
Exempel på områden som tas upp i årsrapporten är:
 Trygghet och bemötande inom äldreomsorgen
I årets kundundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”
(Socialstyrelsen) får förvaltningen generellt sett bra resultat. Kunderna är nöjda
med bemötandet inom både hemtjänst (98% nöjda kunder) och särskilt boende
(95%). Andelen kunder som upplever det som tryggt/ganska tryggt fortsätter att
öka inom särskilt boende (91%) och är kvar på en oförändrat hög nivå inom
hemtjänsten (89%). Ett viktigt utvecklingsområde är inom hemtjänsten, där
kundernas delaktighet i att upprätta genomförandeplaner behöver bli bättre.
 Arbetsmarknadsinsatser
Andelen unga med behov av försörjningsstöd är cirka 45 % lägre än i riket och
ligger bland de 25 % av kommunerna med lägst värde. Bland annat har projektet
Steget vidare lett till att många deltagare fått egenförsörjning i form av arbete
eller studier.

 Antalet barn och unga som institutionsplacerats har under de
senaste åren sjunkit.
Minskningen beror på ett antal faktorer. En bidragande orsak är sannolikt att
förvaltningen under de senaste åren ökat tillgängligheten och arbetat med öppna
insatser som en del i det förebyggande arbetet. Detta som ett komplement till
öppenvårdsinsatser, vilka också motverkar behovet av mer ingripande
insatser/placeringar.
I den slutliga årsrapporten kommer också återfinnas en översiktlig bild av det
slutliga ekonomiska resultatet. Prognosen är för närvarande på + 7 mnkr (varav 4
mnkr är märkt till Psynk-projektet, synkroniserade satsningar till barn och unga).
Den slutliga årsrapporten kommer redovisas på hemsidan under våren.

Reviderade riktlinjer för handläggning av lex Sarah
Från 1 januari 2015 kommer förvaltningen att använda ett IT-stöd för lex Sarahhandläggningen vilket har föranlett en översyn av arbetssätt och fördelning av
ansvar inom hela förvaltningen.
Ansvaret för handläggningen överförs från förvaltningsledningsstaben till
respektive avdelning. Även mottagande och utredning av lex
Sarah-rapport samt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om
allvarliga missförhållanden/påtaglig risk för allvarliga missförhållanden
delegeras till de funktioner som utsetts på varje avdelning enligt särskild
delegeringsförteckning.
Som en följd av de föreslagna förändringarna har riktlinjerna för handläggning
av ärenden gällande missförhållanden/risk för missförhållanden inom
lex Sarah reviderats.
Förvaltningens bedömning är att de föreslagna förändringarna stärker
förvaltningens arbete med ständiga förbättringar där arbetet med avvikelser och
brister är en viktig utgångspunkt och tydliggör avdelningarnas/enheternas ansvar
för egenkontroll. Handläggningen blir även mindre sårbar.

Regionens mål och handlingsplan för psykisk ohälsa
Regionens mål- och handlingsplan fram till 2016 för programområde Psykiatri –
prio psykisk ohälsa redovisades och antogs av nämnden. Planen utgår från en
nationell satsning och syftar till att förbättra situationen för personer med
psykisk ohälsa. Satsningarna skall inriktas på att uppfylla de lång- och
kortsiktiga målen i regeringens plan för området.
Prioriteringar av målgrupper och områden
- Barn och unga (tillhör barn och unga gruppen)
- Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik
Prio psykisk ohälsa – övergripande mål 2012 –2016
- En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god
kvalitet
- Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning
- Möjlighet till delaktighet och inflytande

Regionens mål- och handlingsplan för missbruk och beroende

Regionens mål- och handlingsplan för programområde Missbruk och beroende
redovisades och antogs av socialnämnden. Planen utgår från en
nationell satsning, och beskriver tydligt förbättringsområden. Hallands län har
ingått överenskommelse med staten och Sveriges kommuner och landsting
om att delta i utvecklingsarbetet för att förbättra situationen för barn som
växer upp i familjer med missbruk samt att utveckla stöd i föräldraskapet till
personer med missbruk eller beroende. Även vidareutveckling av missbruks- och
beroendevården samt stöd till regionala brukarråd prioriteras.
Utifrån regeringens Prio-satsning har den taktiska gruppen inom
programområdet Missbruk och beroende föreslagit att medel ska användas till
insatser för personer med samsjuklighet samt till länsgemensam
kompetensutveckling motsvarande tidigare genomförd baskurs för personal inom
berörda områden.
Inventering av metoder inom missbruks- och beroendevården har genomförts
inom den länsövergripande arbetsgruppen för kompetensutveckling och en plan
för löpande metodstöd, fortbildning och kompetensutveckling har tagits fram.

Övrigt i sammandrag
…socialnämnden beslutade att anta socialförvaltningens förslag om riktlinjer för
trygghetsboende i Varbergs kommun. Förändringen gäller ålderskriteriet där 70
år nu gäller både i tätort och landsbygd.
…socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till reviderade
riktlinjer för handläggning av
 boendestöd för personkrets 1 och 2 enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS och
 boendestöd och sysselsättning socialpsykiatri.
…socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förfrågningsunderlag för upphandling av vård och omsorg inom särskilt boende
äldreomsorgen på Kalkstensgatan 16, Morängatan 34-36 och Brearedsvägen 6,
Varberg

