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Nyheter i korthet från socialnämnden                                    
27 augusti 
 
Riktad satsning inom äldreomsorgen upphör - införlivas i 
ordinarie verksamhet  
 
Socialnämnden beslutade att: 

• Arbetet med att skapa meningsfulla aktiviteter och en social miljö som 
främjar hälsa och livskvalitet även fortsättningsvis ska ingå i 
äldreomsorgens grunduppdrag och utföras inom såväl egen som privat 
regi 

• Den särskilda satsning som tillfallit såväl egen som privat verksamhet 
ska upphöra den 31 dec 2020.  

 
Detta betyder att resursen som hälsoledare inte kommer finnas kvar efter 
årsskiftet och att Varbergs omsorg nu kommer se över hur vi utvecklar detta 
arbete inom ordinarie verksamhet.  
 

- Under hösten kommer vi påbörja ett utvecklingsarbete för att även 
fortsättningsvis erbjuda goda aktiviteter och hälsofrämjande arbete och 
dra nytta av de erfarenheter vi gjort samt ta tillvara på de goda exempel 
som finns. En arbetsgrupp kommer tillsättas med representanter från 
verksamheterna, säger Evelina André, verksamhetschef på Varbergs 
omsorg.  

 
Tankar som finns nu är att se över hur Varbergs omsorg använder 
kvalitetsombud och aktivitetsombud.  
 
Bakgrund  
 
År 2015–2018 gjordes en extra satsning genom ett riktat statsbidrag inom 
särskilt boende för äldre inom hälsa och aktivitet, som sedan förlängdes i 
Varbergs kommun. Detta var en satsning utöver ordinarie grunduppdrag inom 
vård och omsorg.  
 
Socialnämnden i Varberg har, efter det fått ett ansträngt ekonomiskt läge, med 
en prognos på minus 10 miljoner kronor och ökade utmaningar kommande år. 
Detta gör att nämnden måste genomföra åtgärder för att ha en ekonomi i 
balans.  
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Sveriges kommuner står inför stora utmaningar med ökad andel äldre och 
samtidigt en förskjutning till att mer komplex vård och omsorg utförs av 
kommunerna i hemmet. Till detta finns en vikande konjunktur och en 
pandemi som sammantaget gör att nämnden behöver hantera 
kostnadsökningar. 
 
 
Månadsrapport 
 
Socialnämndens prognos för helåret är minus 10 miljoner kronor. Det finns 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 
kostnadsökningar inom verksamhetsområdena barn och familj samt 
funktionsnedsättning. Utvecklingen av samarbetet med Region Halland om 
bland annat hemsjukvårds-överenskommelsen är även den avgörande för 
kostnadsutvecklingen. Även utveckling med en pandemi påverkar ekonomin  
men omfattningen är ännu oklar. 
 
 
Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022–2025 
 
Socialnämnden har nu skickat in underlag till kommunfullmäktige om vilka 
utmaningar nämnden ser de kommande åren som kan påverka budget. 
 
Exempel på betydande satsningar och utmaningar kommande år är: 
 

- Fortsatt ekonomiska utmaningar på grund av ökad andel äldre och 
samtidigt en förskjutning till att mer komplex vård och omsorg utförs 
av kommunerna i hemmet. Till detta finns en vikande konjunktur och 
en pandemi. 

- Satsning på äldreomsorgen med öppnande av två nya särskilda boende 
för äldre. 

- Utvecklingen av samarbetet med Region Halland om bland annat 
hemsjukvårdsöverenskommelsen. 

- Satsning på olika boendeformer för personer med 
funktionsnedsättning. 

- Utvecklingen av försörjningsstöd, till följd av lågkonjunktur och 
pandemin. 

- Digitalisering med utvecklingsbehov kopplat till informationssäkerhet 
och byte av verksamhetssystem och ökad mobilitet. 
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