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Nyheter i korthet från socialnämnden 25 
januari 2017 

 
Projekt hälsofrämjande arbetsplatser 
 
Projektledare, Lena Wessman, informerade om projekt hälsofrämjande 
arbetsplatser som syftar till att sänka sjukfrånvaron i förvaltningen. I projektet 
kommer ingå analys, utbildningsinsatser, modeller och åtgärder för 
hälsofrämjande arbetsplatser. 

 
Kvalitet i särskilt boende – Sätt ljus på natten 
 
Socialnämnden beslutade att anta Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
rekommendation ”Kvalitet i särskilt boende - sätt ljus på natten” 
 
För att stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende 
för äldre har SKL tagit fram rekommendationer där de pekar ut områden som 
kräver särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. SKL rekommenderar 
kommunerna att stärka och utveckla kvaliteten enligt följande punkter: 

• Koll på läget 

• Planera utifrån individens behov 

• Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

• Ledarskap 
 

Förvaltningen får även i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
genomföra SKLs rekommendation. 
 
 

Övrigt i korthet… 
 
… socialnämndens resultat för 2017 är ett underskott på cirka 200 tusen 
kronor vilket motsvarar ca 0,2 promille av nämndens omsättning. 
 
… socialnämnden beslutade att ansöka om statsbidrag för verksamhet med 
personligt ombud år 2018. 
 
…En motion med förslag om att bygga ett äldreboende i Bua hamn har 
lämnats av Malin Kjellberg (S) och Turid Ravlo-Svensson (S).  
Förslaget i motionen är att bygga ett särskilt boende för äldre i Bua hamn för 
att bygga bort bostadskön samt för att ge de äldre ett attraktivt boende. 
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Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden. Socialnämnden 
föreslår att motionen avstyrks med hänvisning till det arbete som pågår med 
att se var i kommunen särskilt boende ska byggas med koppling till 
befolkningsutvecklingen. 
 
…Mats Ericson, kommunikatör, informerade om förvaltningens deltagande på 
Seniormässan 2018. Mässan är förste mars klockan 10-18 i Sparbankshallen. I 
år är det 10-årsjubileum på mässan. Förvaltningens utställare på mässan har 
bland annat fokus på hälsofrämjande och förebyggande frågor samt 
välfärdsteknik.  
 
 


