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Nyheter i korthet från socialnämnden 14
december 2017
Månadsrapport
Socialförvaltningens helårsprognos för år 2017 visar på ett överskott med cirka
4 miljoner kronor. Det är en förbättring mot delårsrapporten där ett
nollresultat prognosticerades. Främst beror den förbättrade prognosen på
fortsatt låga kostnader inom individ- och familjeomsorgen och på en
hyressänkning från serviceförvaltningen.

Kartläggning av insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Socialnämnden har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och
kultur och fritidsnämnden fått i uppdrag från kommunfullmäktige att
kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I uppdraget ingår också att föreslå
hur kommunen skulle kunna höja kvaliteten på insatserna.
Projektgruppen lyfter fram ett antal utvecklingsområden. Det finns behov av
att
•
•
•
•
•
•
•
•

kompetensutveckla all personal på berörda förvaltningar inom
området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
stärka och förtydliga ansvaret för det drogförebyggande arbete
utveckla och förstärka Be Right Back
utveckla och förstärka flexteamen
utveckla och förstärka fritidshemsverksamheten för barn under 13 år
förstärka fritidsverksamhet t.ex. vid kommunens ungdomsgårdar
mer omfattande genomlysa och identifiera områden där det saknas
insatser och aktiviteter
tydliggöra ansvarsfördelningen för dessa insatser/aktiviteter.

Övrigt i korthet…
…socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med
berörda kommuner i Falkenberg och Kungsbacka utreda hur dövblinda
ungdomarnas behov kan tillgodoses.
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…socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att avveckla
bostaden med särskild service på Håstens torg 4.
…socialnämnden beslutade att godkänna avtal mellan socialnämnden och
Varbergs Föreningsråd för perioden förste januari 2018 till 31 december 2020.
…Avtal med utförare av hemtjänstinsatser har gått ut. Förvaltningen har
därför tagit fram ett nytt avtalsförslag som i stora delar bygger på det
nuvarande dokumentet. Alla företag som idag har ingått avtal med
socialnämnden kommer att få teckna nya avtal utifrån förändringar i avtalet.
Ersättningen är 396 kr i tätort och 429 kr på landsbygd till och med 30 juni
2018 och från och med förste juli 2018 är den 395 kr i tätort och 426 kr
på landsbygd. Ersättningen för 2019 skrivs upp i enlighet med
omsorgsprisindex (OPI).
…socialnämnden beslutade att anta anbud från Grolls AB för ramavtal om
yrkeskläder och skor för vård och omsorg. Detta är ett nytt beslut i frågan, då
tidigare beslut överprövats i förvaltningsrätten.
…förslaget att kultur- och fritidsnämnden tar över verksamhetsansvar
för mötesplatser för seniorer/äldre tillstyrks. Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen.
… efter revision av kommunens direktupphandling och följsamhet mot egna
riktlinjer, har en uppföljning av socialförvaltningens arbete genomförts.
Utvecklingsområden som identifierats gäller exempelvis IT-systemet för
upphandling, information och utbildning samt information till
upphandlingsavdelningen.

