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Nyheter i korthet från socialnämnden
22 juni 2017
Projekt Samordnad rehabilitering förlängs
Socialnämnden beslutade att förlänga projektet Samordnad rehabilitering till
och med 31 december 2018. Projektet som pågått sedan 2016 har hittills
kunnat visa på goda resultat utifrån att den negativa trenden med ökande
sjuktal har brutits. Det finns dock behov av att ytterligare arbeta aktivt med
frågan och även utöka projektet till att även omfatta arbetsmiljö och djupare
analys av sjuktalen.

Nytt ramavtal om yrkeskläder och skor
Socialnämnden beslutade att anta anbud från AB Ingvar Ekdahl om ramavtal
för yrkeskläder och skor för vård och omsorg.

Uppföljning av privata utförare inom vård och omsorg
Förvaltningen redovisar årligen hur man gör uppföljning och
kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare. Uppföljningen sker
systematiskt med planering, beställning och uppföljning av verksamheter
inom socialnämndens ansvarsområde både av verksamheter i egenregi och de
som utförs av privata utförare.
I de avtal som ingås förs krav på allmänhetens insyn in och förvaltningen
tillhandahåller även en jämförelsetjänst (på www.varberg.se) för kund samt
information i en kundvalskatalog.

Övrigt i korthet…
…Socialnämndens månadsrapport visar en prognos för 2017 med ca -2,4
miljoner kronor. Varbergs föreningsråd har beviljats extra ersättning och
projektmedel avsätts för att utveckla demensvården. Kostnadsökningar finns
bland annat inom LSS, främst inom personlig assistans. Det råder även stor
osäkerhet kring pågående utredningar hos Försäkringskassan om
assistansersättning. De negativa prognoserna inom LSS-verksamheten vägs
upp av lägre kostnadsnivåer inom andra verksamhetsområden.
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…socialnämnden har yttrat sig över remiss om social trygghet i en globaliserad
värld. Rapporten som helhet ger en överskådlig bild av de system som styr den
sociala tryggheten i Sverige och behov av förändringar som kan finnas.
Samtidigt saknas delvis perspektivet kring hur de förslag som läggs fram, i en
förlängning kan komma att påverka kommunernas ansvar och insatser. Det är
viktigt att detta tas med i det fortsatta arbetet utifrån rapporten.
…socialnämnden föreslår att motionen om demensboende modell Hattstugan
avstyrks. Socialnämnden vill utveckla vård och omsorg för personer med
demens på bred front i ett projekt som ska pågå 2017 – 2019, och boende är en
del av det. I det fortsatta utvecklingsarbetet kommer förslag på hur de olika
insatserna ska formas, och hur de kommer att påverka varandra. Att redan nu
besluta om en specifik modell för boende för personer med demenssjukdom
skulle vara att förekomma utvecklingsarbetet. Socialnämnden föreslår därför
att motionen avstyrks. Beslut om motion fattas i fullmäktige.
…socialnämnden föreslår att motion om navigatorcenter avstyrks. Motionen
tar upp en angelägen frågeställning om vikten av att ungdomar kommer ut i
arbete eller studier. Det är en fråga som socialnämnden och kommunen
arbetar aktivt med. Sedan motionen lämnades in 2013, har flera olika insatser
startats, och de bygger på samarbete mellan flera olika parter:
Arbetsförmedlingen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen
samt centrum för livslångt lärande. De parter som ingår i samverkan kring de
målgrupper som nämns i motionen anser att samarbetet fungerar mycket bra
och ger resultat och att det inte behövs någon ytterligare samarbetsyta än den
som redan byggts upp. Beslut om motion fattas i fullmäktige.

