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Nyheter i korthet från socialnämnden 15
december 2016
Digitalt nyckelfritt låssystem införs
2017 införs nyckelfri hemtjänst i Varberg. Swedlock AB vann
upphandlingen och har fått uppdraget att leverera en digital
låslösning.
För att förbättra vår service och säkerhet kommer Varbergs kommun att
montera ett digitalt lås på omsorgstagarnas dörrar inom hemtjänsten.
Låset är till för hemtjänstens personal. Digitalt nyckelfritt låssystem
innebär flera fördelar för kunder, miljön och hemtjänstens personal.
Det gör bland annat att den som larmar kan få hjälp fortare av den
personal som finns närmast i området (då nycklar inte behöver
hämtas), att det blir färre och kortare bilresor för personalen och
mindre administration. Mer information och detaljer om införandet
kommer till berörda i januari/februari.

Lokalförsörjningsplan
Socialförvaltningen har tagit fram en lokalförsörjningsplan för 2017.
Syfte med lokalförsörjningsplanen är att beskriva behov av lokaler och
boenden för socialnämndens olika målgrupper. Planen beskriver det
kortsiktiga behovet för 2017 men även det långsiktiga behovet fram till
2030 där det är möjligt. Övergripande kan konstateras att det finns ett stort
behov av bostäder framöver för flera olika målgrupper. Det pågår därför ett
intensivt arbete med exempelvis förstudier och projektering för nya boenden.
Socialnämndens lokalförsörjningsplan är en del av Varbergs kommuns
lokalförsörjningsplan

Månadsrapport
Socialnämndens månadsrapport visare en helårsprognos på - 8 miljoner
kronor. Kostnadsökningar finns bland annat inom äldreomsorgen och LSS.

Ökningen inom äldreomsorgen beror, förutom prisuppräkningar, på en
volymökning inom hemtjänsten och inom larmverksamheten. Trenden med
fler personer i behov av insatser enligt LSS kvarstår under 2016.
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Övrigt i korthet…
…socialnämnden beslutade om internbudget för 2017. Enligt prognosen
beräknas befolkningen öka i Varberg och nämndens kompensation för år 2017
motsvarar 9 miljoner kronor. Socialnämnden tillförs även medel för att
bibehålla och säkerställa kvaliteten i verksamheten, motsvarande 18 miljoner
kronor.
…Varbergs kommun har sedan lång tid tillbaka etablerade samarbeten med
externa aktörer om arbetsmarknadsinsatser. Nu gällande avtal med Klara i
Varberg löper ut sista december 2016. Upphandling för nästa period har nu
genomförts. Två anbud har inkommit och anbud från Klara i Varberg är
vinnande anbud. Upphandlingen omfattar arbetsmarknadsinsatser i form av
rehabiliteringsaktivitet, arbetsförmågebedömningar, arbetsprövningar,
arbetsträningar samt praktikplatser. Dessutom ingår platser för ungdomar
som är dömda till ungdomstjänst. Avtalstid gäller från januari 2017 i 2 år.
…socialnämnden beslutade att godkänna projekteringskostnader på ca 2
miljoner kronor för nytt särskilt boende. Samhällsutvecklingskontoret har
anvisat en tomt söder om Träslövs Trädgårdsstad. Arbetet med att ta fram en
detaljplan för området kommer att ske under 2017.
…socialnämnden beslutade att häva avtalet med Hemtjänst och Service i
Halland AB om hemtjänstinsatser inklusive delegerade hälso- och
sjukvårdsinsatser då företaget har brustit i sitt uppdrag vilket lett till att det
finns patientsäkerhetsrisker.

