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Nyheter i korthet från socialnämnden 24
november 2016
Månadsrapport
Socialnämndens månadsrapport visare en helårsprognos på - 8,9
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. Ökningen är
störst inom daglig verksamhet.

Upphandling av särskilda boenden
Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förfrågningsunderlag för upphandling av drift av särskilda boenden på
Bäckvägen 1 och Sannavägen 11 A-C i Tvååker samt Ringvägen 11 A-B i
Veddige. Det handlar om 50 lägenheter och tidsperioden är från april 2018 –
mars 2022.

Övrigt i korthet…
…socialnämnden beslutade om en förlängning av projektet ”Utvecklad
samverkan i vårdkedjan och tidiga rehabiliteringsinsatser” fram till och med
mars 2017.
…överenskommelse om Svenska För Invandrare (SFI) godkändes.

Tidsperioden är från förste januari 2017 till och med sista december
2020. Socialförvaltningen får sedan den 1 januari 2012 statsbidraget för

nyanlända som är kommunplacerade/folkbokförda. En viss andel av detta
bidrag ska bekosta utbildning i Svenska För Invandare (SFI) för nyanlända
som är äldre än 21 år. Centrum för Livslångt Lärande (CLL) ansvarar för SFI
för samtliga av kommunens invånare.
… socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till ny
överenskommelse om kost till särskilda boenden med serviceförvaltningen.
…socialnämnden beslutade att avstyrka motion om att införa modell
Tubberöds Hus som ett testprojekt på ett befintligt äldreboende.
Förvaltningen bedömer att nuvarande organisation, den ersättning som ges
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utifrån intäktsfinansiering, olika driftsformer samt möjligheten att själv välja
vilket boende man vill flytta till, gör att socialnämnden kan styra utvecklingen
av denna insats. Detta kopplat till de kvalitetsdeklarationer som beslutats av
nämnden ger även de boende och personalen möjlighet att påverka och
utveckla innehållet i de särskilda boendena tillsammans.

