Nyheter i korthet från socialnämnden
Torsdagen den 26 mars
Investeringsbudget 2016
I årets förslag till investeringsbudget finns ett nytt investeringsobjekt;
ombyggnad av Ankarskolan. Förslaget är att daglig verksamhet på Mandarinen
ska flytta till gamla Ankarskolan i Träslövsläge. När den nya Ankarskolan står
färdig i januari 2016 kan vissa delar av de gamla lokalerna byggas om till lokaler
för daglig verksamhet. Utöver denna ombyggnation ser socialförvaltningen ett
antal kommande investeringsbehov utifrån socialnämndens lokalförsörjningsplan.
• Utökning av boendeplatser på särskilt boende
Enligt framtagen äldreplan kommer det att behövas cirka 70 nya platser i särskilt
boende fram till 2020. Åtgärdsval om nybyggnation bör startas omgående och i
samband med detta bör även en översyn om eventuella åtgärder på
demensboendet på Bäckvägen 1 i Tvååker tas med.
• Bryggaregatan
Åtgärdsval om eventuell ombyggnation av psykiatriboendet på Bryggaregatan
bör starta omgående.
• Åkaren 13
Fastigheten Åkaren har stora brister och det är nödvändigt att bristerna åtgärdas
om socialförvaltningen ska kunna ha kvar verksamhet i fastigheten. I annat fall
måste behovet av ersättningslokaler utredas. Åtgärdsval bör startas omgående.

Intern kontrollplan 2015
Nämnden har enligt kommunallagen det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska varje år göra en plan
för uppföljning av den interna kontrollen.
Förvaltningen har tagit fram en plan för intern kontroll 2015. Internkontrollen
ska vara genomförd senast den 30 november 2015. De områden som ingår i
internkontrollen 2015 handlar bland annat om;
• kundernas delaktighet i utredning och utförande,

•
•
•
•
•

att individbeslut följs upp i tid,
samtycke för inhämtande av information,
betalning, besiktning och uppföljning av hjälpmedel,
beställningar i verksamhetssystemet Pro Capita samt
finansiell rapportering.

Övrigt i korthet…
… Socialnämnden beslutade att direktupphandla boendeplatser för
ensamkommande flyktingbarn samt att godkänna förslag till avtal med Astreab
AB gällande boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn. Sedan årsskiftet
2013/2014 gäller en ny lagstiftning som möjliggör för Migrationsverket att
anvisa ensamkommande flyktingbarn till landets kommuner utöver gällande
avtal. För Varberg innebär den nya överenskommelsen en fördubbling. Vi är
därför i behov av att köpa in 7 asylplatser från extern aktör för att klara
uppdraget i avvaktan på mer långsiktiga beslut för organisationen kring
ensamkommande flyktingbarn.
… Socialnämnden beslutade att avslå Länk 80:s begäran om tilläggsanslag av
föreningsbidrag för att driva boendeverksamhet. Förvaltningen bedömer att
Länk-80:s boendeverksamhet inte uppfyller de krav som fordras för att stödja
socialtjänstens verksamhetsområden.
…Avdelningschef Lena Brosché rapporterade kort om det risk- och
sårbarhetsarbete som drivs på förvaltningen och som syftar till att utveckla
krisberedskapen. Bland annat är kommunikations- och utbildningsplan under
framtagning.

