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Nyheter i korthet från socialnämnden
18 maj 2017
Förstudierapport särskilt boende
Socialnämnden beslutade att godkänna förstudierapporten för
byggnation av nytt särskilt boende i Träslöv och att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna investeringsramen.
Den 17 december 2015 beslutade socialnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för nybyggnation av särskilt
boende för äldre. Det nu föreslagna särskilda boendet kommer att innehålla 60
särskilda boendeplatser i sex boendeenheter med 10 lägenheter och
gemensamma ytor. Det kommer även att finnas lokaler för daglig verksamhet,
aktivitetslokaler, personallokaler och ett tillagningskök i byggnaden samt
utemiljö för boende och kunder på daglig verksamhet.
Socialförvaltningen har deltagit i arbetet med förstudien genom att belysa
verksamhetens krav på utformning och funktion. Bedömningen är att det nya
särskilda boendet med lokaler för dagverksamhet kommer att få
ändamålsenliga lokaler och utemiljö som är väl anpassade för personer med
demenssjukdom.

Redovisning av socialförvaltningens arbetsmiljöarbete
2016
Arbetsmiljöarbetet för 2016 redovisades för nämnden. Förslag till
förbättringar och åtgärder för 2017 är:




Det kommer att aktivt arbetas vidare med sjukfrånvaron. Detta sker
genom hälsofrämjande, förebyggande och återförande insatser.
Projektet samordnad rehabilitering som startades under 2015 pågår till
och med år 2017. Under 2017 med särskild inriktning på kön- och
åldersskillnader.
Trots fokus och insatser inom den fysiska arbetsmiljön har
riskrapporteringen inom området fortsatt att minska samtidigt som
skadorna har ökat. Detta gör att fortsatt fokus och konkreta åtgärder
behöver tas fram och arbetas med under 2017 och 2018.
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Det finns ett behov av att tydliggöra och arbeta med rapportering av
händelser (tillbud, nollskador och skador med frånvaro). Detta skall
göras genom att på samtliga APT samt vid introduktion av nya
medarbetare gå igenom hur, vad och varför man tillbudsrapporterar
samt hur skador skall rapporteras.
Det behövs göras en fördjupad rapport av inrapporterade skador.
Utifrån flera parametrar såsom medarbetarenkätens resultat,
generationsväxling m.m. kommer det att arbetas med enhetschefernas
arbetsmiljö samt ledarskapsutveckling.
Det kommer inom arbetsmiljöområdet att läggas vikt på hur medier
inverkar och påverkar våra verksamheter, medarbetare och chefer.
Fortsatt arbete med innehållet gällande organisatorisk och social
arbetsmiljö med särskilt fokus på resultatet från medarbetarenkäten.

Tertialrapport
Socialförvaltningen redovisade tertialrapporten. Den ekonomiska
resultatprognosen för 2017 är att förvaltningen ligger på budget.
Händelseutvecklingen inom ett antal olika områden beskrivs nedan.
Personer med funktionsnedsättning
Under årets första månader fortsätter den ökning av antal ärenden inom såväl
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som psykiatri
som sågs under 2016. Särskilt tydlig är ökningen av insatsen personlig
assistans. Ökningen förklaras dels av Försäkringskassan striktare bedömning
vid prövning av statlig assistansersättning, dels av det oklara rättsläget om
assistansersättning.
Äldreomsorgens utveckling
Behovet av särskilda boendeplatser är fortsatt stort och väntetiderna ökar då
förvaltningen i nuläget har få lediga lägenheter. Behovet av boendeplatser
kommer stadigt öka och att skapa nya boendeplatser är prioriterat. I dagsläget
är det totalt 18 kunder som väntar på särskilt boende.
Bostäder till nyanlända
Arbetet fortgår med att omvandla cirka 100 platser i HVB-hem (hem för vård
och boende) till bostäder för nyanlända anvisade ensamhushåll då behovet
minskat för ensamkommande barn och ungdomar. Det kommer att bli
merkostnader då de som anvisats till kommunen inte har råd att betala
hyreskostnaden utifrån sin etableringsersättning.
Ändrat ersättningssystem för ensamkommande barn och
ungdomar
Ersättningen för ensamkommande barn och ungdomar sänks från den 1 juli
2017. Det är ett stort omställningsarbete vilket bland annat innebär
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omställning av HVB till stödboende med stödteam och det finns risk för
merkostnader i samband med detta.

Övrigt i korthet…
… socialnämnden beslutade om föreningsbidrag. Socialnämndens
föreningsbidrag utgår till ideella föreningar som bedriver
frivillig verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på
annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde.
...socialnämnden föreslår i sitt yttrande att avstyrka motion från Andreas
Feymark (SD) om bättre hälsa för seniorer på kommunens äldreboenden
genom regelbunden träning/motion. Socialnämnden skriver i sitt yttrande att
det ingår i uppdraget och att verksamheterna redan arbetar aktivt med flera
insatser för att möjliggöra detta. Nämnden var oenig i frågan. Beslut om
motionen fattas i kommunfullmäktige.

