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Nyheter i korthet från socialnämnden 26
januari 2017
Månadsrapport december 2016
Socialnämndens månadsrapport visare ett helårsresultat på - 3 miljoner
kronor. Kostnadsökningar finns bland annat inom äldreomsorgen och LSS.
Ökningen inom äldreomsorgen beror, förutom prisuppräkningar, på en
volymökning inom hemtjänsten under året. Trenden med fler personer i behov
av insatser enligt LSS kvarstår under 2016.

Upphandling av bemanningstjänster
Socialnämnden beslutade om upphandling av ramavtal för
bemanningstjänster av sjuksköterskor och socialsekreterare/
omsorgshandläggare.
Socialförvaltningen har sedan några år tillbaka behov av hjälp med bemanning
med sjuksköterskor under semesterperioden. Tidigare avtal löpte ut 31 augusti
2016.
Under senare tid har även behovet av bemanningstjänster för enstaka tjänster
som socialsekreterare och omsorgshandläggare vuxit. Nu gällande avtal med
CareOnDemand löper ut 30 mars 2017.
Avtalsstart för det nya ramavtalet planeras till förste maj 2017.

Avrapportering framtida boendeformer
Socialförvaltningen gav en lägesrapport om arbetet inom framtida
boendeformer. Så här ser nuläget ut:

•
•
•

Kvalitetsdeklaration och riktlinjer för trygghetsboende är klara.
Arbetet med fortsatt utveckling av demensvården ska nämnden besluta
om i februari.
Korttidsvården utvecklas nu i projektform. Pågår under närmaste två
åren.
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•
•

Boendeplanering sker varje år med revidering och beslut av
socialnämnden.
Fortlöpande arbete pågår med att utveckla det hälsofrämjande
arbetssättet i förvaltningen. Nu startas exempelvis utvecklingsarbete
inom anhörigstödet och dagverksamheten samt inom hemtjänsten.

Övrigt i korthet…
…socialnämnden beslutade att ansöka om statsbidrag för 2017 hos
Länsstyrelsen i Hallands län för verksamhet med personligt ombud.
…Seniormässan 2017 är den 2 mars i Sparbankshallen mellan klockan 10-18.
Socialförvaltningens montrar och framträdanden kommer att ha fokus på
välfärdsteknik och hälsofrämjande arbetssätt/folkhälsa. På mässan kommer
bland annat samarbetet med Hälsoteknikcentrum visas upp, liksom mobila
trygghetslarm (med GPS), digitala lås inom hemtjänsten och film där äldre och
anhöriga berättar om välfärdsteknik i deras vardag. Dessutom kommer det
bland annat vara hälsopanel och medborgardialog om kommunens öppna
mötesplatser för seniorer.

