Nyhetsbrev

1 (2)

Nyheter i korthet från socialnämnden
20 april 2017
Satsning på demensvården
Socialnämnden gör nu en särskild satsning för att utveckla vården och
omsorgen för personer med demenssjukdom. Det innebär att socialnämnden
tillför 7,5 miljoner kronor från sin resultatfond fram till och med 2019 som en
särskild åtgärd. Syftet är att möta de utmaningar vi står inför och utveckla
arbetet för att möta det ökade antalet äldre och behov för personer med olika
demenssjukdomar.
Satsningen innefattar bland annat utveckling av team för att stärka samarbete,
lärande och utveckling, anpassning av boenden och stöd till anhöriga.
Utvecklingsarbetet går vidare som projekt och beräknas pågå till och med 2019
för att sedan succesivt införlivas som en del av den ordinarie verksamheten.
Utredning – utveckla vård och omsorg för personer med demens

Bra betyg av våra kunder
Förvaltningen uppvisar generellt sett goda resultat för både hemtjänst och
äldreboende i den senaste sammanställningen av nationella undersökningar, i
öppna jämförelser. Varbergs resultat ligger likt riket eller bättre på de flesta
områden. Det är Socialstyrelsen som nyligen sammanställt resultat ifrån olika
nationella undersökningar och andra källor.
Socialstyrelsens öppna jämförelser äldreomsorg

Upphandling – bemanningstjänster för sjuksköterskor
och socialsekreterare/ omsorgshandläggare
Socialnämnden beslutade att anta anbud från Dedicare AB, LäkarLeasing
Sverige AB, Octapod AB samt Svensk Vårdsupport Socionom AB om ramavtal
för bemanningstjänster för sjuksköterskor och socialsekreterare/
omsorgshandläggare. Ramavtal tecknas på 4 år.
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Övrigt i korthet…
…Månadsrapporten visar en resultatprognos för 2017 där förvaltningen ligger
på budget.
… socialnämnden skriver i sitt förslag till yttrande om PwC:s revison av
hemsjukvården i Halland att de synpunkter och förslag som framförs i
rapporten stämmer överens med socialförvaltningens uppfattning. Alla de
förbättringsområden som tas upp i rapporten tas även upp i den
regionala genomförandegruppen i Halland. Arbete pågår för att finna nya
lösningar gällande informationsöverföring och en ny process för
vårdplaneringar.
…socialnämnden föreslår i sitt yttrande att avstyrka motion om
trygghetsboende som komplement till LSS-boenden. Yttrandet hänvisar till att
boendeformen som föreslås inte faller inom socialnämndens uppdrag. Beslut
om motion fattas i kommunfullmäktige.
…socialnämnden föreslår i sitt yttrande att avstyrka motion om att bedriva en
halkskyddskampanj i syfte att minska antalet fallolyckor i kommunen.
Yttrandet hänvisar till att insatser för att minska antalet fallolyckor redan
bedrivs. Beslut om motion fattas i kommunfullmäktige.

