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Socialnämndens arbetsutskott 2015-01-14

§1
Kvalitetsuppföljning Baldersvägen, Utmarksvägen och
Vesslevägen, Attendo. Dnr SN 2015-6
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Anteckna granskningsrapporten avseende Attendos verksamheter Baldersvägen,
Utmarksvägen och Vesslevägen.
2 Uppdra åt förvaltningen att återrapportera senast augusti 2015 gällande de
förbättringsområden som identifierats.
Beslutsunderlag
Förvaltningens granskningsrapport.
Sammanfattning av ärendet
Enligt socialnämndens beslut ska det genomföras ett verksamhetsbesök i all verksamhet
för att granska kvaliteten i verksamheten.

3

Socialnämndens arbetsutskott 2015-01-14

§2
Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända
flyktingar. Dnr SN 2014-222
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1

Då kommunstyrelsen i budget 2015 fått i uppdrag att se över hur integration av
asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen ses motionen som besvarad. I
detta uppdrag kan kommunstyrelsen arbeta med motionärens specifika frågeställningar.

Beslutsunderlag
Socialdemokraternas motion.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Falkenberg har inkommit med en motion angående genomlysning av
mottagandet av nyanlända i kommunen. I motionen lyfts fram att kommunikationen mellan
kommunen och Migrationsverket har fungerat dåligt och att det finns en brist på
information. I motionen framhålls också att det fungerar bättre i en del andra kommuner.
Med bakgrund av detta ser man ett behov av att starta en genomlysning och utredning av
hur mottagandet av nyanlända kan förbättras med betoning på ansvar för kommunikation.
Övervägande
I budget 2015 har kommunfullmäktige lämnat uppdrag till nämnderna i anslutning till
budget för det kommande året. Kommunstyrelsen har i uppdrag att se över hur integration
av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. Uppdraget ska redovisas i maj
2015. Kommunstyrelsen ansvarar för att mer detaljerade uppdragsbeskrivningar tas fram.
Då kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över mottagandet av nyanlända kan motionen
anses besvarad. Kommunstyrelsen kan arbeta med motionärens specifika frågeställningar i
den kommande genomlysningen.
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Socialnämndens arbetsutskott 2015-01-14

§3
Verksamhetsplan 2015. Dnr SN 2015-8
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Anta verksamhetsplan 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan.
Sammanfattning av ärendet
Alla nämnder ska som ett led i kommunens planerings- och uppföljningsprocess upprätta
verksamhetsplan för 2015. Syftet är att nämnden ska redovisa de aktiviteter och mål man
avser att arbeta med under året. Verksamhetsplanen ska innehålla kommunfullmäktiges
mål, socialnämndens mål och de aktiviteter nämnden ska genomföra.
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Socialnämndens arbetsutskott 2015-01-14

§4
Hyressättning av lägenheter på Ätranhemmet, avdelning Björken.
Dnr SN 2015-7
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Fastställa redovisat hyresbelopp för särskilda boendet Ätranhemmet, avdelning Björken,
att gälla från och med 2015-02-15.
Ärende
Socialförvaltningen arbetar efter samma princip för hyressättningen som gällde vid
hyressättningen av Nya Tallgläntan.
Prissättningen för lägenheterna grundas på de kriterier som gäller för nyproduktion av
lägenheter inom Falkenberg. Förvaltningen har samrått med Fabo för att detta ska beaktas.
Vid hyressättningen har förvaltningen också tagit hänsyn till hyresgästernas tillgång till
inventarier, matsal, avdelningskök samt övriga gemensamhetsutrymmen.

Bostadstyp
Lägenhet 27,67 kvm +
Gemensamhetsutrymme
n 13,5 kvm.
Lägenhet 27,16 kvm +
Gemensamhetsutrymme
n 13,5 kvm.

Hyresbelopp inkl
värme
4 756

Hushållsel, kr/
månad
83

Summa,
kr/månad
4 839

4 700

82

4 782
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Socialnämndens arbetsutskott 2015-01-14

§5
Avgifter 2015 inom äldre- och handikappsomsorgen.
Dnr SN 2015-9
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1

Fastställa avgifter för äldre- och handikappsomsorgen för verksamhetsåret 2015.

2

Fastställa årlig uppräkning av dessa kostnader i enlighet med priser från kost och städ
organisationen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden fastställer årligen de avgifter som skall tillämpas inom äldre- och
handikappomsorgen. Priserna har räknats upp med ökningen av prisbasbeloppet år 2015
samt omsorgsprisindex för att täcka de kostnadsökningar som finns både vad gäller
personal samt livsmedel. Avgifterna gäller före eventuell jämkning. Priserna reduceras i de
fall brukaren inte har avgiftsutrymme att betala.
Organisationen Kost och Städ har gjort en genomgång av de faktiska måltidspriserna och
detta innebär en justring av heldygnskosten från 110 kr till 114 kr.
Föreslagen hyreshöjning följer FaBo:s förhandlingsprotokoll vilket för 2015 är en höjning
med 0,97 %.
Ekonomi
Ingen påverkan på den totala budgetramen för socialnämnden då intäktsökningen enbart
täcker nämndens ökade kostnader mellan 2014 och 2015.
Övervägande
Avgifterna för socialnämndens brukare kommer att öka utifrån de priser som kost och städ
organisationen årligen fastställer, samt justeras efter jämkningar.
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Socialnämndens arbetsutskott 2014-10-15

§6
Ekonomisk uppföljning. Dnr SN 2015-70
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1

Anteckna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar det preliminära ekonomiska resultatet för 2014.
Slutlig redovisning sker vid socialnämndens sammanträde 28 januari.
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Socialnämndens arbetsutskott 2015-01-14

§7
Förvaltningschefen informerar
Socialchefen informerar om
− Utvecklingsarbetet i hemtjänsten
− Översyn hälso- och sjukvården
− Genomlysning försörjningsstöd
− Framtidens hemsjukvård – genomförande
− Bemanningsfrågor äldreomsorgen
− Lokalfrågor stadshuset
− K-center lägesrapport
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