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Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:15
Beslutande
Ledamöter

Ann-Gret Olsson (S), ordförande
Daniel Bergman (S)
Birgitta Floresjö (C)
Barbro Wallin (M)
Marie Karlsson (L)
Tjänstemän

Malin Lindén Ohlsson, socialchef
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg
Elisabeth Pettersson, verksamhetschef hälso- och sjukvård
Torben Stenberg, verksamhetschef integration
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg

Justering
Justerare

Birgitta Floresjö (C)
Plats och tid

Justerade paragrafer

Kommunkontoret Djurås 2018-05-28, kl. 16:15
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§ 48
Utökade kostnader för LSS-verksamheten - begäran om utökning av
budget 2018 (SN/2016:44)
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1.

Utöka socialnämndens budget 2018 med 4,4 miljoner kronor.

2.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en
rättighetslag vilket innebär att de som omfattas av lagen har rätt till goda
levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Kostnaderna inom LSS har
ökat under 2018 och för att kunna äska mer medel för att klara av
verksamheten ser verksamheten ett värde i att förklara hur kostnaderna
uppstått och hur små möjligheter det finns att påverka de ökande
kostnaderna.
I uträkningen kan konstateras att det finns ett behov att äska 4400 tkr extra
för 2018 förutom de 1500 tkr som tidigare har äskats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180509, en sida
Utökade kostnader LSS 2018, 180426, 10 sidor
Lagrum
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + underlag
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§ 49
Ombyggnation vid Älvudden - äskande av medel (SN/2018:78)
Socialnämnden förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1.

Att bevilja 2 200 tkr för ombyggnad av del av suterrängvåningen på
Älvudden till kontor för hemsjukvårdspersonalen.

2.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Inför 2018 års budgetarbete blev uppdraget för socialförvaltningen att
minska kostnadsmassan med 8 000 tkr vilket innebar ganska omfattande och
tuffa förändringar i verksamheten varav en var att nyttja Älvuddens lokaler
på ett bättre sätt. Det innebar att korttidsavdelningen gjordes om till ett
särskilt boende och korttidsplatserna avvecklades. På Älvudden ska beredas
plats för ett antal reservplatser för de personer som har ett omfattade behov
av insatser som inte kan verkställas i hemmet. För att få plats med detta
finns behov av att flytta hemsjukvården (sjuksköterskor och rehabpersonal)
till andra lokaler. Eftersom behov även finns att förbättra arbetsmiljön för
denna personalgrupp så tittades det på olika alternativ för att flytta ut dem
från nuvarande lokaler.
Efter att ha tittat på några lokaler och efter att riskanalys genomförts
konstaterat att det inte var några bra alternativ för verksamheten. Då började
man titta på att genomföra en ombyggnation i suterrängvåningen och
konstaterade att det kunde bli en bra lösning. En av de avgörande fördelarna
för verksamheten är att personalen kunde vara kvar i samma lokal som
vårdcentralen. Då det är stora samordningsvinster i det nära samarbete som
arbetet kräver.
En annan avgörande faktor är att förråd för hjälpmedel, sjukvårdsmaterial
samt läkemedel är placerade på Älvudden för kommunens verksamhet.
Logistiken med hjälpmedelscentralen för att skicka hjälpmedel samt ta emot
dessa sker med transporter till och från Älvudden. Det är också en mindre
risk att utsättas för hot och våld i samband med läkemedelshantering om
verksamheten är placerad på Älvudden där det finns övrig vårdpersonal
dygnet om.
Socialnämnden äskar nya medel för att göra ombyggnationen på cirka
2 200 tkr som Tekniska förvaltningen tillsammans med underleverantörer
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har beräknat att ombyggnaden samt byggandet av ett nytt garage kommer att
kosta.
Särskilt yttrande
Birgitta Floresjö (C) anhåller om en protokollsanteckning att det bör åligga
tekniska nämnden att äska om medel för kommunala byggnationer och
ombyggnationer. Barbro Wallin (M) tillstyrker yttrandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180511, två sidor
Äskande av medel för ombyggnation vid Älvudden, 180521, tre sidor
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
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