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Sammanträdesdatum
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-12-16

ON § 145

Fastställande av dagordning
Beslut


Dagordningen fastställs.

Upprop


Se sidan 1. Torgil Rundcrantz (M), Ingrid Carlsson (C), Elsebeth
Lemche (KD), Kristina Lindbåge (S), Bo Kron (S), Tommy Carlsson
(S) samt Anders Nilsson (SD), deltog i mötet digitalt via Netpublicator Video Meet.

Val av justerare


Kristina Lindbåge (S) väljs till justerare för dagens protokoll, He-

lene Åkesson (L) utses till att justera §§ 151-153.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

ON § 146

Informationsärende Omsorgsnämnden
Änr ON 2020/3

Beslut


Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Utdragsbestyrkande

-

Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende samt korttidsboende 201211

-

Information Personalrapport

-

Information Äldreomsorgslyftet

-

Information Medarbetarenkät

-

Information från förvaltningschef

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

ON § 147

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden
Änr ON 2020/4

Beslut


Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
-

Förteckning över avtal 2020-10-20– 2020-11-26

-

Återbesättandeprövningar t o m 201126

-

Rapport delegeringsbeslut 201216

Sekretessbelagda delegeringsbeslut
(Dessa handlingar finns att tillgå i en särskild pärm).
- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2020- 10-01 – 202011-30 inom SOL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade). Det kan till exempel
gälla beslut om hemtjänst, vård- och omsorgsboende och insatser enligt LSS.
- Beslut om bostadsanpassning 2020- 10-01 – 2020-11-30

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

ON § 148

Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF
Änr ON 2020/5

Beslut


Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Referensgruppen lämnar inga synpunkter på nämndens handlingar.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

ON § 149

Protokoll Förvaltningsövergripande
samverkansgrupp
Änr ON 2020/6

Beslut


Protokollen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2020-11-11
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2020-12-09

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

ON § 150

Meddelanden/delgivningar/rapporter till
Omsorgsnämnden
Änr ON 2020/7

Beslut


Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Utdragsbestyrkande

-

Protokoll Kommunala Rådet För Funktionsnedsatta, KPR,
2020-10-22

-

Beslut KF 2020-11-10; Budget 2021 och flerårsplan 20222023

-

Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering

-

Anmälan till IVO

-

Anmälan till IVO

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

ON § 151

Uppdaterat förfrågningsunderlag LOV
Änr ON 2020/366

Beslut


anta uppdaterat förfrågningsunderlag gällande LOV i hemtjänsten



lämna svar på skrivelsen om önskad översyn av ersättningsmodell till
LOV företagen.



paragrafen justeras omedelbart

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot att anta uppdaterat förfrågningsunderlag gällande LOV i hemtjänsten enligt följande:
”Socialdemokraterna i Omsorgsnämnden ställer sig inte bakom en förändring av ersättningsmodellen till LOV förtagen i hemtjänsten gällande ersättning av ytterfallstillägget för 2021. Det föreslås sänkas från 100 timmar
till 95 timmar för att omfatta fler kunder, dvs ersättningen till LOV företagen ökar. Det är inte rimligt att från nämndens sida stärka villkoren och
ersättningarna för hemtjänst i extern regi för 2021 när det föreligger 4
miljoner i besparingskrav på hemtjänst i egen regi. Hemtjänst i egen regi
har heller inte möjlighet till att få ersättning för ytterfall.
Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna”

Omsorgsnämndens behandling
Yrkande
Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet för att behålla befintligt förfrågningsunderlag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Förfrågnings underlaget LOV är uppdaterat gällande ersättning av ytterfallstillägg. Gränsen för ersättning för ytterfall har sänkts från 100 timmar till 95 timmar. Detta mot bakgrund att ersättningen till LOV-företagen blev något lägre än tidigare och genom att sänka denna gräns är
bedömningen att komma på samma nivå på ersättning som innan ändring
av ersättningsmodell 2019. Det kan slå på enstaka kunder men ska generellt sätt vara på motsvarande nivå om man ser till alla kunder.
Ändra nivå av ytterfallstillägg gäller från och med 2021-01-01.
LOV företagen har inkommit med en skrivelse om önskemål att se över
ersättningsmodellen från 2019. Utifrån denna skrivelse så är det en punkt
som vi ser kan justeras och det är nivån för ytterfallstillägg i övrigt ser vi
inte att några förändringar i ersättningsmodellen är aktuell att göra.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande



anta uppdaterat förfrågningsunderlag gällande LOV i hemtjänsten



lämna svar på skrivelsen om önskad översyn av ersättningsmodell till LOV företagen.



paragrafen justeras omedelbart

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-27
Uppdaterat förfrågningsunderlag, se gulmarkerad text
Skrivelsen från LOV företagen
Svar på skrivelsen

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

ON § 154

Omsorgsnämndens månadsrapport till
Kommunstyrelsen
Änr ON 2020/8

Beslut


Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter november
månad.

Sammanfattning
Efter november månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger något bättre än riktvärdet för förbrukningen av
budgeten. Nämnden prognostiserar ett överskott på 5 mkr för
helåret 2020. Detta under förutsättning att förvaltningen får
ersättning för större delen av de ökade kostnaderna förvaltningen har på grund av covid -19. Ansökan omgång två uppgår till dryg 15 mkr.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter
november
månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande omsorgsnämndens månadsrapport till ks 201208
Månadsrapport, omsorgsnämnden 201031

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

ON § 155

Initiativärende Äldreomsorgens underskott i vobo
Änr ON 2020/57

Beslut


Anse initiativärendet besvarat

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:
”Socialdemokraternas initiativärende synliggör behovet av att uppnå en
hållbar ekonomi på vobo. Här ser vi behovet av att förändra den ersättningsmodell som finns idag då den bedöms vara otillräcklig även framöver.
Socialdemokraterna menar att det ska finnas en tillräcklig bemanning på
våra vårdboende för att kunna leverera en omsorg av hög kvalitet. Vård
efter behov ska gälla. Vid införandet av IBIC var tanken att vid uppdatering
av varje genomförandeplan bedöms behovet av vård. Det skulle inte medföra några extra tjänster eller kostnader utan endast en förstärkning av
arbetet med den personcentrerade vården.
Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna”

Omsorgsnämndens behandling
Socialdemokraterna yrkar följande


ge förvaltningen i uppdrag att ta fram resursfördelningsmodell som
utgår från vårdbehovet.

Alliansen föreslår att yrkandet avvisas.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot socialdemokraternas yrkande och finner att nämndens beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning
Resursfördelningsmodell
Resursfördelningen för vård- och omsorgsboenden har varit uppbyggd på liknande sätt de senaste 10 åren och bygger på en fördelning utifrån vårdplatser
och vilken inriktning dessa har. Inriktningarna är allmän eller demens samt
korttid allmän eller demens. Resursfördelningsmodellen har varje år tagit hänsyn till kost, hyra och övriga kostnader samt en årlig uppräkning av löner och
justering av sociala avgifter.
Reflektion av detta är att vi ser ett behov av ökad grundtilldelning på grund av
det ökat vårdbehov hos våra kunder.
Statsbidrag
Statens sätt att fördela resurser genom riktade statsbidrag i allt större utsträckning är ett viktigt tillskott
för verksamheten då resurserna behövs, men det gör också det svårt att planera
och att man inte kan höja grundförutsättningarna då dessa beslut om resurser
fattas från år till år eller möjligen på ett par års sikt.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

Budget och utfall för vård och omsorgsboenden 2011 - 2019

Kostnad per boende, jämfört med våra jämförelse kommuner
Kostnad per boende är ett mått där vi över år kan jämföra hur mycket en plats
kostar i Kristianstads kommun jämför med våra jämförelsekommuner Karlskrona, Växjö, Kalmar och Halmstad samt medelvärde för Skånes kommuner.
Kristianstad är den första stapeln och vi har legat ganska lågt, men att det har
ökat senaste åren. Ökning mellan 2018 och 2019 är 10 % från 823 165 kr till
906 537 kr per brukare.

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
1 200 000
1 000 000
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Utdragsbestyrkande

2015

2016

2017

2018

2019

Kristianstad

Karlskrona

Växjö

Skåne läns kommuner (ovägt medel)

Kalmar

Halmstad

Justerarens signatur
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Omsorgsnämnden

2020-12-16

Vård och omsorgsboende resultat för 2019
I det bokslut som Vård- och omsorgsboende lämnade för 2019 är följande
skrivet kring ekonomi,
Verksamheterna har arbetat med bemannings ekonomi med syfte att effektivisera resurspass och schemaläggning. Flera verksamheter uppvisar ett ekonomiskt
underskott. Verksamhetsförändringar har medfört ökade kostnader. Under året
har planerartjänsterna tillträtts i samtliga verksamheter Dessa tjänster är inte
inräknade i budgeten, målet med planerartjänsterna är att de ska finansiera sig
själva genom en välplanerad och ekonomisk bemanning och hushållning.
I bilagan finns hela Vård- och omsorgsboendes bokslut för 2019.
Skriftlig analys för konsekvenserna för framtidens äldreomsorg vid fortsatta underskott inom vård och omsorgsboende.
Bedömningen är inte att ha ett underskott för våra vård- och omsorgsboenden
på sikt. Verksamhetens utmaning är att ha en grund som fungerar och sen
förhålla sig till de statsbidrag som kommer in.
Sedan något år tillbaka har förvaltningen en ny utmaning, när beläggningen på
våra boenden minskar och det är tomma platser i verksamheten. Förvaltningen
gör bedömningen om man kan stänga ett boende och på så sätt frigöra resurser
för verksamheten. Väljer man att ha alla boendeplatser kvar men tomma rum
utspritt på dessa kommer det att påverka kostnad per plats, på det sättet att den
ökar utan att medarbetarna upplever en förbättring.
Verksamheten arbete med att hitta rätt balans mellan planering och bemanning
för att få en stabil grund för resurserfördelning, både inom allmän och demens
inriktning.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


anse initiativärendet besvarat

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

4 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

Tjänsteutlåtande Initiativärende
Initiativärende Äldreomsorgens underskott i vobo

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

ON § 156

Omsorgsnämndens styrkort och internbudget
Änr ON 2020/370

Beslut


fastställa styrkort för 2021 i enlighet med Verksamhetsplan med internbudget och styrkort 2021.



styrkortet uppdateras i mars 2021 när den strategiska färdplanen är
antagen av kommunfullmäktige.



fastställa Internbudget för 2021 i enlighet med Verksamhetsplan med
internbudget och styrkort 2021.



ta information om förvaltningens verksamhetsplan 2021 till protokollet



åtgärder som omfattar de 38 milj i stimulansbidrag bereds och beslutas
därefter av nämnd under 2021



ge förvaltningschefen i uppdrag att efter samråd med verksamhetschefer göra justeringar i drift- och investeringsbudgeten mellan verksamheter där så krävs. Löpande informera nämnden om vidtagna justeringar.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet att åtgärder som
omfattar de 38 milj i stimulansbidrag bereds och beslutas därefter av
nämnd under 2021, enligt följande:
”Socialdemokraterna begär återremiss för beredning av ärendet och för
facklig samverkan av de föreslagna satsningarna. Det är viktigt att ärendet
förbereds tidigt 2021 då förslaget gäller innevarande år och omsorgen ska
inte riskera att inte använda pengarna. Vi föreslår samtidigt att använda 4

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

miljoner till hemtjänsten. Vi ser att det är viktigt att ge hemtjänsten rätt
ekonomiska förutsättningar av flera skäl, men särskilt därför att neddragningar av platser på vårdboende kan innebära för den som fått beviljat boendeplats, behöver förstärkt hemtjänst, med utökade insatser flera gånger
dagligen. En fördröjning av verkställande av biståndsbeslut till vårdboendeplats ökar risken för att hälsotillståndet försvagas och därmed riskerar
utökat vårdbehov av att vänta alltför länge på en trygg boendeplats.
Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna”
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet att ge förvaltningschefen i uppdrag att efter samråd med verksamhetschefer göra justeringar i drift- och investeringsbudgeten mellan verksamheter där så krävs.
Löpande informera nämnden om vidtagna justeringar, enligt följande:
”Socialdemokraternas mening är att alla beslut som fattas i en kommun är
politiska. Sedan kan politiken välja att delegera besluten. Vårt ändringsyrkande syftar till att ta det politiska ansvaret för justeringar i budgeten som
faktiskt ligger i nämndens demokratiskt förtroendevalda ledamöters ansvar.
Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna”

Deltar ej i beslut
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet att fastställa Internbudget för
2021 i enlighet med Verksamhetsplan med internbudget och styrkort 2021.

Protokollsanteckningar

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet säger nej till att stänga något vård- och omsorgsboende av
besparingsskäl och markerar samtidigt vår åsikt, att budgetramen är för
liten !
Vänsterpartiet har ett eget budgetförslag, där vi förstärker Omsorgsnämndens ram med 41,1 milj kr.
Förstärkningen anser vi behövas för att alla vackra ord i målbeskrivningar
och värdighetsgaranti ska kunna bli verklighet och inte bara ord.
Vi vill också ha en större insyn i Omsorgsförvaltningens förändringsarbete
innan beslut fattas !
För Vänsterpartiet Kristianstad
2020- 12- 16
Eva Nilsson”
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna konstaterar att vår budget föll i kommunfullmäktige.
Vår budget hade varit en ramförstärkning som inte hade inneburit nedskärningar i äldreomsorgen.
Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna”

Omsorgsnämndens behandling
Varje attsats behandlas var för sig.


fastställa styrkort för 2021 i enlighet med Verksamhetsplan med internbudget och styrkort 2021.

Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar på följande tillägg i styrkortet:


Utdragsbestyrkande

behålla Evidensbaserade metoder, Senior alert, BPSD , RiksSår, och
kunskapsstöd från SKR som ett prioriterat område Under utveckling och Strategisk färdplan

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

Ordförande föreslår bifalla Socialdemokraternas yrkande, med undantag
för kunskapsstöd från SKR. Omsorgsnämnden beslutar enligt föreslag.

Alliansen föreslår följande tilläggsyrkande: Att styrkortet uppdateras i
mars 2021när den strategiska färdplanen är antagen av kommunfullmäktige.
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag.



Åtgärder som omfattar de 38 milj i stimulansbidrag bereds och beslutas
därefter av nämnd under 2021

Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar på återremiss till Omsorgsnämnden senast
januari 2021 för att bereda ärendet, med tillägget att Hemtjänsten ska
undantas besparingar på 4 miljoner.
Alliansen avvisar återremissen från Socialdemokraterna.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs med namnupprop.
Med 11 röster för förvaltningens förslag, och 4 röster för Socialdemokraternas yrkande på återremiss beslutar omsorgsnämnden enligt förvaltningens förslag .



Utdragsbestyrkande

ge förvaltningschefen i uppdrag att efter samråd med verksamhetschefer göra justeringar i drift- och investeringsbudgeten mellan verksam-
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heter där så krävs. Löpande informera nämnden om vidtagna justeringar.
Yrkanden
Socialdemokraterna förslår följande ändringsyrkande:
Ge förvaltningschefen i uppdrag att efter samråd med presidiet göra justeringar i drifts och investeringsbudgeten mellan verksamheter där så krävs.
Löpande informera nämnden om planerande justeringar.
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden ska fastställa styrkort för omsorgsförvaltningen som
omfattar strategiska mål i olika perspektiv, mål och indikatorer. En särskild verksamhetsplan, som fastställs av förvaltningschefen, är framtagen
för att säkerställa att beslutade uppgifter genomförs enligt plan och anslagna medel.
Kommunfullmäktige fattade beslut om budgetramar 2021 den 10 November. Driftramen för omsorgsnämnden är fastställd till 1731 mkr.
Förslag till styrkort för omsorgsförvaltningen samt budgetanslag med
fördelning på verksamhet framgår av bilagor.
Facklig samverkan om internbudgetförslaget genomförs 2020-12-09.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande
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fastställa styrkort för 2021 i enlighet med Verksamhetsplan med internbudget och styrkort 2021.



fastställa Internbudget för 2021 i enlighet med Verksamhetsplan med internbudget och styrkort 2021.



ta information om förvaltningens verksamhetsplan 2021 till
protokollet



Åtgärder som omfattar de 38 milj i stimulansbidrag bereds
och beslutas därefter av nämnd under 2021



ge förvaltningschefen i uppdrag att efter samråd med
verksamhetschefer göra justeringar i drift- och investeringsbudgeten mellan verksamheter där så krävs. Löpande
informera nämnden om vidtagna justeringar.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-26
Verksamhetsplan med internbudget och styrkort 2021
Internbudget 2021
Styrkort 2021

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

ON § 157

Boendeplan 2020-2030
Änr ON 2019/347

Beslut


Omsorgsnämnden antar reviderad Boendeplan år 2020 – 2030

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen redovisar bedömning av behov av lägenheter inom
Vård- och omsorgsboenden (Vobo) för perioden 2020 – 2030. Bedömningen bygger på nuvarande användande av Vobo och befolkningsprognos för tidsperioden.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Omsorgsnämnden antar reviderad Boendeplan år 2020 – 2030

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-27
Boendeplan år 2020-2030

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

ON § 158

Utveckling av vård- och omsorgsboende 2021-2024
Änr ON 2020/367

Beslut


Ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med ABK utreda möjligheten till utveckling/omvandling av Allögårdens VoBo till trygghetsboende alternativt biståndsbedömt trygghetsboende.



Ge förvaltningen i uppdrag att se över hur och på vilket sätt man
kan nyttja lokalerna på gamla Tollaregården.



Återkoppling av uppdrag med åtgärdsförslag med hänsyn tagen till
pandemin sker mars 2021 till omsorgsnämnden.



Fortsätta planeringen av nybyggnad VoBo i Tollarp med inflyttning
våren 2023 som ersätter Lindåsa när avtalet går ut.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med ABK utreda möjligheten till utveckling/omvandling av Allögårdens VoBo till trygghetsboende alternativt
biståndsbedömt trygghetsboende enligt följande:
”Socialdemokraterna vill återuppta planeringen med ABK för nytt vård och
omsorgsboende på Sommarlust. För att kunna omvandla vård och omsorgsplatser på Allögården till trygghetsbostäder krävs det att nämnden
talar om hur platserna på Allögården ska ersättas.
Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna”

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna noterar att det totalt sett kommer bli färre antal
platser i Tollarp då Nya Vårdboendet ersätter både Almgårdens, och Lindåsa platser. Det är viktigt att nämnden tar hänsyn till Tollarp som basort och
upprätthåller en god kommunal service med tillräckligt många voboplatser
på orten för våra äldre.
Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna”

Omsorgsnämndens behandling
Attsatserna behandlas var för sig.


Ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med ABK utreda möjligheten till utveckling/omvandling av Allögårdens VoBo till trygghetsboende alternativt biståndsbedömt trygghetsboende.

Yrkanden
Socialdemokraterna föreslår följande tillägg: och samtidigt också gå vidare
i planeringen med ABK om vård och omsorgsboende på Sommarlust.
Beslutsgång
Ordförande ställer Alliansens förslag mot Socialdemokraternas yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Alliansens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs med namnupprop.
Med 11 röster för förvaltningens förslag och 4 röster för Socialdemokraternas yrkande, beslutar omsorgsnämnden enligt Alliansens förslag .

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

Sammanfattning
Som beskrivs i uppdaterad boendeplan i bilaga finns en bedömd överkapacitet i verksamheten mellan 40-60 lägenheter. Aktuell köstatistik visar
på totalt 32 lediga lägenheter (varav 11 denna veckan ej kan beläggas pga
covid 19 – detta varierar då man inte genomför inflytt vid pågående
smitta eller smittspårning)
Utöver dessa lediga lägenheter finns också 6 st tomma lägenheter p
Tollaregården. I samband med detta uppdrag föreslås att verksamheten
även får i uppdrag att se på vilket sätt de tomma lokalerna i Arkelstorp
kan användas.
För framtiden finns också ett behov av utbyggnad alternativt behov av att
ersätta äldre boende enligt samma plan.

Alliansens förslag till Omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande



Ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med ABK utreda möjligheten till utveckling/omvandling av Allögårdens VoBo till
trygghetsboende alternativt biståndsbedömt trygghetsboende.



Ge förvaltningen i uppdrag att se över hur och på vilket sätt man
kan nyttja lokalerna på gamla Tollaregården.



Återkoppling av uppdrag med åtgärdsförslag med hänsyn tagen
till pandemin sker mars 2021 till omsorgsnämnden.



Fortsätta planeringen av nybyggnad VoBo i Tollarp med inflyttning våren 2023 som ersätter Lindåsa när avtalet går ut.

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande uppdrag planering vård och omsorgsboende 2020-11-27
Förslag uppdaterad boendeplan 2020-2030 Änr ON 2019/347
Köstatistik 20-11-27

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2020-12-16

ON § 159

Information - domar
Änr ON 2020/12

Beslut


Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Domar
Förvaltningsrättens dom 2020-11-27, mål nr 838-20
Förvaltningsrättens dom 2020-11-25 mål nr 11087-19
Förvaltningsrättens dom 2020-11-24 mål nr 8342-19
Förvaltningsrättens dom 2020-11-20 mål nr 14012-19
Förvaltningsrättens dom 2020-11-18 mål nr 2872-20
Förvaltningsrättens dom 2020-10-29 mål nr 6058-20
Beslut
Förvaltningsrättens beslut 2020-11-18, mål nr 11203-20
Kammarrättens beslut 2020-10-30, mål nr 5825-20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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