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Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan Strömsvik , 2020-03-17 , 08:15:00 - 12:00

· Upprop

· Val av protokollsjusterare

Nr Ärende Föredragande och ca tid
1 Öppnande av

sammanträdet
2 Godkännande av

dagordningen
3 Information KSSOU

a) Tillsyner, inspektioner
och yttranden

b) Aktuellt läge i sektorn

c) Ekonomi

d) Redovisning icke
lagstyrda verksamheter

e) Rapport från
kontaktpolitiker

f) Verksamhetsbesök

g) Färdtjänst

h) LSS-standard remiss

i) Åtgärdsförslag
tomplatser äldreboenden

j) Övrig information

Marie Schmid

Marie Schmid

Lotta Burström 8:40

Marie Schmid

Stanislau Peryshch 9:45
Lena Borgman Fred

Kristina Hörnqvist 10:15

Anna-Lena Udenius 10:30

Marie Schmid

4 Habiliteringsersättning
2019 (Information - inga
handlingar)

Marie Schmid
Anna-Lena Udenius

5 Habiliteringsersättning
2020

Marie Schmid
Anna-Lena Udenius

6 Evakueringsboende,
Björkbacken
(återremitterat ärende,
ojusterad paragraf)

Marie Schmid

7 Frågor
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8 Avslutning av
sammanträdet

Nhela Ali (S) Fredrik Sivula
Ordförande Sekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-17

(1) Nämnd.2020.7

Justerare

..........

..........

Öppnande av sammanträdet

Ordföranden öppnar sammanträdet.

_ _ _ _ _ _ _



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-17

(2) Nämnd.2020.8

Justerare

..........

..........

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Dagordningen godkänns.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-17

(3) Nämnd.2020.2

Justerare

..........

..........

Information KSSOU

a) Tillsyner, inspektioner och yttranden

b) Aktuellt läge i sektorn

c) Ekonomi

d) Redovisning icke lagstyrda verksamheter

e) Rapport från kontaktpolitiker

f) Verksamhetsbesök

g) Färdtjänst

h) Åtgärdsförslag tomplatser äldreboenden

i) LSS-standard remiss

i) Övrig information

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-17

(4) KS-SO.2019.30

Justerare

..........

..........

Habiliteringsersättning 2019

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-17

(5) KS-SO.2020.19

Justerare

..........

..........

Habiliteringsersättning 2020

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr Sida

KS-SO.2020.19 1(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Stöd och Omsorg KS-SO Kommunstyrelsens stöd- och
Anna-Lena Udenius omsorgsutskott
0123-19100

anna-lena.udenius@valdemarsvik.se

Habiliteringsersättning 2020

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar förslag om att rekvirera statsbidrag för att
under 2020 höja habiliteringsersättningen för personer som har
daglig verksamhet enligt LSS.

2 Beslutet avser även rekvirering av medel för kommande år om
förutsättningarna är likvärdiga de som gäller nu.

Ärendebeskrivning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela
medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning.
Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja
en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
(habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att
bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av
statsbidraget. Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska
betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt
LSS.

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till
och med den 31 december 2020. Om inte hela statsbidraget har
använts under perioden ska återstoden av beloppet återbetalas till
Socialstyrelsen.

Valdemarsviks kommun har från statsbidraget möjlighet att för år 2020
rekvirera ca 286 938.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Marie Schmid



Vårt datum Vårt Dnr Sida

KS-SO.2020.19 2(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Beslutet skickas till
sektorchef
avgiftshandläggare
förvaltningsekonom



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-17

(6) KS-SA.2019.69 040

Justerare

..........

..........

Evakueringsboende, Björkbacken

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2020-02-28 KS-SA.2019.69 040 1(1)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Stöd och Omsorg KS-SO Kommunstyrelsen
Anna-Lena Udenius
0123-19100

anna-lena.udenius@valdemarsvik

Evakueringsboende, Björkbacken

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen ger sektor Stöd och omsorg i uppdrag att klara
evakueringsbehovet inom befintlig verksamhet.

Ärendebeskrivning
För att möjliggöra ombyggnaden av Ringgården behövs ett evakuerings-
boende som under arbetets gång kan tillgodose de äldres behov på bästa
sätt.
Vid en översyn av alternativa möjligheter för detta har det diskuterats olika
alternativ som t.ex. paviljonger och köp av fastigheten Björkbacken.
Äldreomsorgen har under en längre tid haft tomma platser på befintliga
vård-och omsorgsboenden. Detta öppnar upp för en lösning att klara av
evakueringsbehovet inom befintlig verksamhet även om det innebär ökad
belastning inom olika verksamheter t.ex. hemtjänst.
En effektivisering av personalresurser blir naturlig när det gäller såväl
undersköterskor, hälso- och sjukvårdspersonal som chefskap än om
evakueringen skulle ske på Björkbacken. Även transporter av mat och
annat blir mer rationellt då verksamheten hålls ihop på detta sätt.

Gusums äldreboende kommer under perioden att användas som boende
för personer med demensdiagnos vilket ej är optimalt, t.ex. bristande
utemiljö, men kan anses vara tillräckligt bra för att användas i avvaktan på
att nya Ringgården står färdigt. Detta alternativ blir i nivå med
Björkbackens standard.
Åldersro, äldreboendet i Gryt, kommer att användas för samma målgrupp
som idag.

Bilagor:
- Ekonomisk kalkyl
- Risk och konsekvensanalys

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Marie Schmid
Socialchef

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akt



Risk och konsekvensanalys gällande evakueringsboende inom befintlig verksamhet

Deltagare:

Sektorchef, EC inom äldreomsorgen och strateg

Datum

2020-02-28
Version

1

Identifierad risk eller

konsekvens:

Riskbedömning Åtgärder:
låg med hög

Risk för att inte behov kan verkställas i

rimlig tid. Risk för viten.

x Om kö uppstår kommer korttidsplats att omvandlas till plats för vård- och

omsorgsboende.

Gusums äldreboende är inte anpassat

för demensboende.

x Kan fungera under kortare period och är likvärdigt med standarden på

Björkbacken.

Oro hos de boende kan uppstå vid

förändringen

x Extra bemanning under första månaden

Oro hos närstående p g a förändringarna x Tydlig information

Oro hos medarbetare p g a förändringar,

övertalighet och omflyttning av personal

x Tydlig information

Högre belastning för hemtjänsten x Resurser tillsätts efter behov





4mån, 2020 1år 2år, totalt
Besparing
Fastighetskostnad Evakueringsboende 2 år
Hyreskostnad Björkbacken under 2 år 816tkr/år 272 000 816 000 1 632 000
Anpassningskostnad totalt 603 333 1 810 000 3 620 000
Värme, viss yttre fastihetsskötsel 200tkr/år 66 667 200 000 400 000
Inköp inventarier 16 667 50 000 100 000
Trygghetslarm 33 333 100 000 200 000

Summa 992 000 2 976 000 5 952 000

Personalkostnad Ringgården
Dagpersonal, 15 årsarbetare (19 personer) 2 251 426 6 754 279 13 508 558
Nattpersonal, 5,2 årsarbetare (7 personer) 829 023 2 487 070 4 974 140
EC (50%) 129 344 388 032 776 064

Summa 3 209 794 9 629 381 19 258 762

Summa besparing personal och fastighet 4 201 794 12 605 381 25 210 762

Ökad kostnad Gusums ÄBO
67% dagtjänst 106 593 319 778 639 556
3*70% natttjänst 334 096 1 002 289 2 004 578
Omställningskostnad ökad personal, 4st första månaden 26 667 80 000 160 000
Flyttkostnader och slutstäd, Ringgården och Björkbacken 33 333 100 000 200 000
Summa 500 689 1 502 067 3 004 134

Ökad kostnad hemtjänst
6 extra årsarbetare  954 561 2 863 684 5 727 368

Summa totalt ökad kostnad 1 455 250 4 365 751 8 731 502



Total besparing minus ökade kostnader 2 746 543 8 239 63016 479 260
Jämfört med kalkyl för Björkbacken
Effekten på sektorns budget bedöms till max 9 mnkr på två år då tillkommande fastighetskostnader inte ryms i budget



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-17

(7) Nämnd.2020.10

Justerare

..........

..........

Frågor

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-17

(8) Nämnd.2020.11

Justerare

..........

..........

Avslutning av sammanträdet

Ordföranden avslutar sammanträdet.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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