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KS-SOU §30 Nämnd.2022.2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-10-31

Justerare

..........

..........

Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning

a) Vammarhöjden
Enhetschef Kerstin Johansson informerar.
Bemanningen är ansträngd. En samverkan mellan sjuksköterskor,
äldrepedagoger, aktivitetsledare och rehab, men även överbemanning av
ordinarie tjänster finns för att möjliggöra att vikarier endast nyttjas vid
korttidssjukdom. Sommarens köp av semesterveckor märks nu, då personal
tar ut ledighet.

Enhetschef hoppas kunna erbjuda utbildning gällande demens för samtliga
undersköterskor och betonar positiva aspekter av att ha studenter på plats
inom verksamheten.

b) Kolada - Jämförelsetal
Kvalitets- och utvecklingsstrateg Anna-Lena Udenius och myndighetschefen
Louise Skymnevik presenterar statistik från Kolada. Kolada är ett program för
uppföljning och jämförande analys av rapporteringar från socialstyrelsen över
strukturella och ekonomiska förutsättningar. Beräkningarna utgår från vad en
verksamhet ska kosta utifrån individantal vilket alltså inte alltid
överensstämmer med kommunens budget. Utifrån referenskostnaden
beräknas nettokostnadsavvikelser och avvikelsetal vilka jämförs med
likvärdiga kommuner. Summerat visar analysen:

· Äldreomsorg och särskilt boende har låga utgifter, medan hemtjänst
ökat

· Kostnaderna för IFO och ekonomiskt bistånd har sänkts betydligt
· Kostnader för missbruksvård har sjunkit i och med välfungerande

förebyggande insatser
· LSS-boenden har ökat och daglig verksamhet ligger stabilt

Myndighetschef betonar att arbetet med Kolada är under utveckling och att
små felrapporteringar leder till stora differenser. Det finns en intention att
inleda dialoger med framgångsrika kommuner.
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KS-SOU §30 Nämnd.2022.2
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c) Ekonomi
- Månadsuppföljning
Sektorekonom Eva Martinsson redovisar sektorns månadsuppföljning.
Kostnadssituationen är samma som tidigare med - 3 miljoner. Detta förklaras
med kostnader för personal och utbildning. Central budget är i balans.

Sektorchef Marie Schmid poängterar att åtgärdspaketet som presenterades
vid förra utskottsmötet är aktiverat och består av:

· Frysta utbildningar
· Minimerad övertid
· Strikt översikt av hjälpmedelskonstnader och utgifter för specerier,

men även översikt av schemaläggning, planering och bemanning
· Tomma tjänster fylls inte t.o.m årsskiftet
· Minskad lagerhållning av skyddsmateriel

- Statistik.
Punkten utgår.

d) Aktuellt i sektorn
Sektorchef Marie Schmid informerar.
Inom äldreomsorgen är väntetiderna korta och det finns ingen kö. Det är ett
extra tryck på växelvård och korttidsplatser. Vrinnevisjukhusets LAH-
avdelning kommer att stänga vilket kan medföra ökat tryck på både korttid-
och hemsjukvård.
Det är ovanligt högt tryck på IFO med olika sorters ärenden som kräver
handläggning. Detta kan komma att få stora konsekvenser för budgetens
utfall.

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akten
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KS-SOU §31 KS-SO.2022.55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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..........

..........

Taxor och avgifter äldreomsorg 2023

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunfullmäktige antar avgifter för äldreomsorg 2023.

Ärendebeskrivning
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom omsorg om
äldre och personer med funktionsnedsättning finns i 8 kap. 2 §
Socialtjänstlagen (SoL). Kommunen får ta ut skäliga avgifter bland annat för
hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och för annan liknande
social tjänst. Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader.

De årliga förändringarna i taxesystemet styrs dels av förändringar i
prisbasbeloppet och dels av konsumentverkets årliga konsumentprisindex
(KPI). Prisbasbeloppet för år 2023 är fastställt till 52 500 kr och höjs därmed
med 4 200 kr jämfört med 2022.

Följande förändringar i taxesystemet förslås gälla från och med 2023-01-01:

Hemtjänst* 2022 2023 Förändring
Nivå 1 906 1 004 98
Nivå 2 1 681 1 863 182
Nivå 3 2 170 2 359 189

För 2023 är högkostnadsskyddet 2 359 kr, som enligt riktlinjer från
Socialstyrelsen ska uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet.

Minimibelopp* 2022 2023 Förändring

Ensamstående 5 953 6 470 517
Makar/sambor 4 857 5 429 572
Särskilt boende 4 655 5 158 503

* Avgift per månad
** Avgift per dag
Minimibeloppet som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av
1,4789 gånger prisbasbeloppet för sammanlevande makar och sambor ska
utgöra en tolftedel av 1,2066 gånger prisbasbeloppet.
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KS-SOU §31 KS-SO.2022.55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-10-31

Justerare

..........

..........

Trygghetslarm 2022 2023 Förändring
Månadsavgift 361 400 39
Skadad/förlorad larmklocka 800
Skadat/förlorat armband/halsband 100

Matkostnad** 2022 2023 Förändring
Dygnsportion 134 142 8
Lunch, matdistribution 62 65 3
Dessert 15 16 1
Kost, dagverksamhet 91 96 5

Korttidsvistelse** 2022 2023 Förändring
Dygnsportioner mat 134 142 8
Service/omvårdnad 72 79 6

Avgiften beräknas till en trettiondel av 2 359 (högkostnadsskydd), det vill
säga 79 kr per dygn. Brukaren betalar för den tid hen vistas på
korttidsboendet.

Hemsjukvård 2022 2023 Förändring
Besök 100 100 0

Hemsjukvård debiteras per besök dock max 400 kr per månad.

Hyror särskilt boende
Hyror justeras årligen delvis med hänsyn till den hyra hyresvärden erlägger
till fastighetsägaren, dels med hänsyn till taxeförändringar av värme, vatten
och hushållsström.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse sektor stöd- och omsorg 2022-10-31
Om avgifter LSS 2023 2022-09-20

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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KS-SOU §32 KS-SO.2022.56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-10-31

Justerare

..........

..........

Avgifter och ersättningar LSS 2023

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunfullmäktige antar avgifter vid insatser enligt LSS 2023.

Ärendebeskrivning
Insatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är i
princip avgiftsfria. I förarbeten till lagen framgår att utgångspunkten är att
människor inte ska ha merkostnader till följd av sin funktionsnedsättning.
Dock finns vissa avgifter reglerade i 18 - 20 § LSS och i 5 - 6 §§ förordningen
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Av 19 § LSS framgår att kommunen får ta ut skäliga avgifter för bostad,
fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter. Avgifterna får dock inte överstiga
kommunens självkostnad och kommunen ska se till att den enskilde får
behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Av lagens förarbeten
framgår att en skälig avgift kan tas ut även för måltider som serveras i
samband med insatser enligt lagen.

Vid insatsen boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn
och ungdom (under 18 år) beräknas ersättningen till kommunen utifrån
föräldrarnas ersättningsskyldighet och reglerna i 2 - 4 §§ 6 kap.
Socialtjänstförordningen (2001:937).

Följande förändringar i taxesystemet föreslås gälla från 2023-01-01:

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet LSS 9.6

Kost 2022 2023 Förändring
0 - 5 år, halvdag 28 29 1
0 - 5 år, heldag 50 53 3
6 - 12 år, halvdag 34 36 2
6 - 12 år, heldag 63 66 3
13 - 17 år, halvdag 40 42 2
13 - 17 år, heldag 73 77 4
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KS-SOU §32 KS-SO.2022.56
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Sammanträdesdatum

2022-10-31

Justerare

..........

..........

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet LSS 9.6
Över 18 år

Kost 2022 2023 Förändring
Halvdag 50 53 3
Heldag 96 102 6

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år LSS 9.7

Kost 2022 2023 Förändring
Mellanmål 17 18 1
Heldag 83 88 5

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
LSS 9.8
Under 18 år

Storleken på avgiften ska fastställas per förälder på samma grunder som vid
betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt 19 kap Socialförsäkringen. En
lägre avgift kan fastställas utifrån överenskommelse med föräldrarna om att
de ska stå för vissa av barnets kostnader.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
Över 18 år

Ungdomar över 18 år med egna inkomster och bor i familjehem eller bostad
med särskild service för barn och ungdomar betalar för kost och boende.

Kost 2022 2023 Förändring
Heldag 96 102 6

Boende 2025 2188 163

Ungdomar över 18 år som saknar inkomster och bor i familjehem eller bostad
med särskild service för barn och ungdomar betalar för kost.
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Resor med kommunens fordon

Resor med kommunens fordon debiteras enligt Skatteverkets milersättning.
Nivå för 2023 är ej fastställt.

Resa 2022 2023 Förändring
Kr per km 1,85

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor stöd- och omsorg 2022-09-20
Om avgifter LSS 2023
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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KS-SOU §33 Nämnd.2022.8
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..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga frågor ställs under dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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