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a) Verksamhetsbesök LSS
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- Månadsuppföljning
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c) Aktuellt i sektorn
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KS-SOU §22 Ny korttidsverksamhet LSS 5 - 7

KS-SOU §23 Frågor 8
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Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

A) Verksamhetsbesök LSS

Enhetschefen LSS informerar om kommunens fyra gruppbostäder inom LSS
personlig assistans. Boendena är Storgatan 33, Brogatan, Axvägen samt
Nedre Norrbacka. På samtliga boenden är vikariesituationen god i dagsläget.

Verksamheten arbetar hela tiden med förbättringsområden. Aktuellt i år att
göra underscheman eller bemötandeplaner. Inom verksamheten följs detta
upp kontinuerligt för att hålla dem aktualiserade.

Framtida utmaningar som bedöms finnas för verksamheten är bland annat
utökad tillgänglighetsanpassning av boendena, utökad komplexitet av nya
brukare med insatser samt att upprätthålla kompetensförsörjningen bland
personalen.

B) Ekonomi

Månadsuppföljning

Ekonomen redogör för aktuellt ekonomiskt läge per 31 juli. Utfallet för juli
månad om 134 671 tkr är högre än tidigare lämnad prognos lämnad till stöd-
och omsorgsutskottet 2022-05-16 om 79 406 tkr.

Statistik

Sektorchefen Stöd- och omsorg redogör för aktuell statistik.
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C) Aktuellt i sektorn

Sektorchefen Stöd- och omsorg informerar bland annat om följande:

· Personalsituationen under sommaren.

· Det aktuella läget gälande Covid-19. Under sommaren har omsorgens
personal åter börjat använda munskydd efter nationella
smittskyddsrekommendationer.

· Planerade kompetensförsörjning och utveckling, bland annat
utbildningar, för personalen under hösten.

· Planerad satsning för undersköterskorna.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten

4(8)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-08-22

KS-SOU §22 KS-SO.2021.56
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Ny korttidsverksamhet LSS

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till stöd och omsorg att påbörja
process för nybyggnation och uppstart av ny verksamhet för korttidstillsyn
och korttidsvistelse enligt LSS 9.6 och 9.7 på den plats där
Lovisebergsskolans matsal idag finns.

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott uppdrar till förvaltningen att till
kommunstyrelsens sammanträde där ärendet ska handläggas att utreda
förutsättningarna för en nyproduktion på en ny plats i närområdet till
Loviserbergsskolan.

Reservation

Kurt Olsson (SD) reserverar sig mot stöd- och omsorgsutskottets beslut.

Protokollsanteckning

Anna Nilsson (M) deltar inte i avgörandet av ärendet.

Yrkanden

Jessica Ek (S) yrkar på förslaget att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
stöd och omsorg att påbörja en process för nybyggnation och uppstart av ny
verksamhet för korttidstillsyn samt korttidsvistelse enligt LSS 9.6 och 9.7 på
den plats där Lovisebergsskolans matsal idag finns.

Kurt Olsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till stöd och
omsorg att påbörja en process för renovering av korttidstillsyn och
korttidsvistelse enligt LSS 9.6 och 9.7 på befintlig plats där verksamheten är
idag.

Torvald Karlsson (C) yrkar på tillägget att förvaltningen uppdras att till
kommunstyrelsens sammanträde där ärendet ska handläggas att utreda
förutsättningarna för en nyproduktion på en ny plats i närområdet till
Loviserbergskolan.
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Justerare

..........

..........

Beslutsordning

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott godkänner följande
propositionsordning. Först ställs Jessica Eks (S) och Kurt Olsson (SD)
yrkanden under proposition. Därefter ställs Torvald Karlssons (C)
tilläggsyrkande under proposition.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att stöd- och omsorgsutskottet
beslutar enligt Jessica Eks (S) yrkande samt Torvald Karlssons (C)
tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning

Det finns behov av en ny verksamhet för korttidstillsyn och korttidsvistelse
enligt LSS 9.6 och 9.7 i kommunen. Behovet av ny korttidsverksamhet är stor
då den nuvarande verksamheten inte kan uppfylla de krav på standard och
kvalitet som lagstiftningen kräver. Den nya korttidsverksamheten kommer att
kunna ta emot flera individer samtidigt vilket innebär fördelar för såväl de
individer som ska vistas där som för synergieffekter i verksamhetens
utformning. Den nya korttidsverksamheten innebär också att kommunen kan
erbjuda insatsen i egen regi istället för att köpa den av andra utförare. Med
en ny korttidsverksamhet kommer kommunen kunna erbjuda barn och
ungdomar korttidsvistelse och korttidstillsyn av god kvalitet. Förändringen
kommer också att innebära förbättringar i medarbetarnas arbetsmiljö.

Som ett led i denna planeringsprocess har en ”mini-Charette” genomförts där
anhörig och brukarföreträdare medverkade. Efter beslut i ärendet kommer
fortsatt samverkan ske.

För ytterligare bakgrund se tidigare skrivelse ”Ny korttidsverksamhet, 2021-
09-16”. Som bilaga finns underlag från fastighetskontoret inklusive
kostnadskalkyler för renovering respektive nybyggnation, preliminär skiss
samt minnesanteckningar från mini-Charette.

Sektorns kostnad för nuvarande korttidstillsyn och korttidsvistelse är ca 164
tkr/månad. Kostnaden för att bedriva verksamhet efter nybyggnationen
beräknas uppgå till motsvarande kostnad, ca163 tkr/månad.

Fastighetskontorets rekommendation är nybyggnation.
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..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor stöd- och omsorg 2022-07-14
Skrivelse ”Ny korttidsverksamhet LSS, 2021-09-16”
Underlag från fastighetskontoret inklusive kostnadskalkyler
Minnesanteckningar från mini-Charette
Preliminär skiss

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchefen Stöd- och omsorg
Tekniska chefen
Kvalitet- och utvecklingsstrategen
Akten
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Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga frågor ställs på dagens sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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