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Omsorgsnämnden

Justering resultat och ekonomisk plan
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden begär utökad ram med 2 480 tkr av Kommunfullmäktige. Utökningen förklaras av
utökade kostnader inom personlig assistans LSS, för att kunna upprätthålla kvaliteten av interna och
externa åtaganden samt ökade kostnader för köp av luncher från Samhällsbyggnadskontoret.

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott av verksamheten personlig assistans om ca 1 850 tkr.
Detta på grund av kostnader för nya ärenden och omprövningar där Försäkringskassan avslår ansökningar
och omprövningar på grund av prejudicerande domslut när det gäller ”aktiv tillsyn” som inte längre
räknas som ett grundläggande behov och egenvård (t ex sondmat) inte räknas som assistanstid. Dessa
ärenden kommer då till kommunerna för bedömning och beslut. Individens behov kvarstår trots avslag på
timmar från Försäkringskassan.
Interna och externa åtagande är arbetsuppgifter som ligger på medarbetarna på Support och service. Det
handlar om allt större krav på myndighetsutövning, insamling och uppgiftslämnande till olika statliga
myndigheter, dokumentation, kvalitetsarbete, analysarbete m.m. PWC:s granskning nyligen visade att
omsorgsnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig styrning och intern kontroll av LSS verksamheten.
Att tillsammans med MAS upprätta rutiner, instruktioner och riktlinjer där kraven är att dem ska vara
lagenliga, korrekta och uppdaterade. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
dokumenthanteringsplaner, delegeringsordning och utredningsunderlag till omsorgsnämnden är också det
exempel på interna arbetsuppgifter.
Då det under en längre tid inte varit en tillfredsställande arbetsmiljö för medarbetare på omsorgskontoret
på grund av ökade krav både externt som internt finns behov av utökning med 1,0 medarbetare (600 tkr) i
Support och service för att uppnå en rimlig arbetsbelastning och kunna möta kraven utifrån.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-12 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta ett
mottagningskök på det särskilda boendet i Långaryd (Höstro). Mottagningsköket på Höstro ska kunna
servera mat till de boende på Höstro samt för förskoleeleverna på Solgläntan, totalt ca 40 personer.
Kostenheten ser att det blir en kvalitetshöjning av maten för de boende på Höstro och förskoleeleverna på
Solgläntan. Det leder även till minskade livsmedelstransporter som gynnar miljön samt skapar utrymme
för att leverera varm mat till den nya förskolemodulen vid lärcentrum och Elias Fries. Kostenheten
beräknar att en 75 % tjänst behöver tillsättas vilket innebär för omsorgsnämndens del en ökad kostnad
med 0,58 kr/lunch, totalt ca 30 tkr per år. Nämnden kan begära utökad ram alternativt höja avgiften för
lunchen för boende på särskilt boende, vilket innebär en höjning med ca 210 kr per år.
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Handlingar i ärendet
Ärendebeskrivning -Ändrade förutsättningar i omsorgsnämndens verksamheter i REP 2018-2020, inför
justeringstillfälle i november 2017.

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Berit Winbladh
Omsorgschef

Lena Borg
Enhetschef
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