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Sammanträdesprotokoll
2022-08-29

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 130 Fyllnadsval till uppdraget som revisor efter
Jeanette Schölin (SD)
Ärendenummer KS 2022/39

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägga ärendet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2022-06-20, § 115, Jeanette Schölin (SD) från
uppdrag som lekmannarevisor i kommunenens revisionsnämnd efter avsägelse.
Kommunfullmäktige har att utse ny revisor efter Jeanette Schölin (SD).

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-20

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 115 Avsägelse från uppdrag som kommunrevisor
från Jeanette Schölin (SD)
Ärendenummer KS 2022/39

Kommunfullmäktiges beslut
 Entlediga Jeanette Schölin (SD) från uppdrag som kommunrevisor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Jeanette Schölin (SD) lämnade 2022-06-14 in en avsägelse från uppdrag som
lekmannarevisor i kommunenens revisionsnämnd till kommunfullmäktiges möte
den 20 juni 2022.
Kommunfullmäktige har att entlediga Jeanette Schölin (SD) från uppdrag.

Beslutsunderlag
• Avsägelse daterad 2022-06-14

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Jeanette Schölin (SD)
från uppdrag som kommunrevisor och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Jeanette Schölin (SD)
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-09-13

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 144 Upphävande av beslut om andel platser i
särskilt boende
Ärendenummer KS 2022/134

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att upphäva beslut 2018-0423, § 151, om fastställande av andelen platser på särskilt boende per
kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde, 2018-04-23, § 151, andelen platser på särskilt
boende per kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.
Socialnämnden har i rapport ”Åtgärder för budget i balans” daterad 2022-05-19
konstaterat att idag, fyra år senare, kan verksamheten se att beslutat riktvärde ligger
betydligt högre än dagens beviljade insats särskilt boende per kommuninvånare 80
år och äldre. Idag är det 11% av kommuninvånarna som är 80 år och äldre som är i
behov av en plats. Utifrån detta beslutade socialnämnden 2022-05-25, § 79, att
föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet om riktvärdet 13,7%.
Alla som har behov av särskilt boende enligt socialtjänstlagen ska beviljas insatsen.
Något riktvärde bedöms därför inte behövas.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-21, § 87
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10
• Socialnämnden beslut 2022-05-25, § 79
• Socialnämndens rapport om åtgärder för budget i balans daterad 2022-05-19
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 151

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-09-13

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-21

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 87 Upphävande av beslut om andel platser i
särskilt boende
Ärendenummer KS 2022/134

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att upphäva beslut 2018-0423, § 151, om fastställande av andelen platser på särskilt boende per
kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde, 2018-04-23, § 151, andelen platser på särskilt
boende per kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.
Socialnämnden har i rapport ”Åtgärder för budget i balans” daterad 2022-05-19
konstaterat att idag, fyra år senare, kan verksamheten se att beslutat riktvärde ligger
betydligt högre än dagens beviljade insats särskilt boende per kommuninvånare 80
år och äldre. Idag är det 11% av kommuninvånarna som är 80 år och äldre som är i
behov av en plats. Utifrån detta beslutade socialnämnden 2022-05-25, § 79, att
föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet om riktvärdet 13,7%.
Alla som har behov av särskilt boende enligt socialtjänstlagen ska beviljas insatsen.
Något riktvärde bedöms därför inte behövas.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10
• Socialnämnden beslut 2015-05-25, § 79
• Socialnämndens rapport daterad 2022-05-19
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 152

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-21

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2022-06-10
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om upphävande av beslut om
andel platser i särskilt boende
Ärendenummer KS 2022/134

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde, 2018-04-23, § 151, andelen platser på särskilt
boende per kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.
Socialnämnden har i rapport ”Åtgärder för budget i balans” daterad 2022-05-19
konstaterat att idag, fyra år senare, kan verksamheten se att beslutat riktvärde ligger
betydligt högre än dagens beviljade insats särskilt boende per kommuninvånare 80
år och äldre. Idag är det 11% av kommuninvånarna som är 80 år och äldre som är i
behov av en plats. Utifrån detta beslutade socialnämnden 2022-05-25, § 79, att
föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet om riktvärdet 13,7%.
Alla som har behov av särskilt boende enligt socialtjänstlagen ska beviljas insatsen.
Något riktvärde bedöms därför inte behövas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10
• Socialnämnden beslut 2015-05-25, § 79
• Socialnämndens rapport daterad 2022-05-19
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 152

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:


Kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktige att upphäva beslut 2018-0423, § 151, om fastställande av andelen platser på särskilt boende per
kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef
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Tjänsteskrivelse
2022-06-10

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
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2(2)

Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(3)

Socialnämnden

§ 79 Åtgärder för budget i balans 2022
Ärendenummer SOC 2022/59

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till åtgärder för en
budget i balans.
2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda anpassning
av antalet platser i särskilt boende. Uppdraget ska återrapporteras till
socialnämndens sammanträde i februari 2023.
3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
 att upphäva beslut 2018-04-23, § 151, om andelen platser på särskilt
boende per kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7
procent.
4. Socialnämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen om att snabbt
fortsätta arbetet med "Framtidens äldreomsorg".
5. Socialnämnden beslutar ansöka om medel från kommunstyrelsen för att täcka
underskottet inom hemtjänst. (ca 11 miljoner)

Beslutsnivå
Socialnämnden, p 1-2, 4-5
Kommunfullmäktige, p. 3

Reservation
Gull-Britt Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 5.

Sammanfattning av ärendet
Vid socialnämndens sammanträde i mars 2022 presenterades en ekonomisk
rapport med prognostiserat underskott om -14,2 mkr per siste februari. Prognosen
hade per siste mars förbättrats till -11,7 mkr.
Socialnämnden beslutade 2022-03-23, § 41, att uppdra till förvaltningschef att ta
fram förslag till åtgärder för budget i balans och återkomma till socialnämndens
sammanträde i maj 2022.
I samband med den ekonomisk uppföljning per mars 2022 kompletterades ovan
nämnda uppdrag 2022-04-27, § 52, för att även innehålla genomförande av en
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 2(3)

Socialnämnden

analys av nettokostnadsavvikelsen gällande äldreomsorg och uppdatering av
SKRs material i syfte att kunna göra en analys av framtida behov av platser inom
särskilt boende i relation till hemtjänsten.
Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder för en budget i balans som
sträcker sig över perioden år 2022 – 2024, som nämnden har att ta ställning till.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-05-11, § 123
• Socialnämndens beslut 2022-04-27, § 52
• Socialnämndens beslut 2022-03-23, § 41
• Rapport Åtgärder för en budget i balans, plan 2022-2024 daterad 2022-05-19
• Bilaga 1 åtgärdsplan ekonomi i balans 2022-2024
• Redovisning av personer som väntar på plats på vård och omsorgsboende 2021
• Redovisning av personer som väntar på plats på vård och omsorgsboende 2022
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 151

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar avslag på socialförvaltningens beslutspunkt 2 och
inkommer med följande tilläggsyrkanden:
1. att hemställa till kommunstyrelsen om att snabbt fortsätta arbetet med
"Framtidens äldreomsorg".
2. att yrkandet från föregående socialnämnds sammanträde står kvar, ansöka om
medel från kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom hemtjänst. (ca 11
miljoner)
Gull-Britt Tranvik yrkar avslag på Lars Ingverts (S) tilläggsyrkande 2.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 1 i
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 2 i
socialförvaltningens förslag till beslut.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 3(3)

Socialnämnden

Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma i enlighet med Lars
Ingverts (S) yrkande.
Ordförande finner att socialnämnden avslagit beslutspunkt 2 i socialförvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång 3
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 3 i
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
Beslutsgång 4
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 4 i
socialförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma.
Ordföranden finner att socialnämnden avslagit beslutspunkt 4 i
socialförvaltningens förslag till beslut..
Beslutsgång 5
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 5 i
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
Beslutsgång 6
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts (S)
tilläggsyrkande 1 och finner att socialnämnden bifaller yrkandet.
Beslutsgång 7
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts (S)
tilläggsyrkande 2.
Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma i enlighet med GullBritt Tranviks (SD) yrkande.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller Lars Ingverts (S) tilläggsyrkande 2.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

12

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 151 Andel platser i särskilt boende
Ärendenummer KS 2018/40

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige fastställer andelen platser på särskilt boende per
kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.
 Med anledning av nuvarande kö till särskilda boenden ska kommunstyrelsen
få redovisning av kösituationen, minst en gång per månad.

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 januari 2018 kommer antalet boendeplatser inom
äldreomsorgen i Älmhults kommun vara mindre än föregående år med anledning
av att Pehr Hörbergsgården stängts och att Kastanjens platser på Nicklagården
överförts till Almgårdens korttidsboende. Socialförvaltningen har presenterat en
utredning som beskriver nuvarande antal och andel platser i Älmhults kommun
samt en redogörelse av kostnader för boendeplatser för särskilt boende i
jämförelse med kommuner i Kronobergs län och riket.
Socialnämnden har den 21 februari 2018 föreslagit att kommunfullmäktige
fastställer andelen platser på särskilt boende till 13,7 procent, d.v.s. andelen som
är 80 år och äldre och som ska ha tillgång till en plats på särskilt boende.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-10 § 79
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27 § 46
• Protokollsutdrag socialnämnden 2018-02-21 § 10
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-11-27

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) och Vidar Lundbäck (C) föreslår att kommunstyrelsens förslag
bifalls.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Elizabeth Peltola (C) föreslår i tillägg att ”med anledning av nuvarande kö till
särskilda boenden ska kommunstyrelsen få redovisning av kösituationen, minst
en gång per månad.”
Vidar Lundbäck (C) och Lars Ingvert (S) föreslår att Peltolas tilläggsförslag
bifalls.
Beslutsgång
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller
Peltolas tilläggsförslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

2022-05-19

1(8)

Socialförvaltningen
Jenny Smedberg
0476-552 70
jenny.smedberg@almhult.se

Rapport

Åtgärder för en budget i balans
Plan 2022 – 2024
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1. Inledning
Vid socialnämndens sammanträde i mars 2022 presenterades en ekonomisk
rapport med prognostiserat underskott om 14,2 mkr per siste februari. Prognosen
hade per siste mars förbättrats till -11,7 mkr.
Socialnämnden beslutade 2022-003-232 § 41 att uppdra till förvaltningschef att
ta fram förslag till åtgärder för budget i balans och återkomma till
socialnämndens sammanträde i maj 2022.
I samband med den ekonomisk uppföljning per mars 2022 kompletterades ovan
nämnda uppdrag 2022-04-27, § 52, för att även innehålla en analys av
nettokostnadsavvikelsen gällande äldreomsorg och uppdatering av SKRs
material i syfte att kunna göra en analys av framtida behov av platser inom
särskilt boende i relation till hemtjänsten.
Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder för en budget i balans som
sträcker sig över perioden år 2022 – 2024, som nämnden har att ta ställning till.

2. Förslag till åtgärder
Socialförvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder för en budget i balans, ett
förslag som innebär en budget i balans år 2024 utifrån ekonomiska prognos efter
mars 2022.
Åtgärderna är:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Anpassning av antal platser inom särskilt boende
Aktivt arbete med bemanning kopplat till ekonomi
Minskat behov av konsulentstödda familjehem
Uppstart av mellanboende för vuxna med missbruksproblematik
Avveckling av lägenheter
Avvakta nyrekrytering inom administration

I följande del av rapporten ges en beskrivning av respektive åtgärd. Effekten av
åtgärderna, över åren 2022 – 2024 redovisas i bilaga 1.
2.1 Anpassning av antal platser inom särskilt boende
Vid socialnämndens sammanträde i april 2022 får förvaltningschef i uppdrag att
genomföra en analys av framtida behov av platser inom särskilt boende i relation
till hemtjänst. Nedan följer en beskrivning av genomförd analys.
Våren 2021 ger representanter från SKRs analysgrupp socialnämnden en
fördjupad analys av socialnämndens ekonomi. Analysen visar att Älmhult har
flera små vård- och omsorgsboenden, vilket kan vara kostnadsdrivande. I och
med att vård -och omsorg är en stor verksamhet finns ekonomiska volymer som
kan ge effekt på socialnämndens ekonomi.
De kommande åren medför en större demografisk förändring, när den stora 40talistgenerationen uppnår en ålder över 80 år. Det innebär att en stor grupp
kommer upp i de åldrar där behovet av stöd och service ökar. De
nya generationerna äldre har andra förväntningar på Älmhult jämfört
med tidigare. De är mer välutbildade, resursstarka och individualistiska jämfört
med tidigare generationer. Många vill leva ett aktivt liv högt upp i åldrarna och
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det ställer allt större krav på tjänster kopplade till detta. Det handlar också om
ökade möjligheter till individuella val kring till exempel digitala lösningar,
boende och fritid. Hur kan vi möta denna utveckling? Vilka smarta
boendelösningar bidrar till ökad trygghet och ökad livskvalitet? Hur möter vi då
upp med god och nära vård och omsorg i det ordinära boende?
De senaste decennierna ser vi en utveckling där fler av de äldre lever längre och
med bättre hälsa. Det har skett en viss minskning i nyttjande av omfattande
äldreomsorg och ett skifte från särskilt boende till omfattande hemtjänstinsatser.
Särskilt boende
Idag finns totalt 181 boendeplatser inom vård- och omsorg. Dessa fördelas på
vård och omsorgsboende (110 platser), demensboende (60 platser) och
korttidsboende (11 platser). Av de 181 boendeplatserna är 30 platser på
Nicklagården inte i drift (pausade) men kan tas i bruk vid behov.
Dagens kapacitet i vård- och omsorgsboenden ser ut enligt följande:
Boende

Antal platser

Almgården

30

Almgården (korttidsboende)

11

Nicklagården

58

Elmiersgården inkl plan 5 (demensboende)

32

Ekebo

27

Solgården

23

Totalt antal platser inkl. korttid

181

Varav ej i drift på Nicklagården

30

Utredning ”Framtidens äldreomsorg”
Nyligen har en utredning genomförts avseende framtidens äldreomsorg (KS
2021/93) av kommunledningsförvaltning, tekniska förvaltningen samt
socialförvaltningen. Utredningen är genomförd på uppdrag av
kommunfullmäktige och beskriver älmhultsbornas förväntningar på framtidens
äldreomsorg. En genomlysning av de särskilda boendenas standard har också
genomförts.
I utredningen framkommer att under perioden år 2022-2033 minskar antalet
personer i åldern 65-79 år från 2 592 till 2 588, en minskning om 4 personer. I
åldern 80 år och äldre ökar befolkningen från 1014 till 1348, en ökning med 334
personer. Viktigt i sammanhanget är att ökningen inte är linjär över åren och den
största ökningen kommer i slutet av denna planeringsperiod. För att ge en mer
rättvis bild över det ökande antalet äldre och behov som följer med det, så kan
man se att fram till och med år 2027 är ökningen lägre. Gruppen 80 år och äldre
ökar under denna period med ca 175 personer.
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Anpassningar i ordinärt boende och andra boendeformer, förändringar i
biståndsbedömda insatser som hemtjänst och andra förebyggande åtgärder
påverkar högst sannolikt behovet av särskilt boende. Trender och utveckling till
följd av medicinska framsteg, tekniska framsteg och digitalisering,
levnadsvanor, förändringar i praxis, policys och riktlinjer är andra typer av
faktorer. Anhörigas insatser är också av stor betydelse.
Tillgången på mellanboenden påverka till stor del behovet av särskilt boende.
Inte minst har mellanboenden möjlighet att tillgodose behov som uppstår till
följd av ensamhet och upplevd otrygghet. Det finns olika typer av
mellanboenden, såväl på den öppna marknaden i form av seniorbostäder som
olika varianter av trygghetsboenden.
Ökad kvalité för äldre i kommunen
Förvaltningen har idag flera goda arbetssätt för att kunna möta behoven inom
äldreomsorgen.
”Rehab i vardagen” implementeras i verksamheten. Syftet är att ge råd och stöd
gällande aktivitet och förflyttningar för brukaren/patienten och samtidigt titta på
personalens arbetssituation, allt i linje med god och nära vård och omsorg. Det är
viktigt att brukaren och alla inblandade professioner är medvetna om målet - att
den enskilde ska ges möjlighet att klara sig så mycket som möjligt på egen hand.
Under senare delen av 2021 antog förvaltningen en framarbetad demensstrategi.
Strategins övergripande syfte är att säkerställa en likvärdig demensvård som är
personcentrerad och av god kvalitet. Ett multiprofessionellt team, demensteam,
bestående av sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och/eller
fysioterapeut samt biståndshandläggare ska formas och utgå från ett teambaserat
arbetssätt. De kommer att utgöra en viktig samordningsfunktion i demensvården
i kommunen. Demensteamet ska ha till uppgift att verka för en så god
livskvalitet som möjligt för brukare med demenssjukdom och deras anhöriga.
Tydligt anhörigstöd och avlastning i from av dagverksamhet kommer vara
viktiga faktorer som kan påverka att brukaren och anhörig får möjlighet till
längre livskvalitet tillsammans i det ordinära boendet.
Kartläggning och analys av behov gällande anhörigstöd pågår. Ett processarbete
för att inrätta funktionen ”Äldrelots” kommer genomföras tillsammans med
servicecenter och en bedömning av möjlighet och behov av volontärarbete inom
vård och omsorg ska också genomföras.
Digitala lösningar kan ge brukare inom äldreomsorgen möjlighet att bo kvar
hemma och vara självständiga, så länge man själv vill och kan. Det ger också
medarbetare jämlika förutsättningar att bedriva ett rättssäkert och högkvalitativt
arbete. Välfärdsteknik är en av nycklarna till hur vi ska kunna bibehålla
kvaliteten i äldreomsorgen och samtidigt skydda våra äldre och minska risk för
till exempel ensamhet. Som stöd för det arbetet finns olika digitala funktioner
och verktyg som kan hjälpa oss att upprätthålla en god och nära vård.
Socialförvaltningen har ett pågående arbete tillsammans med IT enheten för att
arbeta in digitala lösningar till de olika verksamheterna.
Hemtjänst omfattar både omvårdnad och service. Omvårdnad kallas de tjänster
som hjälper den äldre att klara sin dagliga livsföring. Service är tjänster som
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utförs i hemmet. Efter beslut av biståndshandläggaren om stöd och hjälp kan
man själv välja den utförare som ska utföra insatserna. I Älmhult är hemtjänsten
lokaliserad till och utgår från tre av kommunens fyra boenden. Då man är
lokaliserad i ett särskilt boende så upptar verksamheten såväl personalyta som
boendeyta. Ytorna används av hemtjänsten för personalutrymmen, förråd och
matdistribution. Hemtjänsten har också ett antal fordon och cyklar för sin
verksamhet vilket gör att det på flera platser blir problem med parkering då det
inte är planerat för hemtjänst från början. Ytterligare en viktig aspekt är att för
hemtjänstens personal så är det inte optimalt att vara lokaliserade till flera platser
och i lokaler som inte är ändamålsenliga för hemtjänsten. En översyn av
organisering och lokalisering av hemtjänsten har påbörjats av
socialförvaltningen.
Sammantaget leder det nya arbetssättet till en ökad kvalité för brukarna. Vidare
ska initiativet till en översyn av organisering och lokalisering av hemtjänsten
leda till förbättrade förutsättningar för medarbetarna och bättre ekonomi.
Framtidsspaning
2018-04-23, § 151, fastställer kommunfullmäktige andelen platser på särskilt
boende per kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7%. Nu fyra
år senare kan verksamheten se att nämnda riktvärde ligger betydligt högre än
dagens beviljade insats särskilt boende per kommuninvånare 80 år och äldre.
En uppdatering av det material från SKRs analysgrupp som redovisades för
socialnämnden våren 2021 visar att 11 % av medborgare över 80 år har beviljad
insats särskilt boende medan jämförelsekommuner har motsvarande 9,5 %.
Trenden visar en tydlig nedgång från 2014 fram till 2020 från ca 15% till dagens
11 %. Troligt håller trenden i sig, dock är det svårt att tolka hur och när trenden
förändras.
En förklaring till den nedåtgående trenden är att de allra flesta äldre personer bor
kvar där de bott sedan länge eller byter till en annan bostad inom det ordinarie
bostadsbeståndet. Det handlar också om möjligheten till att kunna bo kvar
genom bostadsanpassning, hemtjänst och hemsjukvård. Med vilka sorters
insatser kommer kommunen möta behovet med kvarboende i ordinärt boende?
Ett antagande utifrån trenden kan vara att beräkna behov utifrån att 8 % av alla
över 80 år beviljas insats särskilt boende.
Vid jämförelse av de tre ovan nämnda andelar utifrån given statistik:
•
•
•

11 % av medborgare 80 år och äldre beviljas idag insats särskilt
boende i Älmhults kommun
9,5 % av medborgare 80 år och äldre i jämförelsekommuner
beviljas idag insats särskilt boende
8 % som framtidsspaning av medborgare 80 år och äldre som
beviljas insats särskilt boende

2020 var det 110 personer av alla 80 år och äldre som bodde i särskilt boende.
Om Älmhults kommun varit likställd med jämförelsekommuner kommer det
antalet år 2032 vara 148 personer. Vid ett antagande om att 8 % av alla 80 år och
äldre beviljas insats särskilt boende kommer den siffran vara 108 personer.
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Om verksamheten anpassas med 13 antal platser, ger det en besparing med ca 8
miljoner kronor, samtidigt som framtida behov (framtidsspaning 8%) hos
kommunens medborgare bedöms att tillgodoses. En förutsättning är att platserna
inte minskas på olika boenden, i ett sådant fall blir marginalbesparingen
betydligt lägre. Om trenden vänder snabbare än ovan nämnda analys, finns
möjlighet att göra snabba omställningar genom att ta stängda platser i bruk.
Förväntad besparing med 7-9 miljoner kronor 2022-2024.
2.2 Aktivt arbete med bemanning kopplat till ekonomi
Bemanningsekonomi handlar om att rätt antal personer arbetar utifrån
verksamhetens behov. Bemanningsbehovet kan variera utifrån hur många
brukare som finns i verksamheten och hur deras behov ser ut vid en aktuell
tidpunkt. I verksamheterna är medarbetarnas tid och kompetens den främsta
tillgången men också den största kostnadsposten. Genom att arbeta systematiskt
med bemanningsekonomi ges förutsättningar för att väcka tankar, ge nya
perspektiv och startar diskussioner där verksamheten skapar engagemang,
ekonomisk medvetenhet och motiverar till förändring. Arbete med
bemanningsekonomi stärker även kvalitén, att ta tillvara på personalresurser och
samtidigt vara kostnadseffektiva.
2021 startade arbetet genom utbildningsdag i de grundläggande delarna inom
bemanningsekonomi. Arbetet efterföljs av att skapa en grundstruktur för
schema- och bemanningsprocesser främst riktat mot verksamhetsområden Vårdoch omsorg och Omsorg funktionsvariation. Delar i arbetet som förväntas ha en
positiv effekt rörande personalbudget är att genomföra schemaanalys,
samplaneringsstruktur samt att framarbeta bemanningshandbok. Även förändrat
nattarbetstidsmått gör schemaförändringar behöver ses över vilket medför att
verksamheterna kan använda resurstiden på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Förväntad besparing med 1,4 miljoner kronor 2022-2024.
2.3 Minskat behov av konsulentstödda familjehem
Idag använder sig individ- och familjeomsorgens barn och familjeenhet av
externa placeringar vid akuta situationer, detta då placeringsbehov inte kunnat
tillgodoses på annat sätt än genom konsulentstödda familjehem. Kostnaderna
blir höga, möjligheten till umgänge mellan barn och föräldrar samt insatser för
eventuell återförening försvåras. Genom ett kontrakterat jourhem förväntas
kostnaderna bli lägre och barn och deras föräldrar ges bättre förutsättningar att
komma tillrätta med de problem som ligger till grund för placeringen.
Förväntad besparing med 836 tusen kronor 2022-2024.
2.4 Uppstart av mellanboende för vuxna med missbruksproblematik
Sysselsättning och ett stabilt boende kan bidra till att personer med missbruk och
beroende fullföljer och lyckas med sin behandling. Genom att skapa ett
mellanboende på hemmaplan arbetar verksamheten för att minska tvångsvård
genom att arbeta främjande och motivera brukare till att fullfölja eller ta emot
behandling. Detta innebär att vuxenhandläggare, behandlare, boendestödjare
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samt arbetsmarknadskoordinator samverkar i ärendet och individen bor i
mellanboendet under insatsen. Under året beräkningar vi att minska en placering
och under nästkommande två år minst två placeringar per år.
Förväntad besparing med 860 tusen kronor 2022-2024.
2.5 Avveckling av lägenheter
Elme stödboende drivs av socialnämnden i Älmhult. Verksamheten har tio
platser för barn och unga av båda könen i åldrarna 16 – 20 år. I samband med att
ungdomarna fyller 21 år så flyttar de ut då insatsen avslutas. Då de sista två
ungdomarna fyller 21 år i juni 2022 kommer stödboendet avvecklas. Detta
innebär att sex lägenheter sägs upp och att förvaltningen inte längre har
kostnaden för dessa lägenheter.
Förväntad besparing med 288 tusen kronor 2022-2024.
2.6 Avvakta nyrekrytering inom administration
Förvaltningsledningen väljer i dagsläget att avvakta nyrekrytering av
administration och rollen verksamhetsutvecklare.
Förväntad besparing med 500 tusen kronor 2022-2024.

3. Sammanfattning
Socialförvaltningens bedömning är att det mest effektiva sättet att nå en budget i
balans är att anpassa antalet tillgängliga platser inom särskilt boende till en nivå
att kunna tillgodose behovet hos 8 % av medborgare 80 år och äldre.
Att anpassa antalet platser innebär samtidigt att det finns tillgängliga platser som
snabbt kan tas i bruk om behovet ökar.
2018-04-23, § 151, fastställde kommunfullmäktige andelen platser på särskilt
boende per kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7%. Nu fyra
år senare kan verksamheten se att nämnda riktvärde ligger betydligt högre än det
faktiska behovet av en plats på särskilt boende. Idag är det 11% av
kommuninvånarna som är 80 år och äldre som är i behov av en plats.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att
upphäva beslutet om riktvärdet 13,7%. Alla som har behov av särskilt boende
enligt socialtjänstlagen ska beviljas insatsen. Något riktvärde bedöms inte
behövas.
Socialförvaltningen har arbetat fram förslag till åtgärder som anses möjliga att
genomföra. Fokus har varit långsiktig utveckling snarare än åtgärder med
kortsiktig effekt.

Jenny Smedberg
Förvaltningschef
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