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Anton Sejnehed (S)

ersätter Eva-Marie Hansson (M)

Övriga deltagare
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Paragraf
§ 80

Justeringens plats och tid
Stadshuset i Oskarshamn 2018-04-24
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Per Nygren
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Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
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Dnr KS 2018/000290-4

Behov av nya boenden för äldreomsorg
Arbetsutskottet beslut
1. Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-05-02 ska tjänstemännen redovisa resultatet av det
fortsatta arbetet avseende nya äldreboenden.
2. Ärendet om nya äldreboenden ska också behandlas vid arbetsutskottets extra sammanträde
2017-05-17.

Ärendet
Oskarshamns kommun står i likhet med de flesta av landets kommuner inför att antalet och andelen
äldre ökar under de kommande åren. Detta innebär sannolikt att ett ökat anspråk på vård och
omsorg kommer att uppstå. Det är därför nödvändigt att beskriva och analysera behovet av särskilda
boenden och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att tillgodose detta behov.
Mot denna bakgrund har förvaltningscheferna för socialförvaltningen, tekniska kontoret och
samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag av kommundirektören att ta fram behovet av boende för
äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning fram till år 2030.
Arbetet har pågått sedan september 2017 där en arbetsgrupp har bildats och har haft regelbundna
möten 1-2 ggr/månad. I arbetsgruppen ingår förutom förvaltningscheferna, fastighetschef,
områdeschef för äldreomsorg, områdeschef för personer med funktionsnedsättning. Efter behov har
andra funktioner som verksamhetsutvecklare och planchef bjudits in till arbetsgruppen.
Arbetet har resulterat i en rapport benämnd ”Boendebehov socialförvaltningen 2018-2030 – Äldreomsorg – Omsorg för personer med funktionsnedsättning” Bedömningar i rapporten utgår ifrån
prognos av Statistiska Centralbyrån (SCB) och kvalitetssäkring av det statistiska underlaget har
gjorts av Attraktiva Oskarshamn, PeO Hossmark.

Ärendets behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-03-06, § 38, informerade socialchef Anna Lindquist och
teknisk chef Torsten Nilsson om det genomförda arbetet gällande det ökade behovet av boende för
äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning fram till år 2030.
Arbetsutskottet beslutade att ge verksamhetsledningen i uppdrag att göra en ekonomisk analys
utifrån den genomförda lokalutredningen för socialnämnden för att sedan återkomma med en
information vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde, 2018-04-03.
Vid arbetsutskottets sammanträde, 2018-04-03, § 58, redovisade socialchef Anna Lindquist
ekonomiska effekter av att göra vissa organisatoriska förändringar av äldreboenden.
Teknisk chef Torsten Nilsson och fastighetschef Richard Bergquist redogjorde för möjliga
lokallösningar för att tillgodose det ökade behovet av äldreboenden.
Arbetsutskottet beslutade att ha ett extra sammanträde 2018-04-17 och då ska tjänstemännen
redovisa ekonomiska kalkyler och tidsplaner gällande alternativa lokallösningar för att tillgodose det
ökade behovet av äldreboenden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-04-17

Sida 3

§ 80 fortsättning

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redovisas ekonomiska kalkyler och tidsplaner gällande alternativa
lokallösningar för att tillgodose det ökade behovet av äldreboenden.
Ordföranden ställer proposition på att tjänstemännen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan om
nya äldreboenden och redovisa resultatet av det fortsatta arbetet vid arbetsutskottets sammanträde
2018-05-02, och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.
Ordföranden ställer proposition på att ärendet också ska behandlas vid ett extra sammanträde
2017-05-17 för arbetsutskottetet, och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-06, § 38.
Boenderapport 180227.
Förstudie.
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Kommundirektör
Teknisk chef
Fastighetschef
Socialchef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

