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SN 2019/

Socialförvaltningen
Socialnämnden

Budget 2019, förslag på åtgärd
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
-

Att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa åtgärd i enlighet
med förvaltningens förslag: Budget 2019, förslag på åtgärd.

-

Att ge förvaltningen i uppdrag att se över hyresåterbetalning
samt jämkningsvillkor.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har med anledning av de ekonomiska
förutsättningarna behov av effektiviseringsåtgärder. De åtgärder som
nämnden har godkänt den 2019-05-23 (SN §115) är inte
tillräckliga. Förvaltningen behöver ett beslut i socialnämnden i det
fortsatta arbetet för att uppnå en budget i balans.
Verkställa åtgärd i enlighet med förvaltningens förslag: Budget 2019,
förslag på åtgärd.
Den aktuella åtgärden i enlighet med förvaltningens tidigare förslag
är att avveckla en avdelning på Hagadal.
Äldreboendet kommer inom en snar framtid att behöva avvecklas då
lokalernas skick föranleder en dylik åtgärd. Påståendet grundar sig i
det av samhällsbyggnadsförvaltningens samlade utlåtande efter
undersökning av Hagadals byggnader. Som en del i den kommande
avvecklingen är det bra att kunna göra den över tid. Det innebär att
ingen behöver flytta utan det sker successivt efterhand som
lägenheterna blir tomma av naturliga orsaker.
För närvarande finns det tre lediga lägenheter så tillfället är väl valt.
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Som ytterligare anledning för en avveckling är att antal sökande till
somatikplatser har minskat under en längre tid och att kön är så gott
som obefintlig. Efter en neddragning med 10 platser skulle det totala
antalet uppgå till 65 somatikplatser.
Den ekonomiska effekten beräknas till 3,2 miljoner kronor på
helårsbasis och då är intäktsminskningen avdragen.
Uppdrag att se över hyresåterbetalning samt jämkningsvillkor
Förvaltningen anser att en översyn av riktlinjer gällande
återbetalningar och jämkningsvillkor bör göras.
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