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§ 155 Ärende om verksamhetsinriktning på
Önnebo
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Reservation mot beslutet
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2017 har vård-och omsorgsverksamheten, VOMS, anpassat
sitt arbetssätt för att bättre kunna möta de behov som finns och som från
och med årsskiftet 2017/2018 kommer att kräva ytterligare anpassning till
en mer ändamålsenlig resursanvändning.
VOMS kommer, från och med 1 januari 2018, behöva hantera ökade krav i
ny lagstiftning. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård, vilket kommer att medföra ett snabbare flöde med kortare
ledtider från sjukhus till vård i kommunen, samt möta utmaningarna i det
nya Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan region Skåne och kommunerna. Då
ställs krav på förändringar vad gäller arbetssätt och organisation.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26, § 32 att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Kommunstyrelsen har
begärt att socialnämnden ska bereda ärendet ytterligare.
Yrkanden
Gunvor Håkansson (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen på grund av ny lag om trygghetsbostäder 2019-04-01.
I andra hand yrkas att Önnebo skall vara kvar som särskilt boende.
Kristina Hansen (KD) yrkar att ärendet återremitteras samt att Önnebo
skall vara särskilt boende och att kommunfullmäktige tar
inriktningsbeslutet och inte socialnämnden.
Susanne Meijer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
samt att ärendet skall avgöras idag.
Gert Nygren (SPI) yrkar att ärendet skall återremitteras till
kommunstyrelsen.
Uno Hansson (V) yrkar att ärendet skall avgöras idag.
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§ 155, forts.
Stefan Borg (SD) yrkar att ärendet skall återremitteras eftersom det
föreligger en ny lagstiftning inom kort.
Lena Rosvall (S) och Jörgen Leufstedt (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Hans Frank (L) begär ajournering.
Birger Larsson (L) stöder Gunvor Håkanssons (C) yrkande om återremiss.
Beslutsordning
Efter ajournering och avslutad överläggning ställer ordföranden
proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag och finner
majoritet för att ärendet skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall återremitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10, § 229.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-29, § 335.
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-08-17 inklusive
bilagor.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-15, § 300.
Socialnämndens beslut 2018-05-29, § 111.
Kalkyl merkostnader Önnebo version 2018-05-16.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 32.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
Socialnämnden.
_____
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