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Budget  

Kommunledningen har gjort en annan bedömning och beräkning av antalet 

äldre än förvaltningen har i sin prognos. Detta medför att ramen för 2020 

kommer att minskas medan en positiv justering görs för 2021 0ch 2022. 

Kompensation för ökade kostnader för Mogården från 2021 och för Fredriksdal 

från 2022 ligger i ramen. Effektiviseringskraven för särskilt boende har skett i 

två etapper under 2019. För 2020 blir helårseffekten 1,9 milj. vilket gör en total 

besparing på 11,7 milj. Ytterligare nerdragning med 3,7 milj kommer att ske 

2021 genom att personaltätheten sänks med 0,012 årsarbetare på samtliga 

avdelningar inom särskilt boende. Administrativ effektivisering med 8,5 milj. 

och lokaleffektivisering med 3,8 milj. fram t.o.m 2024. Kundförlusterna som f.n. 

är 1,2 milj. beräknas kunna minskas till 200.000 kronor. De nerdragningar som 

planeras är synnerligen oroande för de äldre som finns i verksamheten och 

medför att vi på alla sätt bör bevaka de förändringar som sker. 

Servicepaket 

Tidigare har det funnits två servicepaket. Dessa kommer nu att slås samman till 

ett med en kostnad på 220 kronor per månad. Glödlampor och haklappar 

kommer inte att ingå i det nya paketet. Förändringen föreslås gälla från den 1 

januari 2020. 

Volontärverksamhet 

Förvaltningen planerar att införa volontärverksamhet tillsammans med 

frivilligorganisationer från 2020.  

Ensamhet 

RFSL har distribuerat en enkät för att mäta HBTQ personers känsla av 

ensamhet. Genom enkäten hoppas  man få ett underlag som kan ligga till grund 

för ex.vis studiecirklar. 

Seniorevent 2020 

Beslöts att senioreventet 2020 skall vara 1 dag och genomföras i september. 

Två arrangörer har anmält intresse. Beslöts att mässan skall genomföras i 

samarbete med Peter Lindgren. Till mässan kommer om möjligt Drottning Silvia 

att bjudas in. Planering i samarbete med Länsstyrelsen pågår. 



IBIC (individens behov i centrum) 

Sabina Vallevi informerade om genomförande av IBIC på särskilda boenden. 

IBIC innebär att man utgår från de förmågor varje person har. IBIC är nu 

genomfört på samtliga särskilda boenden. 

Sammanträdesplan för 2020 

Sammanträdesplan för 2020 är utsänt. För att samordna samtliga 

förvaltningars planer har viss förskjutning av bl.a PSK måst göras.  

Vid anteckningarna  

Kurt Edvinsson 

 

 

 


