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Stängning av avdelning på Nysätragården
Socialchefens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger sociala sektorn i uppdrag att avveckla en avdelning med sju lägenheter på Särskilda
boendet, Nysärtagården

Ärendesammanfattning
I tjänsteskriverse, Strukturella förändringar inom äldreomsorgen daterad 2020-05-03, lämnades förslag på ett
antal åtgärder där stängning av en avdelning på Nysätragården är en bärande del. Förslaget om att stänga en
avdelning och därmed minska antalet Särskilda boendeplatser med 7 lgh, återremitterades av
Kommunfullmäktige vid dess sammanträden den 22 juni 2020.
Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras så att
Kommunfullmäktige får en redovisning om den nya verksamheten inom äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
Genomlysning av ekonomi och organisation inom socialförvaltningen.
Ekonomirapport 1. 2020
Förslag till Strategi äldreomsorg Robertsfors kommun.
Tjänsteskriverse Strukturella förändringar inom äldreomsorgen
Riskanalys/handlingsplan
Effekter av minskad budget 2021

Ärendet
Utifrån att sociala sektorn i Robertsfors har jämförelsevis höga kostander för äldre- och
funktionshinderomsorgen genomfördes en genomlysning av ekonomi och organisation inom sociala sektorn.
Genommysningen genomfördes av Public Partner och presenterades i december 2019. Av genomlysningen
framgår tydligt att Robertsfors kommun har förhållandevis många Särskilda boendeplatser och en relativt sett
lite utbyggd hemtjänst. En tydlig rekommendation från Public Partner är därför att Robertsfors kommun
behöver minska antalet Särskilda boendeplatser. Vidare rekommenderar Public Partner att kommunen behöver
lägga fast en strategisk plan för äldreomsorgens utveckling.
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En arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsens och sociala utskottets presidier och
tjänstemannarepresentation i form av socialchef och äldre- och funktionshinderomsorgschef har arbetat fram
ett förslag till strategi. En viktig utgångspunkt för strategin är det underlag som redovisades efter den externa
genomlysningen.
De föreslagna åtgärderna vad gäller de strukturella förändringarna går i linje med den föreslagna strategin. Ett
tydligt mål är att genom att förstärka stödet i ordinärt boende möjliggöra för våra äldre att bo kvar i sitt hem i
större utsträckning. Genom att prioritera stödet i ordinärt boende avlastar vi våra särskilda boenden och
korttidsboende.
De föreslagna åtgärderna innebär inte att några nya verksamheter startas inom äldreomsorgen utan snarare en
förskjutning i synsätt, arbetssätt och prioriteringar, genom att fokusera mer på insatser i ordinärt boende med
arbetssätt som trygg hemgång, utökad rehabilitering i hemmet samt en förstärning av hemtjänstens resurser.
De förväntade positiva effekterna av strukturförändringen medför också ett antal risker. En riskanalys och
handlingsplan för att motverka riskerna gällende hela den föreslagna strukturförändringen har upprättats i
vilket stängningen av en avdelning på Nysätragården är en viktig del. Ett antal åtgärder blir nödvändiga för att
kunna verkställa förslaget. Riskanalysen bifogas.
Sociala sektorn går mot ett prognostiserat underskott på 8 750 tkr. Utifrån det stora förväntade underskottet
samt utifrån att ytterligare åtgärder behöver vidtas för en budget i balans 2021 är det av stor vikt att sektorn
får möjlighet att genomföra föreslagna åtgärder.

Konsekvensanalys och synpunkter
Jämställdhets konsekvensanalys
Denna förändring bedöms inte medföra några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. En fullständig
analys av detta har dock inte genomförts i detta läge.

Konsekvenser verksamhet
Identifierade konsekvenser för verksamheten blir framförallt ett ökat antal beslut att verkställa för
hemtjänsten. Det får också konsekvenser för medarbetarnas och chefernas arbetsmiljö utifrån de identifierade
samordningsmöjligheterna mellan Gläntan och Nysätragården.

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys
Risk och konsekvensanalys bifogas.

Konsekvenser på andra fattade beslut
Hela den planerade strukturförändringen får konsekvenser för andra sektorer, främst Barn och utbildning och
samhällsbyggnads. I och med att sociala sektorn lämnar lokalerana på Apotekaren så påverkas skolans och
samhällsbyggnads i sina respektive pågående planeringar gällande ombyggnation, lokalisering av verksamhet
mm.

2

Tjänsteskrivelse
Datum: 2020-09-17
Dnr:
Sociala sektorn
Jhonas Nilsson, Socialchef
Tel: 0934-140 32
E-post: Jhonas.nilsson@robertsfors.se

Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser
Se bifogat underlag. Effekter av minskad budget 2021

Resurser
Resursförstärkning till hemtjänsten blir nödvändig för att genomföra denna förändring. Se bifogat underlag,
Effekter av minskad budget 2021. För att genomföra hela den föreslagna strukturförändringen behöver
investeringar göras i de befintliga lokalerna.

Finansiering
Finansiering av ökade kostander för hemtjänst sker genom överföring av medel från insatser för särskilt
boende.
Finansiering avseende investeringar behöver beviljas av kommunstyrelsen. Investeringskostnader har inte
beräknats.
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