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Svar på interpellation från Lars-Håkan 
Andersson (V) 
Frågor 

- Hur anser du att Omsorgsnämnden ska klara sin verksamhet inom den ram som Mål 
och budget ger och samtidigt kunna fullgöra det ansvar som Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade lägger på kommunen?  

- Hur ska lokalförsörjningsplanen för omsorgsboende, som kommunstyrelsen antog 
hösten 2018, kunna förverkligas, dels mot bakgrund av OSN:s bokslut 2018, dels mot 
det faktum att Mål och Budgets plan för 2020 - 2021 ger ännu lägre budgetuppräkning 
för OSN jämfört med 2019 samtidigt som planen visar behov om en nästan dubbel så 
stor årlig ökning av antal lägenheter? 

Svar 

Förra året togs en bostads- och lokalförsörjningsplanen för vård- och omsorg fram i 
ett förvaltningsöverskridande arbete med omsorgsförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Detta skedde för 
första gången. Planen är en utökning, uppdatering samt ersättning av tidigare 
fastställd Plan för hållbart boende. Arbetet ska nu ske löpande och planen kommer 
att revideras årligen. Planen är en behovsbedömning. Med tanke på de problem 
Lars-Håkan Anderssons frågor visar på är jag glad över att planen äntligen har 
kommit fram.  

Kommunbidragets ökning från 2018 till 2019 uppgick till 40 mnkr för hela nämnden – 
inte 15 mnkr som interpellanten skriver. Det stämmer att nämndens resultat för 2018 
uppgick till -25,2 mnkr. Av ökningen med 40 mnkr i budgetram finns ett kvarstående 
utrymme på ca 15 mnkr förutsatt samma nettokostnad som under 2018. 

Under 2018 startades 25 nya platser inom bostad med särskild service LSS, vilket 
innebar en volymökning på 16 platser.  

För 2019 uppgår planerat tillskott av bostäder med särskild service till 13-14 st platser 
och verksamhetskostnaden för dessa uppgår till 15 mnkr.  

I nämndens tidigare plan för hållbart boende konstateras att en utökning av 
antalet platser behövs. Den nu antagna planen stödjer detta men visar även att 
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platsbehovet är högre för att nå en nollvision utan några ej verkställda beslut. 
Något som inte var känt sedan tidigare. 

Nu går vi in i en ny budgetberedningsperiod då omsorgsnämndens behov är 
tydliggjorda på ett betydligt bättre sätt än tidigare tack vare bostad- och 
lokalförsörjningsplanen. Jag utgår från att vi i Mittenstyret kommer att ta dessa 
behov i beaktande och utgår från att övriga partier gör det också. 

 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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