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Förslag till beslut
1. Information noteras.
Ärende
Socialförvaltningen redovisar vid ett mätdatum varje månad situationen för de
som väntar på plats i vårdbostad, servicehus, växelvård och dagverksamhet.
Den 29 mars 2018 väntar tre (3) personer på boende i form av vårdbostad,
nitton (19) personer väntar på vårdbostad med inriktning demens. En (1)
person har väntat på vårdbostad i mer än tre månader och den personen har fått
erbjudande men tackat nej. Det är sju (7) personer som väntar på
servicelägenhet. Ingen har väntat i mer än tre månader utan att få erbjudande
om servicehuslägenhet. När det gäller dagverksamhet är det ingen person som
väntar på plats. När det gäller växelvård är det två (2) person som väntar på
plats och ingen har väntat mer än tre månader.
Socialförvaltningen redovisar vid ett mätdatum varje månad ej fördelade
ärenden till biståndsbedömare. En prioritering av samtliga ej fördelade ärenden
görs kontinuerligt av gruppcheferna på socialförvaltningen. Den 31mars var det
197 ärenden som inte hade fördelats till biståndsbedömare. Av dessa var 78
ansökan om servicelägenhet, 76 ansökan om vårdbostad och 43 ansökan om
insatser i ordinärt boendet (hemtjänst med mera).
Sedan den nya lagen om samverkan vid utskrivning från den slutna hälso- och
sjukvården trätt i kraft 15 januari 2018 kan betalningsansvar inte beräknas
initialt. En länsövergripande arbetsgrupp har uppdraget att ta fram ett system
för att beräkna enligt den politiska överenskommelsen.
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Statistik över personer som väntar på insatser
Socialförvaltningen redovisar vid ett mätdatum varje månad situationen för de
som väntar på plats i vårdbostad, servicehus, växelvård och dagverksamhet.
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Från 1 januari 2018 sker en omställning av ålderdomshemsplatser till platser
med inriktning somatik eller demens. Detta medför att ingen därför längre
väntar på plats på ålderdomshem.
Den 28 februari 2018 väntar tre (3) personer på boende i form av vårdbostad,
nitton (19) personer väntar på vårdbostad med inriktning demens. En (1) har
väntat på vårdbostad i mer än tre månader och den personen har fått erbjudande
om plats men tackat nej.

Väntar på plats på Servicehus
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Det är sju (7) personer som väntar på servicelägenhet. Ingen har väntat i mer än
tre månader utan att få erbjudande om servicehuslägenhet.
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När det gäller dagverksamhet är det ingen person som väntar på plats. När det
gäller växelvård är det två (2) person som väntar på plats och ingen har inte
väntat mer än tre månader.
Bedömning gällande risk för vite
Den 29 mars var en (1) person som hade väntat i mer än tre månader på
vårdbostad och den personen har fått erbjudande och tackat nej. I nuläget finns
ingen risk för vite. Omsorgskontoret följer regelbundet utvecklingen
tillsammans med socialkontoret.
Omsättning
Under mars 2018 har 58 lediga vårdbostäder inrapporterats och fördelats.
Bedömningen i dagsläget är att omställningen av ålderdomshemsplatserna och
den planerade utbyggnaden kommer att möta behoven. Omsorgskontoret
kommer under 2018 att följa utvecklingen av behovet av ytterligare
omställning. Genomsnittet 2016 av inrapporterade platser på vårdbostad var 44
stycken per månad och under 2017 var det 50 stycken.
Ej fördelade ärenden till biståndsbedömare
Socialförvaltningen redovisar vid ett mätdatum varje månad ej fördelade
ärenden till biståndsbedömare. En prioritering av samtliga ej fördelade ärenden
görs kontinuerligt av gruppcheferna på socialförvaltningen. Ansökningar från
personer med större hjälpbehov handläggs skyndsamt och ansökningar vid
akuta behov handläggs omgående.
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Den 31 mars var det 197 ärenden som inte hade fördelats till
biståndsbedömare. Av dessa var 78 ansökan om servicelägenhet, 76 ansökan
om vårdbostad och 43 ansökan om insatser i ordinärt boendet (hemtjänst med
mera).
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Betalningsansvar 2018
Sedan den nya lagen om samverkan vid utskrivning från den slutna hälso- och
sjukvården trätt i kraft 15 januari 2018 kan betalningsansvar inte beräknas
initialt. En länsövergripande arbetsgrupp har uppdraget att ta fram ett system
för att beräkna enligt den politiska överenskommelsen.
Äldrenämnden har kostnadsansvaret gällande betalningsansvar för personer i
alla åldrar förutom inom psykiatrin.
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Linda Ljungqvist

