
Kommunstyrelsens sammanträde 

2019-04-24 

Ärende 

9 
Uppföljning av betalningsansvar, outhyrda lägenheter och 
beläggningen på korttidsboende inom äldreomsorgen med mera 

Egna anteckningar 

19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (21) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 

UTSKOTT 

2019-04-09 

Justerandes sign. 

Bos§ 62 Dnr KS 0013/2019 

Uppföljning av betalningsansvar, outhyrda lägenheter och 
beläggningen på korttidsplatser inom äldreomsorgen med 

mera 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med uppföljning av 
betalningsansvar, outhyrda lägenheter och beläggning på korttidsplatser inom 
äldreomsorgen per den 15 mars 2019. Inga betalningsansvarsdagar rapporterade, en 
ledig lägenhet på Treskillingen och inga lediga lägenheter lediga på Solgården och 
Koppargården samt fem korttidsplatser är belagda. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Socialchef 

Reclovisning-
Betalningsansvar, outhyrda lägenheter och beläggning på 
korttidsplatser. 

Ögonblicksbild elen 15 mars 2019. 

• Inga betalningsansvarsdagar rapporterade. 

• En ledig lägenhet på Treskillingen. Lägenheten blir ledig från och med 
1/4. Den är erbjuden en person men ett definitivt ja kan inte krävas än. 
Detta på grund av att lägenheten inte är visad för att det står saker kvar i 
lägenheten från tidigare hyresgäst. 

• Inga lediga lägenheter på Solgården för närvarande. 

1 ( 1) 
2019-04-15 

Noteras bör att vi har två lägenheter med parboende där båda paren har 
omvårdnadsinsatser, vilket innebär dubbla omvårdnadsavgifter från dessa 
två lägenheter. 

• Inga lediga lägenheter på Koppargården. 

• Fem korttidsplatser är belagda. Tre har ansökt om SÄBO och väntar på 
erbjudande om plats. Med stor sannolikhet kommer övriga två också att 
ansöka om SÄBO vid kommande vårdplanering. En av person kommer på 
växel vård den 18/3. 

Det bö1jar bli svårare att planera hem personer som blir hemgångsklara 
från slutenvården, då flera av korttidsplatserna upptas av personer som 
väntar på permanent äldreboendeplats. I dag på förmiddagen den 15 mars 
2019, är det tre personer som aviserats i det vårdgemensamma systemet 
Lifecare SP. En av dessa personer planeras hem under dagen, en kommer 
att skrivas ut till sin SÄBO-plats när hen är hemgångsklar och en person 
är beräknad hemgångsklar till den 19/3. 
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