
15 Osteraker 
Tjansteutlatande 

Socialforvaltningen Till Vard- och omsorgsnamnden 

Datum 2018-01-15 
Dnr VON 2017/0083 

Uppdrag 38 fran Kommunfullmaktige - Vard- och omsorgsnamnden far i 
uppdrag att ta fram ersattningsnivaer for Ljusteros sarskilda boende 
med 10 platser i samverkan med Budget och kvalitetsenheten. 

Beslutsforslag 
Vard- och omsorgsnamnden beslutar 
Uppdra at forvaltningen att gora en bestallning av driften av det sarskilda boend et pa Ljustero av 
Produktionsstyrelsen 

Vard- och omsorgsnamnden foreslar Kommunstyrelsen foresla Kommunfullmaktige besluta 
Faststalla ersattningen for sarskilt boende pa Ljustero till 2 932 kr per plats och dygn (2018 ars 
ersattningsniva) och forstarka Vard- och omsorgsnamndens budget pa helar fran och med 2020 med 
den merkostnad om 5,66 mkr som uppstar i samband med att verksamheten startar 

Bakgrund 
Kommunfullmaktige har i budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020 beslutat foljande (bilaga 2, 
uppdrag 38) 
"Vard- och omsorgsnamnden far i uppdrag att ta fram ersattningsnivaer for Ljusteros sarskilda 
boende med 10 platser i samrad med Budget- och kvalitetsenheten". 

Kommunfullmaktige fattade 2015-02-09 beslut att ge Armada Fastighets AB i uppdrag att 
gemensamt med Vard- och omsorgsnamnden projektera for ctt sarskilt boende for aldre med do 
platser vid Gorjansgarden pa Ljustero, med mojlighet dll parboende. Byggnadonen ar projekterad 
och under upphandling och kan bli fardigstalld under senate delen av 2019. 

I forstudien (beslutad av Yard- och omsorgsnamnden 2014-10-28, bilaga 3) som foregick 
ovanstaende gjorde Vard- och omsorgsnamnden vissa antaganden. En av dessa var att ett sarskilt 
boende pa Ljustero pa grund av smaskaligheten skulle stalla krav pa en hogre ersattning an vad som 
utges for andra sarskilda boenden. Vissa samordningsvinster forutsattes ocksa for det fall det vore 
samma utforare for det sarskilda boendet som inom hemtjanst och Gorjansgardens traffpunkt samt 
andra narbelagna verksamheter pa on. Det ar Produktionsstyrelsen som driver dessa ve rksamheter i 
dagslaget. Vidare konstaterades det att kommunens lokalkostnad (liyran ti ll fastighetsagaren minskad 
med intakter fran hyresgasterna) skulle vara hogre an for andra sarskilda boenden. 
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Forvaltningens slutsatser 
Socialforvaltningen har tillsammans med controller pa ekonomienheten beraknat vad ersattningen 
for Ljustero sarskilt boendc med tio platser bor vara for att ersattningen ska tacka de nodvandiga 
kostnaderna for driften for att uppratthalla leva lite ten och sakerheten som kravs i lagstiftning. 
Budget- och kvalitetsenheten har fatt lamna synpunkter. 

Forutsattningarna paverkas bland annat av smaskaligheten i verksamheten och det geografiska laget. 
Det ar framforallt nivan pa bemanningen som behover sakerstallas for att kunna garantera en saker 
omsorg och halso- och sjukvard vilket orsakar den hogre ersattningen. Den foreslagna ersattningen 
ar 2 932 kr per dygn och plats (2018 ars niva exklusive momskompensation). Detta ger en 
arskostnad for boendet pa 10,7 mkr. Lokalhyran ar i dagslaget osaker men har efter en upphandling 
som tidigare genomforts av Armada uppskattats till 2,4 mkr. Den upphandlingen gors nu om med 
forhoppningen om att fa fler anbud med lagre kostnad, vilket kan ge en lagre lokalh yra for 
kommunen. Det sarskilda boendet behover utrustas mcd mobler och material till en kostnad av cirka 
1,5 mkr vid uppstart vilket ger en kapitalkostnad (beroende pa avskrivningstid) pa runt 200 tkr. 
Samtliga uppgifter ar per ar. 

Forslaget pa ersjittningsniva inn ebar en merkostnad jamfort med de ersattningsnivaer som ar 
beslutade for utforande av samma insatser pa fastlandet med ca 4,7 mkr per ar. Utover detta 
tillkommer en merkostnad for lokalen om uppskattningsvis 760 tkr (jamfort med motsvarande 
kostnad for annat sarskilt boende) och en kapitalkostnad for investering i utrustning pa 200 tkr. 

Finansiering 
Grundvolymen om tio platser i boendet finansierar Vard- och omsorgsnamnden genom sin 
dlldelade ram. Merkostnaderna om 4,7 miljoner per ar for del av ersattning en for omsorgen som 
overstiger kostnader for andra sarskilda boenden samt 760 tkr respekdve 200 tkr arligen knutna till 
lokalen behover tillforas Vard- och omsorgsnamndens ram fran och med ddpunkten for boendets 
uppstart. 

Bilagor 
1. Forslag ersattning sarskilt boende Ljustero 2018-01-11 
2. Utdragur beslut Kommunfullmakdge § 8:4 2017-11-20 
3. Beslut Vard- och omsorgsnamnden § 9:8 2014-10-28 inkl handlingar Forstudic for sarsldlt boendc 
pa Ljustero 2014-10-15 (alt. A-B med do platser beslutades) 

/ 

Susanna Kiesel 
Soci^ldirektor 

Sara Eriksson 
Sakkunnig funktionsliinder 

c 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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Osterakers kommun 
Socialforvaltningen 

Datum: 2018-01-11 

Ersattning for sarskilt boende pa Ljustero 

Bakgrund 
Kommun fullmaktige har i budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020 beslutat foljande 
(punkt 38): 
"Vard- och omsorgsnamnden far i uppdrag att ta fram ersattningsnivaer for Ljusteros sarskilda 
boende med 10 platser i samrad med Budget- och kvalitetsenheten". 

Forslag 

Ersattning foreslas utga med 2 932 kr per plats och dygn for drift av Ljustero sarskilda boende. 

Forutsattningar for ersattningen 
Utforare 
Produktionsstyrelsen forutsatts vara utforare pa Ljustero sarskilt boende i enlighet med innehallet 
i forstudien fran 2014. Detta mojliggor samordningsvinster i planering och ledning. Vard- och 
omsorgsnamnden gor en bestallning till Produkdonsstyrelsen dar uppdraget beskrivs. Kommun-
fullmakdge fattar beslut om ersattningen arligen. 

Utvardering av ersattningsnivan 
Ersattningsnivan utvarderas och revideras tre ar efter uppstart. Detta kan aven goras vid behov 
till exempel for det fall kommunen ska ta over ansvaret for hemsjukvarden. 

Bemanning 
Ersattningen bygger pa en bemanning om tre personal dagtid (07-21) och tva personal nattetid 
(21-07). En av dessa forutsatts vara sjukskoterska. Tre personal behovs dagtid for att klara av 
omvardnad, aktiviteter, mat samt behov av dubbelbemanning i vissa situationer. Tva personal 
behovs nattetid for att klara av behov av dubbelbemanning i vissa situationer. 

En sjukskoterska ska vara i tjanst dygnet runt och ha ansvaret for halso- och sjukvardsuppgifter 
samt delta i det lopande omvardnadsarbetet. Detta bedoms nodvandigt da installelsetiden fran 
sjukskoterska pa fastlandet ar for lang for att bestallaren ska kunna anses ta sitt halso- och sjuk-
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vardsansvar. Att inte ha sjukskoterska pa plats bedoms ocksa riskera orsaka fler utryckningar av 
ambulans (inkl helikopter), aven i fall da en sjukskoterska hade kunna losa situationen pa plats. 

Ledning ska finnas med motsvarande 0,33 av en tjanst och forutsatts samplaneras med annan 
omsorgsverksamhet alternativt finnas tillsammans med annan personalfunktion. 

Tillgang till rehabiliteringspersonal (sjukgymnast/arbetsterapeut/fysioterapeut) ska finnas med 
motsvarande 0,2 tjanst. 

Ersattningen har tagit hansyn till semester (enligt kommunens kollektivavtal) samt ersattning for 
obekvam arbetstid och personalomskostnader. 

Ovrigt/omkostnader 
Utgifter for ovrigt/omkostnader inkluderas i ersattningen och omfattar t ex forbrukningsmaterial, 
uppdatering och utbyte av inventarier, koksmaterial, kostnad for lattare fastighetsunderhall enligt 
gransdragningslista, hjalpmedel, fotsjukvard eller medicinsk foulard utford av fotsjukvardare, 
bartransport, mat/nutritionsfragor, aktiviteter, utsmyckning och blommor, utbildning och alia 
andra i ett sarskilt boende forekommande kostnader. 

Ersattning for ej belagd plats 
Ersattning utgar till utforaren for samtliga platser arets alia dygn oavsett belaggning. Detta da 
utforaren inte bedoms ha mojlighet att anpassa bemanning eller ovriga kostnader nar en eller 
nagra platser ar ej belagda. I det fall situationen uppstar att flera platser under langre perioder inte 
ar belagda kan Vard- och omsorgsnamnden besluta om att stanga platser och darigenom minska 
ersattning for dessa platser. 

Inriktning pa verksamheten 
Hu\oidinriktningen pa Ljustero sarskilt boende foreslas vara jildre personer med huvudsakligen 
somatiska omsorgsbehov. Kompetensen hos personalen inklusive sjukskoterskan forutsatts klara 
av omvardnaden och bemotandet av personer med demenssjukdom som utvecklas under boen-
detiden. 

I forstudien omnamns korttidsplatser. Detta ar en inriktning som inte bedoms kunna finnas pa 
Ljustero sarskilt boende. Orsaken ar att det inte ar ekonomiskt forsvarbart eller lampligt. Det 
forsta da korttidsplatser kraver en hogre bemanning och avsevart okad bemanning vad galler 
halso- och sjuk\rardspersonal. Det andra da personer som bor permanent pa boende generellt sett 
inte bedoms ma bra av en stor omsattning av personer i sin bostadsmiljo. 

I bed omningen av ovanstaende har vagledning tagits av In spektionen for vard och omsorgs 
(IVO) tillstandsprovning, aven om denna verksamhet da den drivs av Produkdonsstyrelsen inte 
ar tillstandspliktig. 

Lokalkostnad 

Vard- och omsorgsnamnden kommer att betala hyra fo r Ljustero sarskilt boende till Armada Fas-
tighets AB. De som bor i det sarskilda boendet betalar hyra till Yard- och omsorgsnamnden 
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sasom andrahandshyresgaster. Den hymns siitts enligt marknadsprinciper och jamforelser gors 
med hyror for enskilda i andra sarskilda boenden. Det uppstar en mellanskillnad mellan namn-
dens utgift och intakt for hyran som uppgar till cirka 1,452 mkr per ar (kan forand ras beroende 
pa ny u pphandling av byggnationen). Det innebar en kostnad for namnden per plats och dygn 
motsvarande 398 kr, utover ersattningen som ges till utforaren. Detta i sin tur innebar en mer-
kostnad for namnden om cirka 760 tkr per ar jamfort med vad motsvarande kostnad ar for annat 
sarskilt boende. 

Uppstartskostnad 

Att utrusta och inreda det sarskilda boendet pa Ljustero beraknas krava en investering pa runt 
1,5 mkr. Detta ar dll storsta delen utrustning som ar inventarier, dvs vars kostnad skrivs av pa 
7 eller 10 ar och darmed genererar en kostnad om cirka 200 tkr per ar. Det ar ljimpligt att det ar 
utforaren som far uppdraget att utrusta boendet med finansering fran bestallaren. 
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Osteraker 
Sammantradesprotokoll for Kommunfullmaktige 201 7-11-20 

i'or/s. KFf 8 :4 

37. Skolniimnden far i u ppdrag att genomfora "Bonussystem" inom 
forskoleverksamhet for att utoka andelen forskollaraie och minska 
antal barn per arsarbetare. Detta ska utvarderas och rapporteras till 
Kommunstyrelsen tillsammans med manadsuppfoljning per november 

Vard- och omsorgsnamnden far i uppdrag att ta fram ersattningsnivacr 
for Ljusteros sarskilt boende med 10 platser i samband med Budget 
och kvalitets- enigheten. Detta ska redovisas till Kommunf ullmaktige 
senast mars manad 2018. 

39. Vard- och omsorgsnamnden far i uppdrag att kartlagga personalens 
kompetens inom LSS verksamhet och hur mycket av ekonomiska 
resurser anvands for kompetensutveckling. 

40. Vard- och omsorgsnamnden far i uppdrag att redovisa utveckling av 
personer gallande neurologiska diagnoser under tre senaste aren och 
prognos for framover utifran kanda omvarldsfaktorer. 

41. Vard- och omsorgsnamnden far i u ppdrag att utreda definitionen 
"Mellanboendc" som brukar anvandas mellan Tiygghetsboende och 
aldreboende och hur kommunen lean utveclda den typen av 
verksamhet. 

42. Vard- och omsorgsnamnden far i up pdrag att utreda hur effektiv 
tiygghetsboende drivs i eg en regi och hur man kan skapa mojligheter 
for andra utforare. 

43. Vard- och omsorgsnamnden far i uppdrag att genomfora 
Silviacertifiering for underskoterskor. 

44. Socialnamnden far i up pdrag att redovisa internfordelad budget for 
flyktingverksamhet (bade asylsokande och nyanlanda som har fatt 
PUT/TUT) senast januari 2018 i syfte att kvalit etsakra 
bokslutsprognosen och budget i bal ans for 2018. 

I'or/s. niishi si (hi 
\ 

2018. 

ch h 
Justerarcles signature!" 2 Ucdragsbescyrkande 
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VON § 9:8 Dnr. VON 2014/0074-735 

Utdrag: KS/KF, akt 

Forstudie sarskilt boende for aldre pa Ljustero 

Arende 
Kommunfullmaktige gav 2013 Vard- och omsorgsnamnden i uppdrag att genomfora en 
forstudie Ljustero sarskilt boende. Forstudien ska rapporteras under 2014. 

Beslutsunderlag 
Socialforvaltningens tjansteutlatande daterat 2014-10-15. 

Yrkande 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifaU till bes lutsforslaget innebarande att Vard- och 
omsorgsnamnden foreslar Kommunstyrelsen foresla Kommunstyrelsen besluta att godkanna 
rapporten om forstudie Ljustero sarskilt boende, ge Armada Fastighets AB i uppdrag att 
gemensamt med Vard- och omsorgsnamnden projektera for ett sarskilt boende for aldre med 
do platscr vid Gorjansgarden, att lamplig placering avgors under projekteringen, att 
finansiering av projekteringen sker genom framtida hyra av sarskilt boende pa Lju stero som 
utges till Armada Fastighets AB och som far uppga till maximalt 2 044 000 la- per ar, att Vard-
och omsorgsnamndens ram forstarks med 10 373 596 kr per helar fran och med 2017 eller nar 
det sarskilda boendet star fardigt samt att Vard- och omsorgsnamnden i uppdrag att ta fr am 
forslag pa ersattning for sarskilt boende pa Ljustero infor budget 2017. Mikael Ottosson 
lamnar ett tillaggsyrkande under p. 3 i beslutsforslaget innebarande att Vard- och 
omsorgsnamnden foredrar alternativ B. Jorgen Palmberg (S) lamnar ett tillaggsyrka nde i form 
av punkt 7 i b eslutsforslaget innebarande att Vard- och omsorgsnamndens foreslar 
Kommunstyrelsen foresla Kommunfullmaktige att se over mojligheterna for att inratta 
parboende. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar cnligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande samt Mikael Ottossons och Jorgen Palmberg (S) tillaggsyrkanden och finner att sa ar 

Vard- och omsorgsnamnden foreslar Kommunstyrels en foresla 
Kommunfullmaktige besluta 

1. Godkanna rapporten om forstudie Ljustero sarskilt boende. 
2 Ge Armada Fastighets AB i uppdrag att gemensamt med Vard- och omsorgsnamnden 

projektera for ett sarskilt boende for iildre med tio platser vid Gorjansgarden. 
3. Lamplig placering avgors under projekteringen, Vard- och omsorgsnamnden foredrar 

alternativ B. 

For/s. nc ista s ida 

faOet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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0 Osteraker 
I jansteutlatande 

Socialforvaltningen Till Vard- och omsorgsnamnden 

Datum 2014-10-15 
Dnr VON 2014/0074 

Forstudie sarskilt boende for aldre pa Ljustero 

Beslutsforslag 
Vard- och omsorgsnamnden fores la r Kommunstyrelsen foresla Kommunfullmaktige besluta 
1. Godkanna rapporten om forstudie Ljustero sarskilt boende. 
2. Ge Armada Fastighets AB i uppdrag att gemensamt med Vard- och omsorgsnamnden projektera 

for ett sarskilt boende for aldre med tio platser vid Gorjansgarden. 
3, Lamplig placering avgors under projekteringen. 
4, Finansiering av projekteringen sker genom framtida hyra av sarskilt boende pa Ljustero som 

utges till Armada Fastighets AB och som far uppga till maximalt 2 044 000 kr per ar 
5, Vard- och omsorgsnamndens ram forstarks med 10 373 596 kr per helar fran och med 2017 eller 

nar det sarskilda boendet star fardigt. 
6. Ge Vard- och omsorgsnamnden i uppdrag att ta fr am forslag pa ersattning for sarskilt boende pa 

Ljustero infor budget 2017. 

Bakgrund 
Kommunfullmaktige gav 2013 Vard- och omsorgsnamnden i uppdrag att genomfora en forstudie 
Ljustero sarskilt boende. Forstudien ska rapporteras under 2014. 

Forvaltningens slutsatser 
I foreliggande bilaga redovisas forstudien. Ett forslag dar Armada Fastighets AB projekterar for do 
lagenheter vid Gorjansgarden pa Ljustero forordas baserat pa forstudien. 

Vard- och omsorgsnamnden bor infor att det sarskilda boendet pa Ljustero ska starta faststalla 
sludigt forslag pa en ersattning for driften av det sarskilda boendet. En uppskattning har gjorts i 
forstudien av en viss bemanning och kostnadsbild. Infor starten kan en mer rimlig bedomning av 
ersattningsniva goras baserad pa faktorcr som da ar kanda. 

Bilagor 
Forstudie av sarskilt boende pa Ljustero 2014-10-13 

Anne Simmasgard 
Socialchef 

Sara Eriksson 
Sakkunnig inom funktionsliinder 
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Forts. lyON § 9:8 

4. Finansiering av projekteringen sker genom framtida hyra av sarskilt boende pa Ljustero 
som utges till Armada Fasrighets AB och som far uppga till maximalt 2 044 000 kr per ar. 

5. Vard- och omsorgsnamndens ram forstarks med 10 373 596 kr per helar fran och med 
2017 eller nar det sarskilda boendet star fardigt. 

6. Ge Vard- och omsorgsnamnden i uppdrag att ta fram forslag pa ersattning for sarskilt 
boende pa Ljustero in for budget 2017. 

7. Se over mojligheterna for att inratta parboende. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Osteralcers kommun 
Socialforvaltningen 

Datum: 2014-10-15 

Forstudie for sarskilt boende pa Ljustero 

Bakgrund 
1 budget 2013 gav Kommunfullmaktige Vard- och omsorgsnamnden i uppdrag att gora en for
studie for Ljustero sarskilt boende. Uppdraget ska aterrapporteras till Kommunfullmaktige un
der 2014. 

Armada Fastighets AB har tagit fram forslag pa tre alternativa placeringar av ett sarskilt boende 
vid Gorjansgarden pa Ljustero och uppskattade hyror och driftskostnader har beraknats utifran 
dem. Hyrorna ar preliminara och kan slutligen bestammas forst nar en mer omfattade projekte-
ring gors i samband med bestallning av byggnadon. Tva av alterrativen (A och B) ar placerade 
vaster om Gorjansgarden, rymmer 10 lagenheter och kraver en detaljplaneandring. Ett av alterna
dven (C) ar placerad oster om Gorjansgarden, rymmer 8 lagenheter och kan byggas inom befint-
lig detaljplan. 

Driftkostnader for verksamheten har beraknats utifran 10 respekdve 8 platser. 

Sammanfattning 

Vard- och omsorgsnamndens nettokostnadsram skulle behova forstarkas med 10 373 596 kr om 
alternativ A eller B med 10 lagenheter valjs eller med 9 429 428 kr om alternadv C med 8 lagen
heter valjs. 

Ett sarskilt boende pa Ljustero skulle behova ha en ersattning till u tforaren som uppgar till 
2 509 kr per dygn och lagenhet (10 lagenheter) eller 2 932 kr per dygn och plats (8 lagenheter). 
Tillkommande lokalkostnad for kommunen ar 333 kr respekdve 297 kr per dygn och lagenhet. 

Total kostnad per dygn och lagenhet blir da 2 842 kr (alternativ A och B, 10 lagenheter) eller 
3 229 kr (alternativ C, 8 lagenheter). 

jamforande kostnad pa Enebacken ar 1 907 kr per dygn och lagenhet enligt 2014 ars niva. Da 
utgor lokalkostnaden cirka 190 kr. 
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Forutsattningar 
Ljustero har en relativt sett liten befolkning for att behova ett sarskilt boende. Ett sarskilt boende 
byggs vanligtvis med minst 40 lagenheter, detta for att uppna skalfordelar i drift och ekonomi. Pa 
Ljustero skulle en rimlig storlek vara 8-10 lagenheter. En verksamhet kan ta emot personer bo
ende pa Ljustero, men aven personer som flyttar fran fasdandet. Det gar ocksa att anvanda ett 
par av lagenheterna som korttidsboende eller vaxelvis boende, dar personer kan bo vid utskriv-
ning fran sjukhus eller for avlastning for anhoriga. 

Att ha det sarskilda boendet i nara anslutning till Gorjansgarden kan medfora vissa fordelar for 
verksamheten. T ex kan akdviteter pa Gorjansgardens trygghetsboende besokas av boende fran 
det sarskilda boendet, och mat kan transporteras pa ett sakert satt inomhus. Det kan ocksa finnas 
vissa samordningsvinster for personalplanering och ledning. Detta under forutsattning att det ar 
samma utforare som driver det sarskilda boendet som har verksamhet genom hemtjanst och 
traffpunkt pa trygghetsboendet Gorjansgarden. 

Behov av sarskilt boende pa Ljustero 
Pa Ljustero bor cirka 1 750 personer (av Osterakers kommuns totala befolkning om cirka 40 500 
personer). Nedan redovisas Stadstiska Centrabyrans befolkningsprognos for Ljustero. 

SCB befolkningsutvec kling Ljustero 
Ar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
0-5 55 64 81 92 104 111 120 127 132 136 140 
6-15 136 145 141 154 160 164 171 178 186 192 203 
16-19 77 70 70 65 65 67 65 72 74 79 81 
20-64 916 913 932 943 944 932 943 948 958 971 980 
65-79 424 441 449 454 460 466 455 452 439 422 415 
80- 106 106 101 99 102 98 108 115 124 133 140 
Totalsumma 1714 1739 1776 1808 1836 1838 1863 1892 1913 1934 1959 

Som framgar av prognosen, varierar antalet aldre over aren. Antalet personer 80 ar och aldre 
sjunker nagot under de narmaste aren, for att sedan oka igen. Prognosen ovan tar dock inte han-
syn till nybyggnation, utflyttning och inflyttning (t ex fran tidigare fritidsgaster). 

Statisdk i kommunen bland befolkningen som helhet visar att cirka 12,5 % av personerna over 80 
ar har behov av sarskilt boende for aldre, samt nagon enstaka procent av de som ar 65-79 ar. 
Detta skulle innebara att 14-20 personer av Ljusteros befolkning i snitt skulle behova bo pa sar
skilt boende for aldre under de kommande aren. 

Idag ar det 12 av personerna med beslut om sarskilt boende i Osteraker som ddigare bodde pa 
Ljustero. Da inkluderas aven de som har vaxelvard eller korttids. Uppgiften ar fran juli-
september 2014. 

Placering och hyra 
Det sarskilda boendet kan projekteras av Armada i na rhet till de verksamheter som redan finns pa 
Ljustero. Detta ar ett ttygghetsboende (Gorjansgarden) med traffpunktsverksamhet, en daglig 
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verksamhet, tva gruppbostader och en skola. Ljustero torg med dagligvaruaffar finns en kilometer 
bort. Farjelagret ligger cirka tre kilometer bort. Det finns busshallplatser 500 meter fran Gorjans
garden. 

Det finns tva huvudsakliga alternativa placeringar, vaster eller oster om Gorjansgarden. Se bi-
laga 1. 

Vaster om Gorjansgarden, alternativ A och B 

Vaster om Gorjansgarden finns en tomt som Armada nyligen har inforskaffat. Den ar, med un-
dantag for ett aldre hus, obebyggd och utrymme finns att bygga till at det hallet. Tomten ar inte 
detaljplanerad och en detaljplan skulle behova antas for att mojliggora byggnation. 

Ett sarskilt boende med 10 lagenheter skulle kunna byggas ut i den riktningen. Det finns tva al
ternativa placeringar, A och B. Se bilaga 2 och 3. Anslutningen till Gorjansgarden skulle da kunna 
vara fran trygghetsboendets gemensamhetsutrymme eller fran en passage langre upp i byggnaden. 

Projekteringskostnaden for alternativ 2 bedoms vara 23 625 tkr. Med den investeringen blir hyran 
for kommunen 2 044 tkr per ar med en avskrivning pa 3 % och ranta pa 3,5 %. Ett mer tillforlit-
ligt pris kan tas fram forst efter en mer omfattande projektering, dar bland annat markforhallan-
den undersoks, liksom forutsattningar for vatten och avlopp. 

En detaljplan tar cirka 1 ar att genomfora, med prioriterad hantering. Byggtiden ar darefter cirka 
1 V2 ar inklusive projektering. Detta forutsatt att detaljplan och bygglov ej overklagas eller pro-
jektet stoter pa andra hinder. 

Hyta 10 lagenheter (alternativ A och B) 

Kommunens hyreskostnad till Armada for en fastighet med 10 lagenheter blir runt 2 044 tkr per 
ar. Detta kan generera en intakt fran andrahandshyresgaster om 828 tkr per ar (baserat pa en hyra 
pa 6 900 kr/manad och lagenhet), och darmed ge kommunen en total kostnad pa 1 216 tkr per 
ar. Kostnad per lagenhet och dygn blir 333 kr. 

Oster om Gorjansgarden, alternativ C 

Det sarskilda boendet kan forlaggas i anslutning till Gorjansgandens ostra del. Se bilaga 4. E n 
enplansbyggnad pa cirka 600 kvm, som kan rymma 8 lagenheter inklusive gemensamhets- och 
personalytor, med tackt overgang till den befintliga byggnaden ryms dar. Det sarskilda boendet 
kommer da att vara nara tomtgransen och nara en LSS-gruppbostad. Tomtens detaljplan medger 
en byggnation pa upp till 1 00 0 k\rm utover de byggnader som redan finns dar. Dock innebar 
tomtgransen att det inte gar att bygga storre yta just i anslutning till Gorjansgarden. 

Projekteringskostnaden for alternativ C bedoms vara 18 900 tkr. Med en investering pa 18 900 
tkr blir hyran inklusive drift 1 529 tkr per ar med en avskrivning pa 3 % och ranta pa 3,5 %. Se 
ovan ang&ende projektering. 

Forutsatt beslut fran kommunen med bestallning till Armada, ar byggtiden cirka IV2 ar inklusive 
projektering. Detta forutsatt att bygglov ej overklagas eller projektet stoter pa andra hinder. 



Hyra 8 lagenheter (alternativ C) 

Enligt de preliminara berakningarna skulle hyreskostnaden till Armada bli cirka 1 529 tkr per ar. 
Intakter fran 8 hyresgaster blir 662 tkr (baserat pa en hyra pa 6 900 kr/manad och lagenhet), vil-
ket ger en totalkostnad for kommunen pa 868 tkr. Detta ger en kostnad per lagenhet och dygn pa 
297 kr for sjalva lokalen. 

Som jamforelse kan namnas att motsvarande kostnad for kommunen for verksamheten pa Ene-
backen byggd 2006 ar cirka 190 kr per lagenhet och dygn. 

Ersattning for drift av verksamheten 
Forutom hyran behovs en driftbudget for att tillhandahalla omsorgen pa det sarskilda boendet. 
Idag finns en ersattningsmodell for sarskilt boende for aldre, dar Vard- och omsorgsnamnden 
utger ersattning per plats och dygn. Denna ersattning forutsatter dock att det ar ett storre antal 
lagenheter an vad som blir fallet pa Ljustero. Dessutom finns det en nagot storre risk i att det kan 
finnas ej uthyrda lagenheter i ett sarskilt boende pa Ljustero, eftersom kundunderlaget ar mindre 
an pa fastlandet och man kan anta att farre personer totalt overviiger valet att bo pa Ljustero jam-
fort med andra sarskilda boenden i kommunen. 

For att hantera dessa skillnader ar det rimligt att Ljustero sarskilda boende hanteras utanfor 
kommunens valfrihetssystem for insatsen vad galler reladonen med utforare'n. Uppdraget att 
driva det sarskilda boendet kan upphandlas eller bestallas av Produktionsstyrelsen. For att uppna 
samordningsvinster med ovriga verksamheter i anslutning till det sarskilda boendet fir en f orut-
sattning att Produkdonsstyrelsen far uppdraget. 

Kommuninvanarna kan fortfarande ha mojlighet att valja verksamheten efter onskemal. 

Ersattning for drift av verksamheten for 8 respektive 10 platser (alternativ A, B och C) 
For en verksamhet med 8 lagenheter skulle en dygnsersattning bli 2 932 kr per lagenhet. Detta 
inkluderar personalkostnader (omvardnadspersonal, sjukskoterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, 
nattpersonal, samt enhetschef) samt ovriga kostnader om 20 % av personalkostnaderna (forbruk-
ningsmaterial, utbildning, ovrigt). Denna ersattning har inte tagit hansyn till differentiering bero-
ende pa om inriktningen ska vara demens eller inte, utan ar lagd som ett bedomt genomsnitt. 

Bemanningcn skulle riicka till du bbelbemanning dagdd, samt tre personal i tjanst vissa timmar, 
och dubbelbemanning pa nattedd. 

Sjukskoterskebemanningen uppgar sammanlagt till kostnaden av 0,75 av en helddstjanst. Detta 
skulle rimligen delas upp pa en mindre andel pa p lats pa Ljustero, samt en kostnad for installelse-
tid. 
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Samtliga ersattningar ar angivna utan momskompensation. Den vanstra tabellen visar ersattning 
per lagenhet for ett sarskilt boende med 8 platser, den hogra tabellen visar ersattning per lagenhet 
for ett sarskilt boende med 10 platser. 

Dygnskostnad 8 platser (alternativ C) Dygnskostnad 10 platser (alternativ A och B) 
Antal platser 8 Antal platser 10 
Antal dygn/3r 365 Antal dygn/ar 365 
Totalt antal dygn 2 920 Totalt antal dygn 3 650 
Totala kostnader/3r 8 561828 Totala kostnader/Sr 9 157 596 
Kostnad per dygn 2932 Kostnad per dygn 2509 

Skillnaden mellan de bada alternativen ar att underskoterskebemanningen for 10 lagenheter hojs 
med 1 tjanst jamfort med for 8 lagenheter. Alia andra kostnader ar lika. Det fir alltsa rela tivt sett 
mindre kostsamt att lagga till drift for tva lagenheter (driftskostnaden okar med 600 tkr for tva 
lagenheter, vilket ger en minskning av dygnspriset med 423 kr per dygn och plats). 

Jamforelse med beslutad ersattning (exklusive lokalkostnader) 

Den av Kommunfullmaktige beslutade ersattningen for sarskilt boende for aldre ser ut som foljer 
(samdiga ersattningar ar angivna utan momskompensation) 

Jamforelse 
Ersattning omvSrdnad 2014 1 486 
Ersattning demens 2014 1751 
Genomsnittlig ersattning 2014 1714 

Om en jamforelse med den genomsnittliga ersattningen 2014 gors (baserat pa genomsnittlig er
sattning 2013 uppriiknad med 2 %), skulle utfallet pa 8 respektive 10 platser se ut sa har 

Merkostnad for 8 respektive 10 platser per dygn 
Genomsnittlig ersattning 2014 (2013 Srs uppraknad 2 %) 1714 
Ersattning 8 platser 
Merkostnad per plats/8 platser 

2 932 
1219 

Ersattning 10 platser 
Merkostnad per plats/10 platser 

2 509 
795 

Merkostnad drift per ar 8 platser 

Genomsnittlig ersattning 8 platser 
Kostnad Ljustero 8 platser 

5003 712 
8561828 

Mellanskillnad = Merkostnad 3 558 116 

Merkostnad drift per ar 10 platser 

Genomsnittlig ersattning 10 platser 
Kostnad Ljustero 10 platser 

6 254 640 
9157 596 

Mellanskillnad = Merkostnad 2 902 956 
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Ersattning for ej belagd plats 

Da omfattningen av bemanningcn pa ett sarskilt boende for aldre pa Ljustero ar relativt sett liten, 
ar det inte rimligt att tro att verksamheten kan minska bemanningcn nar det blir en ej belagd 
plats. For att ge den som bedriver verksamheten rimliga forutsattningar bor samtliga platser ersat-
tas samtliga dygn, oavsett belaggning. Vard- och omsorgsnamnden styr belaggning. 

Osakra faktorer 

Det finns en rad faktorer som kan paverka utformningen av och kostnaderna for ett sarskilt bo
ende pa Ljustero. En preliminar riskbedomning visar vissa osakra faktorer. 

o Den slutliga produktionskostnaden. Samdiga produktionskostnader ar inte faststallda. For 
att ge ett mer exakt beskcd av kostnad for en byggnation behover en fullstandig projekte-
ring genomforas, nagot som Armada kan gora efter en bestallning fran kommunen. 

o Mojlig besparing da hemsjukvarden blir kommunal (sjukskoterskeresurser). Om kommu
nen ska ta over huvudmannaskapet for hemsjukvarden kommer det att finnas vissa moj-
ligheter att undersoka samordningsvinster, detta da det kommer att behova finnas mer 
kommunala sjukskoterskeresurser pa Ljustero. 

o Val av inriktning (demens eller omvardnad). Detta kan paverka vad som ar en lamplig 
bemanning och darmed en rimlig ersattning. Det kan ocksa finnas risker for problem om 
personer med demenssjukdom ska bo tillsammans med personer som ej har demenssjuk-
dom. 

o Paverkan av nya kr av pa bemanning inom sarskilt boende. Socialstyrelsens nya krav pa 
bemanning inom omsorgen om de med demenssjukdom trader i kraf t 31 mars 2014. Fo-
reskrifter om bemanning i samtliga sarskilda boenden for aldre ar under framtagande. Det 
ar annu oklart i vilken man dessa kommer att behova paverka ersattningens storlek. 

o Belaggningen pa det sarskilda boendet. Beroende pa hur belaggningen bedoms vara pa ett 
sarskilt boende pa Ljustero, finns en risk for att kommunen kommer att utge ersattning 
for manga ej belagda dygn. Att titta pa de personer som idag har beslut om sarskilt bo
ende och som tidigare bodde pa Ljustero kan ge en fingervisning av efterfragan. Men 
detta maste ocksa kombineras med andra forutsattningar som kan paverka sasom eget val 
och behov av sarskild inriktning pa boendeformer. Det byggs ocksa flera nya sarskilda 
boenden i kommunen, vilket kan paverka efterfragan fran kunderna. 

o Anvandning av ljigenheterna som permanentbostader eller kortdds- eller vaxelvardsplat-
ser. Om behov av permanentbostader reladvt sett kortdds- eller vaxelvardsplatser andras 
kan lagenheterna med viss framforhallning anvandas flexibelt. 

o Rekrytering. Verksamheter pa Ljustero uppger i dagslaget att det kan vara svart att rekry-
tera utbildad personal. 
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