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Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 – 11:30 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Gösta Öhman, PRO 
Gunilla Bergstedt, SPF 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Birgitta Bergman, sekr 
      
      
      
      
      
      
      Utses att justera Gunilla Bergstedt, SPF 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman §§ 72 - 78 
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Gunilla Bergstedt       

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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AU § 72 
 
Budget 

 

Agnetha Eriksson visade budget 2014 hämtat från verksamhetsplanen för äldreomsor-
gen 2014. Budget för 2014 vad gäller äldreomsorgen är på 417 091,5 tkr netto. 
………. 
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AU § 73 
 
Verksamhetsplan äldreomsorgen 2014 

 

Verksamhetsplanen 2014 för Äldreomsorgen som antogs av socialnämnden 2014-02-19 
delades ut på sammanträdet. Bilaga 1. 
 
Agnetha Eriksson visade på några förändringar genom bilder på organisation och resur-
ser. Ställdes fråga om samvaroverksamheterna och vilken budget de har att röra sig 
med. I internbudgeten i slutet av verksamhetplanen kan man se materialbudget för Sam-
varon i stan och ute i byarna. 
 
Omställningskostnaderna för Framtidens äldreomsorg kommer att följas upp månadsvis. 
Ritningar på lägenheterna i de nya trygghetsboendena i Öjebyn och Hortlax visades. 
 
Mer information om detaljer i verksamhetsplanen lämnas på pensionärsrådet. 
………. 
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AU § 74 
 
Bokslut 

 

Äldreomsorgen visade för fösta gången på ett underskott med 1 273 tkr. Personalkost-
naderna utgjorde 87,4 % av den totala bruttokostnaden. 
………. 
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AU § 75 
 
Framtidens äldreomsorg 

 

Lars-Gunnar Bergman kunde visa siffror på vad hyreskostnaderna kommer att bli på de 
trygghetsboenden som håller på att färdigställas i Öjebyn och i Hortlax. Bilaga 2. 
 
Agnetha Eriksson hänvisade till en facebooksida som hon lagt upp som visar händelser-
na i Framtidens äldreomsorg. 
………. 
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AU § 76 
 
Utökad samvaroverksamhet i Öjebyn och Hortlax 

 

Socialnämnden har beslutat att utöka samvaroverksamheten i Öjebyn till fem da-
gar/vecka och i Hortlax till tre eftermiddagar/vecka. I Öjebyn blir förändringen från 1 
april 2014. I Hortlax har utökningen redan kommit igång. Bilaga 3. 
………. 
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AU § 77 
 
Införande av LOV i hemtjänsten 

 

En motion har överlämnats till kommunfullmäktige angående införande av LOV i hem-
tjänsten. Socialnämnden har lämnat ett motionssvar som går vidare till kommunstyrel-
sen. Bilaga 4. 
 
Utredningen som gjordes av konsultfirma visade på olika förbättringsområden som 
verksamheterna får arbeta med. Socialnämnden anser att beslutet att införa LOV eller ej 
är ett politiskt ställningstagande. Socialnämnden har därför lämnat över frågan till 
kommunstyrelsen för ställningstagande. 
………. 
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AU § 78 
 
Övriga frågor 

 

Punkter på socialnämndens föredragningslista 

Gunilla Bergstedt ville ha några punkter på socialnämndens dagordning förklarade. 
 
Arbetsutskottet fick förklaring kring motion om förebyggande hembesök för alla 75 år 
och äldre. Även punkt kring avgifter för hemsjukvård togs upp. 
………. 
 
Färdtjänst 

Agnetha Eriksson informerade om att kommunstyrelsen har begärt in ett yttrande kring 
frågan om att låta Regionala kollektivmyndigheten samordna färdtjänstresor. Nio kom-
muner i länet är redan med.  
 
Socialnämndens au har diskuterat ärendet. Kostnaderna för att låta färdtjänsten samord-
nas av kollektivmyndigheten blir avsevärt dyrare för kommunen framförallt vad gäller 
beställningscentralen. 
 
………. 
 
 
 
 


