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Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö
Torsdag 14 juni 2012 kl. 08:30

Beslutande

Åke Bertils (S)
Leena Lindblom (M)
Sven-Åke Eriksson (C)
Emmeli Jonsson (C)
Sigbritt Persson (S)
Eva Morsk (C)
Charlotte Klötz (fp)

Övriga deltagande

Ulla Britt Hånell
Karin Bohlin
Lisbeth Lagerborg
(FP)
Ronny Spångberg
Kia Zacco

Ordförande

Tjänstg. ers. för Jennie Löfman (S)
Tjänstg. ers. för Anders Engström (S)

Sekreterare
Tf förvaltningschef
Ej tjänstg. ersättare
Verksamhetschef
Verksamhetschef

Utses att justera

Sven-Åke Eriksson (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret I Bergsjö 2012-06-14

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

73-74

Ulla Britt Hånell

Ordförande
Åke Bertils

Justerande
Sven-Åke Eriksson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner
2012-06-15
Kommunkontoret I Bergsjö

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Ulla Britt Hånell
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§ 73
Översyn av priser på måltidsabonnemang inom särskilt boende
samt till personer med biståndbedömd matdistribution
Föreligger tjänsteutlåtande från enhetschef Elisabeth Engberg daterat
2012-05-10:
Senaste översyn och beslut om att höja avgifterna togs år 2006.
Prishöjningen på råvaror utifrån fullmäktiges beslut angående GMO-fria
livsmedel samt ökade kostnader för förbrukningsartiklar och löner
påverkar produktionskostnaden för måltiderna som serveras.
Kost och städ tillhandahåller alla måltider till särskilt boende på
servicehusen samt till personer med biståndsbedömd matdistribution.
I dagsläget är avgiften för måltidsabonnemanget 90 kr/dygn, totalt
2 700 kr/månad.
Matlådan till matdistributionen består av varmrätt med tillbehör samt
dryck och på helgdagar även dessert till en kostnad av 45 kr.
Förslag till beslut:
Höja avgiften för matabonnemanget med 20 kr/dygn till 110 kr/dag,
total kostnad 3 300 kr/månad.
Höja priset på matlådan med dryck till 50 kr, med möjlighet att avstå
drycken som kostar 4 kr.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut
Föreslå kommunfullmäktige
Höja avgiften för matabonnemanget med 20 kr/dygn till 110 kr/dag,
total kostnad 3 300 kr/månad.
Höja priset på matlådan med dryck till 50 kr, med möjlighet att avstå
drycken som kostar 4 kr.
Ändringen gäller från och med 2012-10-01.
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Utdragsbestyrkande
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§ 74
Övertagande av hemsjukvården
Ordförande Åke Bertils (S) informerar i ärendet gällande den osäkerhet
som råder kring gränsdragningar och mellankommunala ersättningar
med landstinget.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut
Föreslå kommunfullmäktige
Flytta fram övertagandet av hemsjukvården tills både
gränsdragningarna och mellankommunala utjämningen är klarlagda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

