DANDERYDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2012-06-28

Plats och tid

Ebba Grips rum, Djursholms slott kl 8:30- 11.40

Paragrafer

77

Beslutande

Siv Sahlström (C), ordförande
Anders Paulsen (M)
Eva Lannerö (KD)
Bengt Sylvan (FP), del av § 77
Peter Lilliebjörn (M), tj.ers

Övriga deltagare

Johan Haesert, kommundirektör
Marianne Cullbrand Wictorsson,
kommunsekreterare
Cecilia von Sydow, ekonomichef
Cristine Dahlbom Nygren, t.f
socialdirektör, del av § 77
Isabella Jernbäck, ordf.socialnämnden,
del av § 77
Hans Åhnberg, produktionsdirektör,
del av § 77

Utses att justera

Anders Paulsen (M)

Justeringens plats och tid

Djursholms slott 28 juni 2012
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Ersättare

Underskrifter
Sekreterare ................................................................................................................

Marianne Cullbrand-Wictorsson
Ordförande ................................................................................................................

Siv Sahlström
Justerande ................................................................................................................

Anders Paulsen
_______________________________________________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-06-28

Datum för anslags uppsättande

2012-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, Djursholms slott

Underskrift

................................................................................................................

Datum för anslags nedtagande

2012-07-20

Marianne Cullbrand-Wictorsson

Utdragsbestyrkande ..................................................................

Sammanträdesprotokoll
2012-06-28

DANDERYDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 77

2(4)

KS 2012/0152

Höjning av hemtjänstcheck 2012
Ärendet
Socialnämnden föreslår i ärende till kommunfullmäktige att hemtjänstchecken höjs med 1 % för år 2012. Orsaken är nämndens bedömning om att
nuvarande checknivå är för låg.
Nämnden har under året uppvaktats av Blomsterfonden angående nivån på
hemtjänstchecken. Utföraren har aviserat att säga upp avtalet med
Danderyds kommun om ingen höjning sker. Införandet av elektroniskt
tidredovisningssystem from 1 januari 2012 är en del i förändrade förutsättningar för ersättningssystemet inom hemtjänsten.
Blomsterfonden har anfört olika förslag på förändring som garantiavtal
innevarande år samt höjning av hemtjänstcheck. Socialkontoret har i PM
2012-06-27 utrett de ekonomiska konsekvenserna av förslagen.
Samtidigt avvaktas resultaten av nu pågående utredning av den kommunala
hemtjänsten. Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att
utvärdera införandet av det nya tidredovisningssystemet. Nämnden skall
rapportera till kommunfullmäktige senast årsskiftet 2012/13.
Ordförandens förslag till beslut
Mot bakgrund av de uppgifter som måndagen den 25 juni 2012 kom till
kommunstyrelsens arbetsutskotts kännedom beslutar utskottet:
1. Socialnämnden får i uppdrag att till den 15 augusti 2012 göra en förnyad
prövning av den nu föreslagna nivån på en höjning med 1 % i
hemtjänsttaxan och redovisa konsekvenserna för utförarna av den föreslagna nivån.
2. Socialnämnden får i uppdrag att till den 15 augusti 2012 ta fram ett mer
utförligt underlag så att det är möjligt för kommunstyrelsen att bedöma
vilken nivåhöjning som krävs.
3. Kommunstyrelsen ska behandla ärendet om hemtjänsttaxan på sitt
sammanträde den 3 september 2012.
4. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att förbereda för att Hemtjänst
Danderyd ska kunna ta hand om de hemtjänstkunder som väljer dem om
Blomsterfonden beslutar att lägga ner sin verksamhet under den tid det tar
att på ett säkert sätt och i demokratisk ordning hantera detta ärende.
5. Socialnämnden får i uppdrag att förbereda alla hemtjänstutförare så att
de kan ta hand om de hemtjänstkunder som väljer dem om Blomsterfonden
beslutar att lägga ner sin verksamhet.

Justerandes sign ........................

........................

........................

Utdragsbestyrkande ..................................................................
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Ajournering
Arbetsutskottet ajournerar sig.
Ordförandens reviderade förslag till beslut
Mot bakgrund av de uppgifter som måndagen den 25 juni 2012 kom till
kommunstyrelsens arbetsutskotts kännedom beslutar utskottet:
1. Socialnämnden får i uppdrag att till den 15 augusti 2012 göra en förnyad
prövning av den nu föreslagna nivån på en höjning med 1 % i
hemtjänsttaxan och redovisa konsekvenserna för utförarna av den föreslagna nivån.
2. Socialnämnden får i uppdrag att till den 15 augusti 2012 ta fram ett mer
utförligt underlag så att det är möjligt för kommunstyrelsen att bedöma
vilken nivåhöjning som krävs.
3. Kommunstyrelsen ska behandla ärendet om hemtjänsttaxan på sitt
sammanträde den 3 september 2012.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott är medvetna om att hemtjänsttaxan kan
komma att behöva höjas. En höjning kan då komma att gälla från den
1 januari 2012.
5. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att förbereda för att Hemtjänst
Danderyd ska kunna ta hand om de hemtjänstkunder som väljer dem om
Blomsterfonden beslutar att lägga ner sin verksamhet under den tid det tar
att på ett säkert sätt och i demokratisk ordning hantera detta ärende.
6. Socialnämnden får i uppdrag att förbereda alla hemtjänstutförare så att
de kan ta hand om de hemtjänstkunder som väljer dem om Blomsterfonden
beslutar att lägga ner sin verksamhet.
Yrkanden
Anders Paulsen (M), Peter Lilliebjörn (M) och Eva Lannerö (KD) biträder
ordförandens förslag.
Arbetsutskottets beslut
1. Socialnämnden får i uppdrag att till den 15 augusti 2012 göra en förnyad
prövning av den nu föreslagna nivån på en höjning med 1 % i
hemtjänsttaxan och redovisa konsekvenserna för utförarna av den föreslagna nivån.
2. Socialnämnden får i uppdrag att till den 15 augusti 2012 ta fram ett mer
utförligt underlag så att det är möjligt för kommunstyrelsen att bedöma
vilken nivåhöjning som krävs.
3. Kommunstyrelsen ska behandla ärendet om hemtjänsttaxan på sitt
sammanträde den 3 september 2012.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott är medvetna om att hemtjänsttaxan kan
komma att behöva höjas. En höjning kan då komma att gälla från den
1 januari 2012.
5. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att förbereda för att Hemtjänst
Danderyd ska kunna ta hand om de hemtjänstkunder som väljer dem om

Justerandes sign ........................

........................

........................

Utdragsbestyrkande ..................................................................
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Blomsterfonden beslutar att lägga ner sin verksamhet under den tid det tar
att på ett säkert sätt och i demokratisk ordning hantera detta ärende.
6. Socialnämnden får i uppdrag att förbereda alla hemtjänstutförare så att
de kan ta hand om de hemtjänstkunder som väljer dem om Blomsterfonden
beslutar att lägga ner sin verksamhet.
___________
Exp:
Socialnämnden
Produktionsstyrelsen
Blomsterfonden

Justerandes sign ........................

........................

........................

Utdragsbestyrkande ..................................................................

