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Plats och tid:

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 5 september 2016 kl. 10.00 - 17.10.

Beslutande:

Eddie Grankvist (BP), Ordförande
Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande
Sonia Larsson (C)
Ingrid Edgarsdotter (KD)
Tony Ivarsson (M), § 76
Gunnel Sebelius Böcker (BP), tjg. ers. för Marianne E. Mjöberg (BP)
Adem Qerimaj (S), tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SD)
Olle Larsson (L)
Ulf Jiewertz (M)
Mona Källbäck (M), tjg. ers. för Tony Ivarsson, § 77

Övriga
närvarande:

Henrik Andersson, sekreterare, Margaretha Hammarberg, tf. vård- och omsorgschef,
Ingrid Pettersson, utredare, Magnus Ohlsson, enhetschef.
Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare,§ 76

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

UlfJiewertz. Ersättare: Olle Larsson.
Omedelbar justering, kommunkontoret i Båstad.
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Politiskt organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-05

Anslaget är uppsatt:

6/9-28/9

Förvaringsplats
för protokollet:

Underskrilt
Henrik Andersson
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Dnr VN 000101/2016 - 905

Höjd maxtaxa för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453)

8 kap.§ 5
Beskrivning av ärendet

Den 1 juli 2016 har en förändring skett i socialtjänstlagen 8 kap.§ 5. Detta
innebär att maxtaxan höjs från 0,48 gånger pris basbeloppet dividerat med
12 till 0,5392 gånger pris basbeloppet dividerat med 12. Samtidigt som detta
sker minskar staten sina anslag till kommunerna i systemet för kommunalekonomisk utjämning med en summa som beräknas motsvara de ökade
intäkterna. Tidigare lagstiftning till och med den 30 juni 2016 innebar att
avgiften var maximerad till 1 772 kr per månad (maxtaxan). Det är fritt för
landets kommuner att ta ut, alternativt avstå att ta ut, en högre avgift upp
till den nya maxtaxan. Vård- och omsorgs bedömning är att med tanke på
det minskade statsbidraget är det rimligt att göra en justering av maxtaxan.
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en
högsta avgift (maxtaxan). Enligt riksdags beslut höjs maxtaxan från 1 772 kr per
månad till 1 991 kr per månad från och med den 1 juli 2016. Med anledning av
detta föreslås kommunfullmäktige att besluta att höja maxtaxan från och med
1oktober2016 till 1 991 kr per månad.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson och tf. vård- och
omsorgschef Margaretha Hammarberg, daterad den 29 augusti 2016.

Föredragande

Myndighetschef Magnus Ohlsson föredrar ärendet.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:
1.

Kommunfullmäktige föreslås besluta om höjd maxtaxa från och med
den 1 oktober 2016.

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Dnr VN 000139/2015 - 700

Socialt innehåll och anhörigstöd
Beskrivning av ärendet

Redogörelse av socialt innehåll och anhörigstöd, hur det har utvecklats under
2016 efter minskat anslag samt ett äskande på totalt 870 tkr av kommunstyrelsen utifrån att det finns ytterligare behov av att utveckla socialt innehåll
och anhörigstöd i Båstads kommun. Behovet är personal- och driftresurser till
anhörigstöd, aktiviteter i form av socialt innehåll i ordinärt boende och vårdoch omsorgsboende.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg,
daterad den 29 augusti 2016.

Föredragande

Tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg föredrar ärendet.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

1.

Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen ökat anslag till

socialt innehåll och anhörigstöd på 870 tkr för personal- och driftresurser
för 2016, samt inräknat i budgeten för kommande år, enligt förslag
i bilagd tjänsteskrivelse.
2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

