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Sammanträdesdatum

2010-09-22
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Plats och tid

Stadshuset, kl 09.00 - 12.00

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ledamöter

Ewa F Thorstenson (M), ordförande
Malin Davidsson (M)
Kerstin Strandberg (M)
Lars-Erik Sondell (C)
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S)

Bodil Hedin (S)

Övriga deltagande

Bertil Ask (S), ersättare
Lena Haagman (Mp), insynsplats
Jonas Engelbreksson, vård- och omsorgschef
Lena Persson, ekonom
Annica Carter, utredningssekreterare, § 26
Anette von Haugwitz, fritidssamordnare

Utses att justera

Annelie Nilsson (S)

Justeringens

Stadshuset 2010-10-05

plats och tid
Underskrifter
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är j usterat. Justeringen ha r tillkännagivits genom anslag .

Organ

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Sammanträdesdatum

2010-09-22

Datum för
anslags uppsättande

26 - 27

2010-10-06

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
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Annica Carter

2010- 10-28

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

2

Sammanträdesdatum

2010-09-22
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ou § 26
Avgift tör transport och hantering av avlidna
Omvårdnadsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en avgift i den kommunala hälso- och sjukvården för transport och hantering av avlidna till kommunens bårhus. Avgiften
fastställs till 730 kronor. Avgiften debiteras samtliga som förvaras i kommunens
bårhus.
I de fall anhöriga väljer en annan transportör än den kommunen har avtal med,
fakturerar transportören dödsboet.
Föredragande: Utredningssekreterare Annica Carter

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt §512010 att ge förvaltningen i uppdrag att iordningställa
bårhuset på Sigghusbergs äldreboende samt teckna avtal med transportör. Avtal är
nu tecknat och transporttjänsten är upphandlad. Förvaltningen har också fått i
uppdrag att ta fram ett förslag till avgift för hantering av avlidna. Avgiften ska
fastställas av kommunfullmäktige innan bårhuset tas i bruk den 1 november 2010.
Förvaltningen har under ärendets beredning i omvårdnadsutskottet presenterat olika avgiftsalternativ som underlag för beslut i frågan om att ta ut en avgift för
kommunens hantering av avlidna i den kommunala hälso- och sjukvården.
Omvårdnadsutskottet förordar ett avgiftsalternativ som innebär att oavsett var den
enskilde bor ska kostnaden för transport och omhändertagande av avlidna vara
densamma för alla. Avgiften ska täcka kommunens självkostnad för transporter av
avlidna (ca 40000 kr per år). Övriga kostnader som kommunen har för sin hantering av avlidna anses ingå i den kommunala hälso- och sjukvården, för vilket
kommunen tar ut en avgift. I de fall anhöriga väljer en annan transportör än den
kommunen har avtal med, så fakturerar transportören dödsboet enligt dennes taxa.
För 2011 bedömer förvaltningen att kostnaderna för hanteringen av avlidna kan
rymmas inom tilldelad budgetram.
Handling
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2010-09-22.
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2010-09-22

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ou § 27
Informations- och diskussionsärenden
Vård och omsorgs verksamhetsberättelse delårsbokslut 2010-08-30
Information om pågående Lex Sarah anmälan (2010-532)
Förslag till mål för politikområde Vård och Omsorg 2011
Presentation av fritidssamordnare Anette von Haugwitz
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