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§ 22. Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj 2019 för
äldrenämnden
Äldrenämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-06-10
Den ekonomiska prognosen visar fortsatt på ett nollresultat i
jämförelse med budgetram.
De bokförda värdena är efter fem månader fortsatt relativt låga,
främst inom Planeringsavdelningen där den övervägande delen
av beviljade budgetmedel för kompetensutvecklingssatsningen
(KUS-medel) samt anslaget för utbildningssatsningen för
undersköterskor inryms. Detta beror, som tidigare meddelats,
till övervägande del på att kostnader för vikarieersättning
betalas ut först efter genomförd utbildning. Gällande vårens
utbildningar av undersköterskor har hittills 0,8 mnkr av ca 4,2
mnkr i vikarieersättning fakturerats.
Av årets beviljade KUS-medel är ”Språkstödjande arbetssätt”
den beloppsmässigt största satsningen med 19,7 mnkr i budget.
Då denna utbildning pågår året ut kommer en avstämning att
genomföras i samband med tertialrapport 2.
Årets investeringsbudget om 2,9 mnkr, varav 2,8 mnkr avser
inköp av digitala trygghetslarm, löper i stort på enligt plan.
Dock, med anledning av att antalet servicehus som köper
tjänsten larmmottagning har utökats ser vi en tendens att
behovet av inköp av larm kommer att öka under återstoden av
året. Ett äskande om ytterligare medel för detta görs i så fall i
samband med tertialrapport 2.

Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 23. Postlista för 1-30 maj 2019
Äldrenämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna
Ärendet
Postlista för 1-30 maj 2019 anmäldes.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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