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§ 137 Ändring av avgifter inom äldreomsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att anta de föreslagna taxehöjningarna.

Reservation mot beslutet
Ingela Brickling (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens rätt att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorgen styrs
av lagar och förordningar som Socialtjänstlagen (SoL 2001:453), Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL 1982:763), Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS 1993:387) samt Förordning om stöd och service till
vissa funktionshindrade (1993:1090). Avgifterna får inte överstiga
kommunens självkostnad och kommunen ska se till att den enskilde får
behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Ärendet återremitterades
till socialnämnden för ytterligare beredning 2019-11-25 § 241. Socialnämnden
beslutade 2020-04-26 § 32 att föreslå fullmäktige anta de ursprungligen
föreslagna taxehöjningarna. Socialnämnden anser att de förslag på beräkningar
som önskas inte står i proportion till de mindre taxehöjningarna som föreslås.
Socialnämnden menar också att kommunen behöver justera avgifter i samma
eller åtminstone i liknande omfattning som andra kommuner. Socialnämnden
vill även belysa att de flesta som har en lägre inkomst inte kommer att beröras
av förändringarna då många av de föreslagna åtgärderna ingår i maxtaxan.
Slutligen menar socialnämnden att kostnaden för ej inlämnade hjälpmedel är
ett verktyg för att säkerställa att fler hjälpmedel ska återlämnas. Hjälpmedel är
en stor kostnad för kommunen och kan hjälpmedel återlämnas kan
kostnaderna hållas ner genom att de kan återanvändas.

Justerande
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Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att anta de föreslagna taxehöjningarna.

Ingela Brickling yrkar att föreslå kommunfullmäktige att ändra de föreslagna
taxehöjningarna med följande revideringar:
- Centern yrkar avslag mot den nya avgiften ”leveransavgift för
matdistribution”, 250 kr per månad.
-Centern yrkar avslag mot den nya avgiften ”Extra trygghetslarm”
(make/maka/sambo), 100 kr månad.
- Centern yrkar att avgiften för ”Hämtning av hjälpmedel” skall vara 300 kr
per tillfälle istället för beslutade 900 kr per tillfälle.
Beslutsordning
Ordförande ställer Ingela Bricklings (C) ändringsyrkande under proposition
och finner att detta avslås.
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Reservation mot beslutet
Ingela Brickling (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande:
Centerpartiet reserverar sig emot beslutet att anta taxehöjningarna inom äldreomsorgen.
Centerpartiet har lämnat ett yrkande om ändringar i förslag till beslut enligt följande:
Avslag på den nya avgiften ”Leveransavgift för matdistribution”, 250 kr per månad,
avslag på den nya avgiften ”Extra trygghetslarm” (maka/make/sambo, 100 kr per
månad samt att avgiften för ”Hämtning av hjälpmedel” ska vara 300 kr per tillfälle
istället för beslutade 900 kronor per tillfälle.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 § 183
Socialnämnden 2020-03-26 § 30
Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 241
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Socialnämnden
_____
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