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§ 409 Ändring av avgifter inom äldreomsorgen
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att anta föreslagna avgifter i enlighet med socialnämndens förslag.
- Att avgifterna börjar tillämpas från och med 2020-01-01.
- Att översyn av avgifterna skall göras årligen med nästa revidering i april
2020 för år 2021.
Reservation mot beslutet
Anders Larsson (C) lämnar följande skriftliga reservation:
Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag.
- Jag yrkar avslag mot den nya avgiften ”leveransavgift för
matdistribution”, 250 kr per månad.
- Jag yrkar avslag mot den nya avgiften ”Extra trygghetslarm”
(make/maka/sambo), 150 kr månad.
- Jag yrkar att avgiften för ”Hämtning av hjälpmedel” skall vara 300 kr per
tillfälle, istället för beslutade 900 kr per tillfälle.
Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet då de sjuka och äldre
är resurssvaga personer med låga pensioner. För den här gruppen finns det
inte utrymme att införa så många nya avgifter samtidigt.
Sjuka och äldre personer får nu betala det senaste årets socialdemokratiska
och liberala styret, där felinvesteringar och felsatsningar gjorts inom
socialnämnden i Hörby, och andra grupper prioriterats framför äldre och
sjuka. Det finns andra besparingar att göra som tyvärr Centerpartiet i
Hörby inte fått gehör för från de nu styrande (Sverigedemokraterna,
Moderaterna, SPI och Kristdemokraterna).”

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).
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§ 409, forts.
Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnad och kommunen ska
se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga
behov.
Underlag till avgifter i förslaget har hämtats från Hörby kommuns prislista
samt prislistor och riktlinjer från ytterligare nio kommuner för 2018.
Föreslagna höjningar av befintliga avgifter samt nya avgifter redovisas
nedan.
Matdistribution, leveransavgift

250 kr per månad

Ny avgift. Ingår i maxtaxan.
Trygghetslarm

250 kr per månad

Innebär en höjning av avgiften från nuvarande 150 kr per månad. Avgiften
är inte höjd sedan 2007. Ingår i maxtaxan.
Extra trygghetslarm (make/maka/sambo)

100 kr per månad

Ny avgift. Ingår i maxtaxan.
Installationsavgift Trygghetslarm

300 kr per tillfälle

Ny avgift.
Hämtning av hjälpmedel

900 kr per tillfälle

Ny avgift. Gäller ej vårdsängar och mobila personlyftar.
Förkommet eller skadat hjälpmedel

Återansk. värde

Ny avgift. Ersätts med enhetens återanskaffningsvärde.
Dagverksamhet, 1 besök i veckan

200 kr per månad

Innebär en höjning av avgiften från nuvarande 150 kr per månad. Ingår i
maxtaxan.
Dagverksamhet, mer än 1 besök i veckan

400 kr per månad

Innebär en höjning av avgiften från nuvarande 300 kr per månad. Ingår i
maxtaxan.
Yrkanden
Anders Larsson (C) yrkar avslag på förslaget.
Lars-Göran Ritmer (M) med biträde av Stefan Borg (SD) och Cecilia
Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsordning

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Sida

3 (3)

Sammanträdesdatum

2019-10-30
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på de båda
yrkandena och finner majoritet för yrkandet om bifall till förslaget.

§ 409, forts.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2019-05-09 (2019-05-09 SNAU §145)
Tjänsteskrivelse Förslag ändrade avgifter Vård och omsorg (2019-05-07)
Avgifter inom vård och omsorg 2019.doc
Kartläggning avgifter inom Vård och omsorg (2019-02-20)
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till Socialnämnden
_____
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