Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-11-25

§ 365
Avgiftsförändringar inom äldre och
handikappomsorg
Dnr KS 2019/0804

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2022 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 miljoner kr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet
föreslår vård- och omsorgsnämnden avgiftsförändringar inom äldreoch handikappomsorg.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2019
VOO Särskild skrivelse den 21 november 2019 Förslag
avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 20 november 2019
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november
2019 dnr 0443
Bilaga Förslag- Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och
handikappomsorg 2019-11-11

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anders Almgren (S) yrkar arbetsutskottet ska föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
avgiftshöjningarna och
att
fastställa kostavgiften till 2095 kr/månad from den 1 februari
2020.
att
avslå förslaget om att införa jämkning av kostavgiften särskilt
boende enligt SoL avseende den del av kostavgiften som överstiger
nivån på livsmedelsavgifter enligt Konsumentverkets beräkningar
(ändras årligen), from den 1 februari 2020.
att
avslå höjning av kostavgiften för korttidsvård och
dagverksamhet.
att
avslå förslag på att införa en abonnemangsavgift på
hjälpmedel i ordinärt boende på 65 kr/mån.
att
avslå förslag på att införa en avgift på 300 kr för hämtning av
hjälpmedel i ordinärt boende from den 1 februari 2020.
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att
avslå förslaget att avgifterna räknas om årligen utifrån
förändrat prisbasbelopp

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgren (S) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Lunghill (M) och Börje Hed (FNL) röstar
ja.
Anders Almgren (S) röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 1 nej-röst och 1 nedlagd
röst:
Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med Fredrik Lunghills (M)
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa kostavgiften till 2800 kr/månad from den 1 februari
2020
att införa jämkning av kostavgiften särskilt boende enligt
SoL avseende den del av kostavgiften som överstiger nivån på
livsmedelsavgifter enligt Konsumentverkets beräkningar
(ändras årligen), from den 1 februari 2020
att fastställa höjning av kostavgiften för korttidsvård och
dagverksamhet, utifrån att den styrs av kostavgiften särskilt
boende enligt SoL, from den 1 februari 2020
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att
att
att

införa en abonnemangsavgift på hjälpmedel i ordinärt boende
på 65 kr/mån, oavsett antal hjälpmedel from den 1 februari
2020. Undantag brukare med LSS-insatser.
införa en avgift på 300 kr för hämtning av hjälpmedel i
ordinärt boende from den 1 februari 2020
avgifterna räknas om årligen utifrån förändrat prisbasbelopp,
basår 2020.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att
Miljöpartiet återkommer med ställningstagande till
kommunstyrelsen.
Inga-Kerstin Eriksson (C) får till protokollet anteckna att hon
instämmer i vård- och omsorgsnämndens förslag.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Diarienummer

2019-11-25

KS 2019/0500

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-11-25 klockan 13.00–15.55

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, §§ 335 - 365, kl. 13.00 15.53
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 366 372

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)

Övriga

Britt Steiner, planeringschef
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L)
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Sebastian Persson, politisk sekreterare (S)
Jessica Ulfgren, adjungerad
Martin Pella, praktikant
Adrian Kasperczuk, praktikant

Justerare

Börje Hed (FNL)

Paragrafer

§ 335–372

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 26 november 2019, kl.
10.30

Justerare
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KS 2019/0500

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Börje Hed (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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2019-11-25

Paragrafer

§ 335–372

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

