Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 114

Förslag avgiftsförändringar inom äldre- och
handikappomsorg

Dnr VOO 2019 /0443
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2022 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 mnkr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslås
avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorg.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november
2019 dnr 0443 (reviderad 2019-11-20).
Bilaga Förslag-Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och
handikappomsorg 2019-11-11.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Pär-Ola Nilsson (S) med instämmande av Martin Stensson (V) och
Mai Almen (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget med flera yrkande om bifall till
förvaltningens förslag mot Pär-Ola Nilssons (S) med flera yrkande att
avslå förvaltningens förslag och finner sitt eget med flera yrkande
bifallet.

Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande voteringsordning:
Sitt eget med flera yrkande mot Pär-Ola Nilssons (S) med flera
yrkande.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera yrkande.
Nej för bifall till Pär-Ola Nilssons (S) med flera yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande: Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan
Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove Persson (FNL), Dan Backman (KD)
och Lena Lindman (SD) röstar ja.
Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almen (S), Martin Stensson (V) och Gunilla
Wahlberg (V) röstar nej.
Anette Mårtensson (MP) avstår från att rösta.
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Med sex röster mot fyra och en som avstod beslutar vård- och
omsorgsnämnden i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) med
flera yrkande.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att 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,
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,
att införa en avgift på 300 kr för hämtning av hjälpmedel i ordinärt
boende from den 1 februari 2020 samt
att avgifterna räknas om årligen utifrån förändrat pris basbelopp,
basår 2020.
Reservationer
Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almen (S), Martin Stensson (V) och Gunilla
Wahlberg (V) anmäler reservation.
Protokol lsanteckn inga r
Anette Mårtensson (MP) inger en protokollsanteckning med följande
lydelse:
Jag menar att avgiftshöjning inte ska drabba de med svagast inkomst
och deltar därför inte i beslutet.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Socialdemokraterna
LUND

Reservation
Ärende 4. Förslag avgiftsändringar inom äldre- och handikappomsorg, Dnr VOO 2019/0443
Kvintettens besparingar och därmed följande försämringar för de äldre fortsätter med accelererande
styrka, denna gång genom kraftiga höjningar av kostavgiften inom särskilt boende (äldreboende),
korttidsvård (växelvård) och dagverksamhet. Därutöver inför Kvintetten abonnemangsavgift och
hämtningsavgift för hjälpmedel, såsom rullatorer m m, vilka de äldre som bor kvar i sina egna hem
( ordinä1t boende) behöver ha. Sammantaget hoppas Kvintetten spara in 5 025 tkr under år 2020 på
dessa försämringar för de äldre.

Liksom vid tidigare fattade beslut saknas det konsekvensbeskrivningar, mer än den uppenbara
att "avgiftshöjningar påverkar enskilda personers ekonomi". Att ta in intäkter specifikt från en av de
svagaste grupperna i samhället, våra seniorer, istället för från alla efter förmåga via skattesedeln är
osolidariskt och svagt.

V och S konstaterar att de nu genomdrivna avgiftshöjningarna, jämte de som Kvintetten redan
tidigare beslutat om under hösten, mångdubbelt överstiger de marginella höjningar av pensionen
och skatteförändringar som pensionärerna kan förvänta sig att få. Sammantaget leder Kvintettens
beslut fram till en kraftigt försämrad levnadsstandard för de äldre. Den nu förda politiken måste
betraktas som skamlig och ligger mycket långt från de löften som C, M, L, KD, FNL, SD och MP
gick till val på.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade avslag på de föreslagna avgiftshöjningarna och
reserverar sig härmed mot beslutet på ovan angivna grunder.

Pär-O la Nilsson

Mattin Stensson

Socialdemokraterna

Vänsterpa1tiet

