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Avgiftsförändringar inom äldre och
handikappomsorg
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 föreslår
vård- och omsorgsnämnden avgiftsförändringar inom äldre- och
handikappomsorg.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2019
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.

Barnets bästa
Ärendet berör inte barn då kostavgiften avser särskilt boende enligt
SoL. Avseende avgifter för hjälpmedel är barn inte berörda, då
Region Skåne ansvarar för hjälpmedel för barn upp till 20 år.

Ärendet
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2022 medför att vård- och omsorgsnämndens behöver
effektivisera sin verksamhet 2020. Som ett led i internbudgetarbetet
föreslår vård- och omsorgsnämnden avgiftsförändringar inom äldreoch handikappomsorg.
Möjligheten för kommunerna att ta ut avgifter är begränsad. Enligt
lagstiftningen är maxtaxan 2089 kr/mån för hemtjänstinsatser
(2019). Dessutom finns lagstiftning om förbehållsbelopp som är det
minimibelopp brukaren ska ha kvar innan kommunen kan ta ut en
avgift för hemtjänst.
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Vård- och omsorgsförvaltningen gör i sin tjänsteskrivelse
jämförelser mellan Lunds kommuns och ett antal andra kommuners
avgiftsnivåers samt redogör för ytterligare konsekvenser av
förslagen nedan.
Avgifter för kost i särskilt boende för äldre, vid korttidsvård eller
dagverksamhet
Avgift för kost i särskilt boende
Vård- och omsorgsnämnden föreslår en höjning av kostavgiften för
särskilt boende enligt SoL från 2 095 kr/mån (2019) till 2 800
kr/månad (2020).
Vård- och omsorgsförvaltningen uppger bl.a att Lunds kommuns
avgift för kost i särskilt boende i jämförelse med andra kommuner är
mycket låg.
Kostavgiften styr även måltidsdelen av avgiften för korttidsvård
(växelvård) och dagverksamhet. Vid en avgiftshöjning bör det enligt
vård- och omsorgsförvaltningen vägas in att Lunds kommun valt att
lägga in kostavgiften som en del i förbehållsbeloppet avseende
särskilt boende enligt LSS.
För att skydda brukare med lägst inkomster föreslås införande av
jämkning av kostavgiften om brukaren inte når upp till
förbehållsbeloppet. Det är bara den del av avgiften som överstiger
Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnad som kan jämkas.
Avgift för korttidsvård (växelvård)
Vård- och omsorgsnämnden föreslår en höjning av avgiften för
korttidsvård från 138 kr/dygn (2019) till 162 kr/dygn (2020).
Då måltidspriset dygnsportion höjs till 92 kr/dygnsportion för
särskilda boenden, utifrån förslaget om avgift för kost i särskilt
boende ovan, blir detta en följdändring. Avgift för hemtjänst (2020)
uppgår till 70 kr/dygn.
Avgift för dagverksamhet
Vård och omsorgsnämnden föreslår att avgiften för dagverksamhet
höjs från 97 kr/dag (2019) till 106 kr/dag (2020).
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Då måltidspriset höjs till 36 kr/dag för särskilt boende, utifrån
förslaget om avgift för kost i särskilt boende ovan, bli detta en
följdändring. Avgift för hemtjänst (2020) uppgår till 70 kr/dygn.

Avgifter kopplade till hjälpmedel
Abonnemangsavgift vid lån av hjälpmedel i ordinärt boende, undantag
för brukare med LSS-insatser
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att det införs en
abonnemangsavgift i ordinärt boende för hjälpmedel om 65
kr/månad, oavsett antal hjälpmedel. Undantag görs för brukare med
LSS-insatser.
Hämtningsavgift vid återlämning av hjälpmedel i ordinärt boende,
undantag brukare med LSS-insatser
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att det införs en avgift om 300
kr vid hämtning av hjälpmedel i ordinärt boende. Undantag görs för
brukare med LSS-insatser.

Ekonomiska konsekvenser
Vård- och omsorgsförvaltningen beräknar att de totala intäkterna
bör öka med 5 025 tkr år 2020 om förslagen ovan genomförs.
Ökningen av kostavgifterna står för 3 400 tkr av detta,
abonnemangsavgiften för hjälpmedel i ordinärt boende står för
1 465 tkr och avgiften för hämtning av hjälpmedel står för 160 tkr.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar
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.

Tjänsteskrivelse
2019-11-12

4 (4)
Diarienummer

KS 2019/0804
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.

att

avgifterna räknas om årligen utifrån förändrat prisbasbelopp,
basår 2020.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Vård- och omsorgsnämnden

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

