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Förslag avgiftsförändringar
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2023 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 mnkr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslås
avgiftsförändringar för förvaltningens restauranger för pensionärer.
Förvaltningen föreslår att priset per portion ska vara 55 kr för alla
pensionärer, oavsett om maten betalas kontant med kupong eller
med kort. Förvaltningen föreslår att portionspriset för anhöriga höjs
till 80 kr/portion för anhöriga.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 oktober
2019 dnr 2019/0443.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 2004-01-28 § 7 dnr
2004/0013.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2004-01-13, dnr
2004/0013.

Barnets bästa
Avgiften bedöms inte påverka barn då restaurangernas målgrupp är
pensionärer.

Ärendet
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2023 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 mnkr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslås
avgiftsförändringar för förvaltningens restauranger för pensionärer.
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg fastställs av
kommunfullmäktige. Priset vid vård- och omsorgsnämndens
restauranger kan dock fastställas av vård- och omsorgsnämnden.1
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Priset lunchrestaurang för pensionärer
Kupongpris på vård- och omsorgsnämndens restauranger för
pensionärer är idag 42 kr per portion för pensionärer (2019 års
nivå).
År 2004 fastställdes priset per portion för pensionärer vid köp av
kuponghäfte till 40 kr. Lunchpriset vid köp av enstaka portioner
fastställdes år 2004 till 52 kr/portion.2
Förvaltningen bedömer att kuponghanteringen genererar onödig
administration. Allt fler betalar idag med kort och den
administration med kontanthantering som kupongsystemet avsåg att
ta bort är på väg att försvinna i takt med samhällsutvecklingen. Som
ett led i framtida avskaffande av kuponger föreslår förvaltningen att
priset per portion ska vara samma för alla pensionärer, oavsett om
maten betalas kontant, med kupong eller med kort.
Nedan görs en jämförelse mellan de största kommunerna i Skåne,
avseende priset för dagens lunch för pensionärer vid kommunernas
restauranger.
Kommun

Pris pensionär dagens lunch vid
kommunens restauranger

Malmö

65,50 kr (rabattkort vard.)70 kr (rabattkort
helger) Mötesplats Ignis 60 kr( kupong)

Helsingborg

70 kr (60 kr enstaka träffpunkt utan dessert)

Lund

42 kr (kupong/kort)

Kristianstad

55 kr (vard,) 63 kr (helg)

Hässleholm

60 kr

Landskrona

55 kr (kupong)

Uppgifter hämtade på respektive kommuns hemsida 2019-10-10.
Förvaltningen föreslår att portionspriset för pensionärer höjs till 55
kr/portion from den 1 december 2019.
Tidigare har priset vid restaurangerna årligen räknats om utifrån
prisbasbeloppet. Förvaltningen föreslår att priset räknas om årligen
(from år 2021) utifrån förändrat prisbasbelopp, basår 2020.

2Vård- och omsorgsnämndens beslut den 2004-01-28 § 7 dnr 0013/2004.
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Pris på restaurang för anhöriga
Portionspris för anhöriga på kommunens restauranger för
pensionärer är idag 69 kr per portion (2019 års nivå).
Förvaltningen föreslår att portionspriset för anhöriga höjs till 80
kr/portion from den 1 december 2019.
Tidigare har priset vid restaurangerna årligen räknats om utifrån
prisbasbeloppet. Förvaltningen föreslår att priset räknas om årligen
(from år 2021) utifrån förändrat prisbasbelopp, basår 2020.
Intäkten av avgiftsökningarna för pensionärer och anhöriga på
kommunens restauranger för pensionärer skattas till 780 000
kr/år.
Uppföljning
Till följd av prishöjningen görs en uppföljning av antalet sålda
portioner 2020 i förhållande till tidigare år. Vid uppföljningen ska
hänsyn tas till planerad ombyggnation och omlokalisering av
restaurangerna under 2020.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att
att
att

fastställa restaurangpriset för pensionärer till 55 kr/portion
from den 1 december 2019.
fastställa restaurangpriset för anhöriga till 80 kr/portion from
den 1 december 2019.
priset räknas om årligen (from år 2021) utifrån förändrat
prisbasbelopp, basår 2020.
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