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Bildnings- och omsorgsnämnden

Avgifter till stöd och service till äldre och personer med
funktionsnedsättning
Förslag till beslut

Bildnings- och omsotgsnämnden föreslår fuUmäkuge att notera att förvaltningen justerat avgifter
utefter SI<L:somsorgsprisindex OPI och prisbasbeloppet för minibelopp och maxtaxa.
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäkdge att besluta om justering av avgifter för
hämtning och rengöring av hjälpmedel, matkostnader inom äldreomsorgen samt matkosmad för
ungdomar 19 år eUer äldre som har aktivitets ersättning.

Bildnings- och omsorgsnäinnden föreslårkommunfullmäktige att uppdra åt bildnings- och
omsorgsförvaltningen att årligen justera avgifter för matkostnad för ungdomar 19 år eller äldre som
har aktivitets ersättning udfrån konsumentverkets referensvärde.
Priserna föreslås ändras från 2019-03-01.

Ärendet

Kommunfullmäkdgeuppdrog2018-04-26 tiU bildnings-och omsorgsföwaltningenatt årligenjustera
de av fulknäkaga fastslagna avgifterna utefter SKI^:s omsorgsprisindex OPI och prisbasbeloppet för
minibelopp och maxtaxa. Förvaltningen har gjort justermgar enligt uppdrag.
Förvaltningen föreslår att avgifter för mat justeras med anledning av höjda råvarupriser samt årlig
ökningav kostnader förpersonal.
Avgifter för hämtning och rengöring av hjälpmedel är en av konitnunen fastslagen sumtna som inte
utgår från OPI eUer prisbasbeloppet. Udfrån att kostnaden inte är justerat på många år föreslås den
höjas från 500kr/hämtning tiU 53Okr/hämtning.
Matkosmaden för ungdomar 19 år eller äldre och har akrivitetsersättning föreslås höjas enligt
konsumentverkets referensvärden. Konsumentverket tar århgen fram referensvärden och

fön^altmngen föreslås därför fåi uppdrag att fortsättningsvis årUgen justera avgifterna utifrån dessa.

Beslutsunderlag

Avgifter för stöd och semce till äldre och personer med funktionsnedsättning, tjänsteskrivelse
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Avgifter för stödoch service till äldreoch personer med funktionsnedsättning,förslag2018-08-14
Avgifter för stöd och service till äldreoch personer med funktionsnedsättning,faststäUd:
Kommunfullmäktige 2017-09-14 § 20
Prisjämförelse med närliggande kommuner, 2018 års avgifter, 2018-08-13

Skickas till

Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Bildnings- och <?fn^orgsförvaltningen

luläa Emfridsson

BiraAl/ta Strandin

U tvecldings ledare
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Postadress
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