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§1

KS2018/204

Avgifter för stöd och service till äldre och personer med
funktionshinder 2019 - återremiss
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar om justering av avgifter för hämtning och rengöring av hjälpmedel,
mat inom äldreomsorg samt mat för ungdomar 19 år eller äldre som har aktivitetsersättning enligt
förslag till reviderat styrdokument daterat den 11 januari 2019, punkt 4.2.
Kommunfullmäktige ger socialförvaltningen i uppdrag att årligen justera avgifter för mat för
ungdomar 19 år eller äldre som har aktivitetsersättning utifrån konsumentverkets referensvärde.
De nya avgifterna träder i kraft den 1 april 2019.
Ärendet
Kommunfullmäktige gav i april 2018 uppdrag till bildnings- och omsorgsnämnden att årligen
justera de av fullmäktige fastslagna avgifterna utefter SKL:s omsorgsprisindex OPI och
prisbasbeloppet för minibelopp och maxtaxa. Bildnings- och omsorgsförvaltningen har gjort
justeringar enligt uppdrag. Förvaltningen föreslår att avgifter för mat justeras med anledning av
höjda råvarupriser samt årlig ökning av kostnader för personal. Avgifter för hämtning och
rengöring av hjälpmedel är en av kommunen fastslagen summa som inte utgår från OPI eller
prisbasbeloppet. Då avgiften inte är justerad på många år föreslås den höjas från 500
kr/hämtning till 530 kr/hämtning. Matkostnaden för ungdomar 19 år eller äldre och som har
aktivitetesersättning föreslås höjas enligt konsumentverkets referensvärden. Konsumentverket tar
årligen fram referensvärden och förvaltningen föreslås därför få i uppdrag att fortsättningsvis
årligen justera avgifterna utifrån dessa.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till bildnings- och omsorgsnämnden på sammanträde i
november 2018, för ytterligare beredning.
Bildnings- och omsorgsnämnden har återigen behandlat ärendet den 4 februari 2019, § 9, och
föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar om justering av avgifter för hämtning och rengöring av hjälpmedel,
mat inom äldreomsorg samt mat för ungdomar 19 år eller äldre som har aktivitetsersättning enligt
förslag till reviderat styrdokument daterat den 11 januari 2019, punkt 4.2. Kommunfullmäktige
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ger socialförvaltningen i uppdrag att årligen justera avgifter för mat för ungdomar 19 år eller äldre
som har aktivitetsersättning utifrån konsumentverkets referensvärde. De nya avgifterna träder i
kraft den 1 april 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 §142 KS Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionshinder 2019
 Avgifter till stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning 2019
 Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionshinder 2019
 Bilaga 1 Avgifter och prisjämförelse
 Tillämpningsanvisningar till avgifter ÄO och FN 2019
Skickas till
Kommunstyrelsen
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