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§ 120 Uppdrag till socialförvaltningen att se över
avgifter för vård- och serviceinsatser
Sammanfattning

Kommuner får ta ut avgifter av den enskilde för olika insatser inom
socialtjänsten enligt socialtjänstlagen. Kommunfullmäktige fattade
2002 beslut om avgiftsnivåer inom omsorgen om
funktionshindrade och äldre. Därefter har dessa avgifter justerats
löpande av äldrenämnden och socialnämnden utifrån förändringar
av prisbasbeloppet. Äldrenämnden gjorde en översyn av vård- och
serviceavgifterna för äldre 2015.
Det finns behov av att se över avgiftsnivåerna samt tillhörande
tillämpningsbestämmelser eftersom personer idag kan ha insatser
genom både socialförvaltningen och äldreförvaltningen. Översyn
behöver göras i syfte att:
- Säkerställa att avgiftssättningen är konsekvent i alla delar för den
enskilde,
- Bidra till människors deltagande i samhällslivet på lika villkor,
- Minska administrationskostnaderna samt
- Minska överutnyttjande av insatser.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan
med äldreförvaltningen se över avgiftsnivåerna för vård- och
serviceavgifterna samt tillhörande
tillämpningsbestämmelserna.
2. Förslag på nya avgifter ska presenteras för socialnämnden
senast i december 2019.
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Överläggningar i socialnämnden

Ordföranden Annett Haaf (S) yrkar med instämmande av Jens
Davidson (KD) bifall till majoritetens förslag.
Samuel Skånberg (V) yrkar tillägg med två beslutspunkter till
ärendet i enlighet med det egna förslaget från Vänsterpartiet
(bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt
tilläggsbeslut från Vänsterpartiet:
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med
majoritetens förslag. Ordföranden ställer tilläggsförslaget under
proposition och finner att det avslås.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan
med äldreförvaltningen se över avgiftsnivåerna för vård- och
serviceavgifterna samt tillhörande
tillämpningsbestämmelserna.
2. Förslag på nya avgifter ska presenteras för socialnämnden
senast i december 2019.
3. Ta hänsyn till hur höjda avgiftsnivåer drabbar låginkomsttagare
och utsatta grupper
4. Undersöka möjligheten till differentierade avgifter utifrån
inkomst och livssituation.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
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