PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-11

1 (2)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2018/260

§ 129 Avgifter inom äldreomsorgen samt den
kommunala hälso- och sjukvården
Beslut
Socialnämnden beslutar,
att föreslå Kommunfullmäktige att höja avgifterna för äldreomsorgen och den kommunala
hälsosjukvården i enlighet med förslag, samt
att föreslå Kommunfullmäktige att höja förbehållsbeloppet i enlighet med förslag.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun och social sektor har ett stort budgetunderskott och under föregående och
innevarande år har flertalet åtgärder vidtagits för budget i balans. Bland annat har
riktlinjerna inom äldreomsorgen förändrats och tillämpas i nuläget fullt ut, effekten av
förändringen har dock inte slagit igenom helt då en del biståndsbeslut ännu inte
omprövats. Vidare har bemanningen och planeringen av verksamheterna optimerats, en
genomlysning av hemtjänsten har genomfört av externa revisorer och processer har
kartlagts och effektiviserats. Vidtagna åtgärder har redovisats tidigare.
Omvärldsbevakning avseende andra kommuners uttagande av avgifter för olika bistånd
har genomförts vilken påvisar att det finns utrymme för en höjning av avgifterna för
äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården inom en del områden och att
avgifterna då hamnar inom en nivå som överensstämmer med andra närliggande
kommuner. Höjningarna beräknas ge en helårseffekt på ca 400 000 kr.
Under rådande ekonomiska förutsättningar och utifrån ovanstående föreslår
undertecknade att avgifterna för äldreomsorgen och den kommunala hälso- och
sjukvården höjs i enlighet med bilaga ”Avgifter inom Äldre- och funktionshinderomsorgen”.
Information:
Högsta godtagbara hyra höjdes den 1/9 2018 från 6 200 kr/månad till 6 620 kr/månad.
I samband med att verksamheterna byter verksamhetssystem kommer
prioriteringsordningen avseende uttag av avgifter att ändras, avgifterna för HSL och Larm
kommer att prioriteras och hemtjänstavgiften kommer att tas ut sist i ordningen.
Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden lägger Stefan Liljenbergs (SD) förslag och arbetsutskottets förslag för beslut
och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner då att arbetsutskottet beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga ”Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen”
_____
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