Äldrenämndens avgifter 2020
Bakgrund
Äldrenämnden har beslutat att årligen justera avgifterna i enlighet med prisbasbeloppets förändring. De avgifter som
skall justeras inom äldrenämndens ansvarsområde är avgifter för kost vid servicehusens/trygghetsboendenas
lunchserveringar inkl. matkorgar, vårdbostäder och dagvård samt avgift för trygghetslarm inkl. installationsavgift för
trygghetslarm.
Därutöver fastställer Äldrenämnden årlig en avgift för transport av avliden från kommunens särskilda boenden.
Prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kr och för 2019 är prisbasbeloppet fastställt till 46 500 kr, förändringen är + 2,1 %.
Vilket belopp som blir aktuellt för 2020 fastställs i slutet av året.
Samtliga nämnder fick av budgetberedningen 2009 i uppdrag att se till att avgifter årligen räknas upp med index.
Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde i januari 2009 att årligen justera avgifterna i enlighet med
prisbasbeloppets förändring. Prisbasbeloppet är ett tal som speglar prisutvecklingen.
De avgifter som skall justeras inom äldrenämndens ansvarsområde är avgifter för kost, avgift för trygghetslarm och
installationsavgift för larm samt transport av avliden från kommunens särskilda boenden

Avgifter
Avgifter inom äldrenämndens ansvarsområde framgår av tabellen nedan.
Avgifter
Lunch*
Lunch (utan
tillbehör)*
Kost, heldygn i
vårdbostad/korttid
sboende
Kost, dagvård
Trygghetslarm
Installationsavgift
trygghetslarm
Transport av
avliden från
kommunens
särskilda boenden

2018
51 kr
44 kr

2019
52 kr
45 kr

102 kr

104 kr

64 kr
203 kr
267 kr

65 kr
207 kr
273 kr

427 kr
150 kr ***

153 kr

2020

Hemsjukvårdens avgifter samordnas med regionens avgifter
* Kostintäkter för lunch inkl. och exkl. tillbehör tillfaller utförare av lunchservering vid servicehusen och påverkar inte
äldrenämndens intäkter. Beloppen som avser lunch vid servicehusen är angivna inkl moms.
*** Avgiften för transport av avliden från kommunens särskilda boenden sänktes i samband med att nytt avtal för
utförandet av transporten trädde i kraft. Nya avgiften började gälla från och med 1 juli 2018.
Förvaltningen kommer att informera berörda utförare om det beslut äldrenämnden fattar. Information på kommunens
hemsida och på tryckt material kommer att justeras.
Utförare har möjlighet att bestämma egna priser för lunch som serveras till gäster som inte är pensionärer.

Avgifter som är inkomstrelaterade
Avgifterna för hemtjänst och vårdboende är inkomstbaserade och justeras årligen enligt Socialstyrelsens anvisningar
gällande förbehållsbelopp och högkostnadsskydd.
Eftersom avgiften är beroende av inkomsten kan den enskilde inte direkt utläsa vilken avgiften blir utan den
administreras och beräknas individuellt. På hemsidan finns blanketter och information om hur det beräknas.
Det har framkommit att en översyn av hemsidan behöver göras för att underlätta för den enskilde att få en ungfärlig
överblick av avgifen.

