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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Frida Hjertstedt

2021-11-24

Dnr ÄN 2021-659

Äldrenämnden

Avgifter för kost mm 2022
Förslag till beslut
1. Avgifterna justeras från och med 2022-01-01 i enlighet med social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören får framöver delegation att årligen justera
avgifterna med utgångspunkt från prisbasbeloppets förändring med
avrundning till jämnt krontal.
Ärende
Äldrenämnden har varje år beslutat om att justera avgifterna i enlighet med
prisbasbeloppets förändring. Prisbasbeloppet är ett tal som speglar
prisutvecklingen. De avgifter som skall justeras inom äldrenämndens
ansvarsområde är följande avgifter:
-

kost vid servicehusens/trygghetsboendenas lunchserveringar inkl.
matkorgar, hembärning av mat, vårdbostäder och dagvård,

-

avgift för trygghetslarm inklusive installationsavgift för trygghetslarm
samt GPS-larm

-

telefonservice

-

minskat förbehållsbelopp för personer boende i vårdbostad

-

avgift för transport för avlidna
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Prisbasbeloppet 2021 är 47 600 kr och för 2022 är prisbasbeloppet fastställt till
48 300 kr, förändringen är + 1,5 %.
Social och omsorgsförvaltningens föreslår att avgifterna för kost, larm,
telefonservice, minskat förbehållsbelopp och transport av avlidna höjs med
0,6 % från och med januari 2022. Vidare föreslår förvaltningen att social- och
omsorgsdirektören framöver får delegation att årligen justera avgifterna med
utgångspunkt från prisbasbeloppets förändring med avrundning till jämnt
krontal.
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Bakgrund
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 ska justeras inom äldrenämndens ansvarsområde är avgifter
för kost, larm, telefonservice, minskat förbehållsbelopp och transport av
avlidna från kommunens särskilda boenden.
Ekonomiska konsekvenser
Förändringar beträffande avgiftsintäkter finns invägda i äldrenämndens budget.
Kommunala mål
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum
I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar.
Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vårdoch omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla
Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med
störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer
mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler
kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och
gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet
och delaktighet oavsett utförare.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Förslag
Avgifter inom äldrenämndens ansvarsområde framgår av tabellen nedan. 20132016 har den årliga uppräkningen utifrån prisbasbeloppets förändring inte
inneburit någon höjning av avgifterna. 2017- 2021 har det inneburit en ökning
av avgifterna.
Prisbasbeloppet 2021 är 47 600 kr och för 2022 är prisbasbeloppet fastställt till
48 300 kr. Vilket medför en höjning av avgifterna med 1,5 %.
Avgifter

2021

2022

Lunch *

53 kr

54 kr

Lunch (utan tillbehör)*

46 kr

47 kr

Kost, heldygn i vårdbostad eller
korttidsboendet

107 kr

109 kr

3 (3)

Kost dagverksamhet

66 kr

67 kr

Hembärning av mat

16 kr

16 kr

Telefonservice

52 kr

53 kr

Trygghetslarm

212 kr

215 kr

Installationsavgift trygghetslarm

280 kr

284 kr

GPS-larm

212 kr

215 kr

Transport av avliden från kommunens
särskilda boenden

157 kr

159 kr

Minskat förbehållsbelopp vårdbostad ** 267 kr

271 kr

* 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 inklusive moms.
** Förbehållsbeloppet minskas på vårdbostad då bland annat el ingår i hyran.

Vidare föreslår förvaltningen att social- och omsorgsdirektören framöver får
delegation att årligen justera avgifterna med utgångspunkt från
prisbasbeloppets förändring med avrundning till jämnt krontal.
Social- och omsorgsförvaltningen kommer att informera berörda utförare
årligen om justeringen av priserna. Information på kommunens hemsida och på
tryckt material kommer att justeras.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av att brukare betalar rätt avgifter kommer följas upp inom
ordinarie verksamhet på social- och omsorgsförvaltningen.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Utvecklingsledare på Kvalitet och
utveckling, avdelning äldre för
vidarebefordran till berörda parter

