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§ 166 Justering av förbehållsbelopp på grund av ändring
av tv-avgift
Dnr KS 2019-329
Ärende
Vid fastställandet av den enskildes avgifter för bostad i särskilt boende får
avgifterna inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls
tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra
normala levnadskostnader (förbehållsbelopp).
Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna
den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett
minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel,
kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälsooch sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd
och läkemedel. Fram till den 1 januari 2019 skulle minibeloppet även täcka
kostnaden för radio- och tv-avgift.
Kommunen får enligt lag minska, det av riksdagen fastställda, minimibeloppet
i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad för en sådan post, till
exempel därför att kostnaden ingår hyran för bostad i särskilt boende.
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Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att minimibeloppet för boende inom
ålderdomshem, gruppboende för dementa och sjukhem (boende på vårdbostad)
ska minskas med kostnaden för TV-licens, el, del av fritidsverksamhet och
hyra för sjukhussäng eftersom dessa kostnader ingår i hyran för bostaden (KF
2002-05-28, § 91). Minskningen fastställdes för år 2002 till 355 kronor per
månad och har därefter räknats upp enligt ett index.
Riksdagen har beslutat att från och med den 1 januari 2019 ska minimibeloppet
inte längre täcka kostnader för radio- och tv-avgift. Ändringen följer av att
tidigare radio- och tv-avgift avskaffats och ersatts med en public service-avgift
(lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst).
Eftersom minimibeloppet numer inte ska täcka kostnadsposten och kostnaden
inte ingår i hyran får kommunen inte längre minska minimibeloppet med
motsvarande kostnadspost. Social- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att
minskningen av minimibeloppet motsvarande kostnader för radio- och tv-avgift
(TV-licens) för boende på vårdbostad ska tas bort. Beslutet föreslås gälla från
och med den 1 januari 2019.
Av minskningen av minimibeloppet som beslutades år 2002 (totalt 355 kronor
per månad) utgjordes 145 kronor per månad av kostnaden för TV-licensen
(radio- och tv-avgiften år 2002 var 1 740 kronor för ett år). Minskningen av
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minimibeloppet har under åren räknats upp med index i form av
prisbasbeloppets förändring till ett belopp motsvarande 435 kronor per månad
år 2019. Minskningen har således inte ändrats utifrån den faktiska kostnaden
för radio- och tv-avgiften. Social- och omsorgsförvaltningen föreslår därmed
att minskningen av minimibeloppet ska reduceras med 174 kronor per månad
för år 2019, vilket motsvarar den indexerade kostnaden för TV-licensen.
Minimibeloppet ökas i och med detta med 174 kronor per månad år 2019.
Äldrenämnden beslutade 2019-04-25 § 54 att tillstyrka Social- och
omsorgsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag äldrenämnden 2019-04-25 § 54
Tjänsteskrivelse - Förändring av förbehållsbelopp för boende på vårdbostad
med anledning av införandet av public service-avgift, 2019-03-05
Kommunstyrelsens beslut
1. Äldrenämndens förslag till ändring tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Avgiften för bostad i särskilt boende ändras på så sätt att tidigare beslutad
minskning av minimibeloppet motsvarande kostnader för radio- och tvavgift för boende på vårdbostad, tas bort från och med januari 2019.
Minimibeloppet ökas i och med detta med 174 kronor per månad år 2019.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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