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Äldrenämnden
Social- och omsorgsnämnden

Avgift för transport av avlidna, justering
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till ändring av avgift tillstyrks.
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till ändring av avgift tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till ändring av avgift tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Avgift för transport av avliden från kommunens särskilda boenden ändras
till 285 kronor från och med den 1 maj 2022.
2. Äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden får årligen justera avgiften
på samma sätt som ersättningen till transportören justeras utifrån
indexuppräkning och prisjustering enligt transportörens avtal med
kommunen.
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Ärende
Linköpings kommun har tecknat ett nytt avtal om transport av avlidna från
särskilda boenden (SoL) och bostäder med särskild service (LSS). Avtalet
innebär en högre kostnad för transporterna än i det tidigare avtalet.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår äldrenämnden samt social- och
omsorgsnämnden tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beredning till
kommunfullmäktiges beslut om ny avgift för transport av avlidna som är
anpassat till kostnadsnivån i det nya avtalet. Avgiften ska motsvara den
kostnad som kommunen har för att tillhandahålla transport av avlidna. Det
innebär att avgiften för enskilda dödsbon föreslås bli 285 kronor från och med
den 1 maj 2022.
__________
Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Enligt 2 kap.1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) hör det till hälso- och
sjukvårdens ansvar att ta hand om avlidna. Kommunen har hälso- och
sjukvårdsansvar i de särskilda boendeformerna. I ansvaret ingår att den avlidne
transporteras till och förvaras i bårhus.
Kommunen har, enligt bestämmelserna om vårdavgifter i 17 kap. 1 § hälsooch sjukvårdslagen, rätt att ta ut avgift i samband med omhändertagande av
avlidna.
Anhöriga kan om de så önskar själva ta över ansvaret och beställa transport till
bårhus. I dessa fall inträder ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt
mellan dödsboet och transportören, utan att kommunen berörs.
Nuvarande avgift
Kommunfullmäktige fattade i februari 2006 beslut om att införa en Avgift för
transport av avlidna från kommunens särskilda boenden (SoL) och bostäder
med särskild service (LSS). I juni 2018 beslutade Kommunfullmäktige att
justera avgiften.
Avgiften justeras årligen av äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden.
Den nuvarande avgiften är 159 kronor.
Avgiften för transport av avlidna omfattas inte av högkostnadsskyddet i
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det är det berörda dödsboet
som ska betala avgiften.
Nytt avtal om transport av avlidna
Linköpings kommun har tecknat ett nytt avtal om transport av avlidna från
särskilda boenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och bostäder med särskild
service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Avtalet gäller under perioden 1 maj 2022 till och med 30 april 2025.
Kommunen har rätt men inte skyldighet att förlänga ramavtalet med 1 år + 1 år.
Det nya avtalet har en högre kostnad för transporterna än det tidigare avtalet.
Ersättningen till transportören kommer vara enligt följande:
-

Planerade transporter vardagar kl 7-17: 285 kr
Planerade transporter lördag, söndag och helgdagar kl 7-17: 1250 kr
Akuttransporter som sker senast 3 timmar efter beställning: 1250 kr

Majoriteten av alla transporter sker på vardagar kl 7-17.
Social- och omsorgsförvaltningen kommer att informera alla utförare som är
berörda om det nya avtalet samt förändrade avgifter för transport av avlidna.
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Förslag till ny avgift för transport av avlidna
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att fastställa en
ny avgift för transport av avlidna som är anpassad till kostnadsnivån i det nya
avtalet samt ligger på samma nivå som ersättningen till transportören på
vardagar. Social- och omsorgsförvaltningen gör bedömningen, då majoriteten
av transporterna sker vardagar kl 7-17, att avgiften för enskilda dödsbon ska
vara 285 kronor per transport från och med den 1 maj 2022. Social- och
omsorgsförvaltningen föreslår även att äldrenämnden och social- och
omsorgsnämnden årligen får justera avgiften på samma sätt som ersättningen
till transportören justeras utifrån indexuppräkning och prisjustering enligt
transportörens avtal med kommunen.
Ekonomiska konsekvenser
Den nya avgiften innebär en höjning av kostnaden för transport av avlidna för
dödsbon från och med den 1 maj 2022.
Kostnaderna för transporter vardagar kl 07-17 kommer att faktureras dödsboet i
sin helhet. Förslaget innebär att kommunen får en ökad kostnad för de
transporter som sker kvällar, helger eller akut, då endast del av kostnaden för
kommunen faktureras dödsboet.
Förvaltningen beräknar den ökade kostnaden för transporter på kvällar, helger
eller akut till maximalt 100 000 kronor per kalenderår för äldrenämnden och
social- och omsorgsnämnden sammantaget. Den beräknade ökade kostnaden
bedöms dock påverka social- och omsorgsnämndens budget marginellt.
Kommunen får enligt 2 kap 6 § kommunallagen inte ta ut högre avgifter än vad
som motsvarar kostnaderna för tjänsten som utförs.
Samråd
Samråd har skett med Juridikfunktionen som inte har något att invända mot
förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallat.
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