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Översyn av taxa för hemsjukvård
Ärendet
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller (8 kap. 3 b § kommunallagen). För tjänster eller nyttigheter som
kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara
om det är särskilt föreskrivet. I 8 kap. 3 c § kommunallagen (KL) finns en
bestämmelse om ett tak för avgiften. Denna bestämmelse kallas för
självkostnadsprincipen och innebär att kommuner och landsting inte får ta ut
högre avgifter än som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller.
Justeringar av avgifter föreligger då kostnader ökat i förhållande till den avgift
omsorgstagare betalar i dagsläget för hemsjukvård. Justeringen som föreslås i
detta utlåtande är en höjning av hemsjukvårdsavgiften från nuvarande 237
kronor/månad till 280 kronor/månad. En höjning av hemsjukvårdsavgiften enligt
förslag utmynnar i intäkter på drygt 17 000 kronor för sektor arbete, trygghet och
omsorg (ATO).
Beslutsunderlag
Handlingar

·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-09-05
Taxa för hemsjukvård 2016-09-05

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för hemsjukvård enligt förslag märkt "Förslag 2016-09-05"5. Taxan
träder i kraft 2017-02-01 då nu gällande taxa upphör att gälla. Taxan skall räknas
upp enligt Omsorgsprisindex den 1 februari varje år.

Yrkande
Isabell Korn (M) yrkar avslag på sektorns beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sektorns beslutsförslag och Isabell Mörners
(M) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt sektorns beslutsförslag.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för hemsjukvård enligt förslag märkt "Förslag 2016-09-05"5. Taxan
träder i kraft 2017-02-01 då nu gällande taxa upphör att gälla. Taxan skall räknas
upp enligt Omsorgsprisindex den 1 februari varje år.
Reservation
Isabell Mörner (M), Lars Kopp (M), Inga-Lena Lindenau (L) och Ingrid Hellberg
(KD) reserverar sig till förmån för Isabell Mörners avslagsyrkande.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef äldreomsorg
Enhetschefer äldreomsorg
Controller sektor arbete trygghet och omsorg (ATO)
Enhetschef Biståndsenheten

Justerandes sign.
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