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Motion angående höjning av förbehållsbelopp inom äldre—
och handikappomsorgen
Sammanfattning
Rut Casselbrandt och Per Carlsson, kristdemokraterna i Täby, har i en
motion till kommunfullmäktige yrkat att förbehållsbeloppet i särskilt
boende för äldre ska höjas generellt med 500 kronor samt att avgiften för
installation av trygghetslarm ska tas bort. Vid kommunstyrelsens
sammanträde den 15 september 2008 (§ 109, dnr. 186/2008-76) beslutades
att återremittera ärendet till socialnämnden för fortsatt beredning.
Kommunledningskontorets utredning angående förbehållsbelopp redovisas i
PM ”Förtydliganden av förbehållsbelopp m.m.” (bilaga). Den samlade
bedömningen är att det inte är möjligt för en enskild kommun att besluta om
en generell höjning av förbehållsbeloppet eftersom detta regleras i
lagstiftning. En höjning av förbehållsbeloppet gagnar dessutom inte per
automatik dem som har den sämsta ekonomin.
Det alternativ som för närvarande står till buds för den som har en mycket
svag ekonomi är att ansöka om ekonomiskt bistånd som handläggs av
individ- och familjeomsorgen. Ekonomiskt bistånd måste sökas varje månad
vilket upplevs som komplicerat av enskilda och deras anhöriga. Det finns
exempel på modeller där denna problematik hanteras genom att garantera
den enskilde ett visst belopp eller genom att justera andra avgifter, t.ex.
måltidsavgiften.
Eftersom avgifter utgör en del av kommunens intäkter får förändringar i
uttaget av avgifter ekonomiska konsekvenser. Därför föreslås att
socialnämnden ges ett särskilt uppdrag att se över hur situationen för dem
som idag behöver ansöka om ekonomiskt bistånd skulle kunna underlättas
samt vilka ekonomiska konsekvenser de föreslagna åtgärderna skulle få för
kommunen.
När det gäller avgiften för installation av trygghetslarm, föreslås att denna
inkluderas i den översyn som kommer att göras vad gäller trygghetslarm.
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande
1. Motionen från Rut Casselbrandt och Per Carlsson, kristdemokraterna,
om höjt förbehållsbelopp inom särskilda boendeformer avslås med
motiveringen att en sådan höjning inte är förenlig med gällande
lagstiftning.
2. Socialnämnden ges i uppdrag att utreda hur situationen för dem som
idag behöver ansöka om ekonomiskt bistånd skulle kunna underlättas
samt vilka ekonomiska konsekvenser de föreslagna åtgärderna skulle få
för kommunen.
3. Motionen från Rut Casselbrandt och Per Carlsson, kristdemokraterna,
om att avveckla installationsavgiften för trygghetslarm föreslås inte
föranleda ytterligare åtgärd med hänvisning till socialnämndens
planerade översyn av avgiften för installation av trygghetslarm.
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