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 Kommunstyrelsen 
 

Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i särskilt 
boende 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra avgiften för trygghetslarm till 200 kr/mån med början 1 januari 2013 för att sedan 
årligen justeras med prisbasbeloppet, 
 
att ändra avgiften för matlådor till 50 kr/låda med början 1 januari 2013 för att sedan årligen 
justeras med prisbasbeloppet, samt 
 
att ändra avgiften för mat i särskilt boende till 3000 kr/mån med början 1 januari 2013 för att 
sedan årligen justeras med prisbasbeloppet.  
 
 
Ärendet 
Äldrenämnden begär att få höja sina avgifter för trygghetslarm, matlådor samt avgiften för 
mat i särskilt boende.  Anledningen till att nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
är att nämnderna endast bemyndigats att fastställa avgifter som inte är av större ekonomisk 
betydelse eller av principiell vikt. Förslaget från äldrenämnden avser att justera grundvärdena 
i befintlig taxa. 
 
Föredragning 
Nu gällande principer för bestämning av avgifter inom äldreomsorgen fastställdes av kom-
munfullmäktige år 2008. Baserat på kommunfullmäktiges beslut har äldrenämnden gjort 
justeringar av avgifterna för att anpassa dem till respektive års prisnivå samt justerat avgifts-
bestämningen för matlådor i ordinärt boende så att den kan tillämpas per styck istället för som 
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månads- eller halvmånadsabonnemang. Den styckeavgift som låg i abonnemanget kan beräk-
nas till 35 kronor per matlåda att gälla from 1 juli 2008. 
 
Prisbasbeloppet för taxeförslaget 2008 var 40 300 kronor och är för 2012 satt till 44 000 kro-
nor. Med dessa värden som grund och baserad på taxan från 2008 har priset på matlådan höjts 
med 3 kronor till dagens 38 kronor. 
 
I underlaget för 2008-års översyn av avgifterna fanns förslag att justera avgiften för trygg-
hetslarm från 100 kronor per månad till 150 kronor. Detta förslag antogs inte utan avgiften 
blev fortsatt 100 kronor per månad, vilket därefter justerats till att idag vara 107 kronor. 
 
Beträffande avgift för matservice så har den följt gällande taxa och endast justerats med för-
ändringen i prisbasbeloppet. I nuvarande taxa anges dels ett högsta belopp som kan tas ut för 
en månads matservice dels det lägsta belopp som ska tas ut med hänsyn till den enskilde bru-
karens avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet inte räcker för att betala hela avgiften blir den 
nedsatt, dock inte lägre än beloppet för livsmedelskostnaden som den enskilde alltid ska be-
tala med medel som ingår i förbehållsbeloppet. 
 
Med avgiftsutrymme avses det belopp som den enskilde brukaren ska förfoga över för att be-
tala sina omvårdnadsavgifter inom äldreomsorgen. Utrymmet beräknas genom att från dispo-
nibel inkomst dra av boendekostnader samt ett s.k. förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är 
det belopp som ska täcka normala levnadskostnader enligt socialtjänstlagens bestämmelse. 
För en ensamstående är beloppet för närvarande 4 967 kronor per månad. Med förbehålls-
beloppet ska brukaren betala matavgift. 
 
Avgiften för matlådor föreslås bli höjt från 38 till 50 kr per låda. Den faktiska kostnaden för 
att producera och distribuera matlådorna är 58 kr vilket alltså är högre än den nu föreslagna 
avgiften. Avgiften för mat i ordinärt boende kan justeras för den som har ett varaktigt behov 
av matleveranser till hemmet genom att avgiften ska rymmas inom förbehållsbeloppet. 
 
Debiteringen för installerade trygghetslarm föreslås bli höjt från 107 kr per månad till 200 kr 
per månad. Av ca 3550 personer med larm har ca 1600 inget beslut om hemtjänst. För de som 
har hemtjänstinsatser ska den avgiften samt avgiften för trygghetslarm rymmas inom det av-
giftsutrymme som den enskilde har samt att avgiften inte får överstiga det tak som finns för 
avgiftsuttag, maxtaxan. De av brukarna som idag har en jämkning av avgifterna kommer inte 
att påverkas av den avgiftshöjning som nu föreslås. 
 
Kommunens kostnad för trygghetslarm är 276 kronor per månad exklusive utryckningskost-
nader. Äldrenämnden införde nuvarande nyckelfritt system 2009 för att snabbare och säkrare 
hantera tillgängligheten hos brukarna. 
  
Avgiften för mat i särskilt boenden är maximalt 2750 kronor per månad baserat på taxan från 
2008. Denna avgift motsvarar 91,67 kronor per dag och kund. I avgiften ingår samtliga mål-
tider.  Nämnden har jämfört avgifter i andra kommuner och konstaterar att ett genomsnitt för 
gruppen större kommuner är 2910 kr per månad medan kommunerna i länet har ett något 



3 (3) 

högre genomsnitt med 3091 kr per månad. Utifrån dessa jämförelser kan det liggande för-
slaget bedömas vara skäligt. 
 
Av de 1500 boende i särskilt boende får ca 580 en full effekt av avgiftshöjningen. Resterande 
boende kommer att påverkas till viss del eller inte alls. Det förslag som nämnden nu har avser 
en höjning av det högsta belopp som kan debiteras. Fortfarande kvarstår att en jämkning ska 
göras utifrån det avgiftsutrymme som brukaren har. 
 
Nämnden föreslår att de justerade avgifterna ska följa prisbasbeloppets utveckling, dvs. juste-
ras årligen i förhållande till kostnadsutvecklingen. 
 
Mot bakgrund av de jämförelser äldrenämnden gjort med andra kommuner samt det faktum 
att grundavgiften endast justerats med prisbasbeloppet sedan 2008 är den föreslagna föränd-
ringen rimlig.  Förslaget innebär inte heller några negativa konsekvenser för de personer som 
har lägst inkomst eftersom deras kostnader inte kommer att öka genom de begränsningar som 
finns genom förbehållsbeloppet och avgiftsutrymmet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
En höjning av avgifterna innebär en ökad intäkt om ca 4,6 mnkr per år. De ökade intäkterna 
fördelar sig på de tre avgiftshöjningarna så att matlådorna ger 1,9 mnkr, trygghetslarmet ger 
1,5 mnkr medan avgiften för mat i särskilt boende ger 1,2 mnkr per år. 
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