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Beslutande organ

Kommunala pensionärsrådet

Plats och tid

Distansmöte (via Skype) kl. 14:00-14:45

Deltagare på distans

Richard Thorell, socialnämnden (ordförande)
Agneta Bergérus, PRO (vice ordförande)
Anders Karlsson, kommunstyrelsen
Sebastian Ekeroth Clausson, socialnämnden
Arne Löberg, SKPF
Ewa Colliander, SPF
Birgitta Sundbom, SKPF
Lars Larsson, RPG
Ida Ekeroth Clausson, kommunstyrelsen
Morgan Robertsson, PRO
Barbro Wallenstein, SKPF
Gudrun Sjöberg, SKPF
Agneta Rönnkvist, enhetschef biståndsenheten
Malin Wihlborg, vård- och omsorgschef
Helena Andersson, sekreterare

Utses att justera

Agneta Bergérus

Justeringens plats och tid

Enligt överenskommelse

Sekreterare
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Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande
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Richard Thorell
Justerande
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Agneta Bergérus
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§ 11 Mötet öppnas/upprop

Ordförande Richard Thorell hälsar alla välkomna och presenterar Malin Wihlborg som är
ny vård- och omsorgschef.
§ 12 Godkännande av dagordning

Rådet godkänner dagordningen med tillägg under ”Övriga frågor”
-

Plan för arbetsgruppen ”Äldres ensamhet” (SPF)
Tiggare utanför butiker i Mariestad (PRO)
Uttagsautomaten i Knallenhuset (PRO)
Frågor från övriga föreningar, som inte sitter i arbetsutskottet

§ 13 Val av protokolljusterare

Rådet väljer vice ordförande Agneta Bergérus att justera protokollet.
§ 14 Trygghetsboende – vill vi att ett sådant boende byggs i Mariestad

Det är en fråga för kommunstyrelsen, inte socialnämnden. Socialnämnden ska vara
behjälplig med underlag som behövs. Politikerna får återkomma med ett nytt förslag. Det
poängteras att alla pensionärsorganisationer inte var emot byggplanerna i Humleparken.
§ 15 Daglig verksamhet – när startar den upp igen

Malin Wihlborg svarar att dagliga verksamheten har varit igång sedan den 1 september men
i mindre skala. Det är fem personer som deltar i dagverksamhet/tillfälle. Malin finner ingen
möjlighet att utöka verksamheten i dagsläget. Enhetschef Agneta Rönnkvist informerar att
det är några personer som tackat nej till att delta.
§ 16 Maten på Humlet – när får de som inte bor där komma och äta där igen?

På grund av pandemin är det stängt för de som inte bor där, dvs. det är stängt för gäster
utifrån.
§ 17 Förbehållsbeloppet – Hur stort är det? Hur räknar man ut det? Vad räknas in?

Enhetschef Agneta Rönnkvist informerar om hur avgiften beräknas, om det individuella
avgiftsutrymmet samt visar några exempel på hur mycket en person får betala för sina
insatser. En PP-presentation ”Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen” biläggs
protokollet.
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§ 18 PRO har antagit ett uttalande om att alla äldre som är svårt sjuka i covid-19 måste
få en individuell medicinsk bedömning också på äldreboenden. Hur fungerar det i
Mariestads kommun?

Det fungerar bra i Mariestads kommun enligt Malin. På varje boende/område finns en
ansvarig läkare.
§ 19 Sammanträdestider för 2021

Helena lämnar förslag på sammanträdestider för Kommunala pensionärsrådet och dess arbetsutskott för 2021. Rådet beslutar att anta tiderna. Eventuellt kan sammanträdena/vissa
av sammanträdena under 2021 komma att genomföras på distans beroende på pandemin.
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott (sammanträder på onsdagar kl. 10:00)
3 februari
14 april
22 september
17 november
Kommunala pensionärsrådet (sammanträder på onsdagar kl. 14:00)
17 februari
28 april
6 oktober
1 december
§ 20 Övriga frågor

Plan för arbetsgruppen ”Äldres ensamhet”(SPF)
Malin svarar att en arbetsgrupp har startats och deras plan framöver är att bjuda in till ett
möte med pensionärsorganisationerna i slutet av januari 2021. Det pågår ett samarbete med
Folkhälsorådet bland annat genom ett projekt där man vänder sig till ensamma inom
hemvården för att erbjuda Ipad (15 stycken Ipads ingår i projektet) i syfte att minska
ensamheten.
Tiggare utanför butiker i Mariestad (PRO)
Det är en svår fråga. Anders Karlsson svarar att det inte finns något förbud mot tiggeri i
Mariestads kommun. PRO anser därmed att frågan är besvarad.
Uttagsautomaten i Knallenhuset (PRO)
Tidigare hade Swedbank en uttagsautomat vid sin lokal men efter flytten finns
uttagsautomaten istället i Knallenhuset. Knallenhuset stänger kl. 18. Det finns ingen
gratisparkering längre. Kan en parkeringsplats inrättas i anslutning till uttagsautomatens nya
placering?
Ida Ekeroth Clausson svarar att uttagsautomaten i Knallenhuset kommer att kunna nås
även på kvällstid. Anders Karlsson tar med sig frågan om parkeringsplats.
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Frågor från övriga föreningar, som inte sitter i arbetsutskottet
Det har framkommit önskemål från pensionärsorganisationer som inte sitter i
arbetsutskottet att ändå kunna framföra frågor dit. Rådet kommer överens om att
föreningarna skriftligen kan skicka in eventuella frågor till arbetsutskottet innan deras
sammanträden den 3 februari, 14 april, 22 september och 17 november 2021. Frågorna kan
skickas skriftligen till ordförande Richard Thorell eller vård- och omsorgschef Malin
Wihlborg som båda sitter med i arbetsutskottet tillsammans med PRO, SPF och SKPF.
richard.thorell@mariestad.se
malin.wihlborg@mariestad.se
______________________________________________________
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Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2020-11-19

Anslagsdatum

2020-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2020-12-17
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Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

Avgifter inom äldre- och
funktionshinderomsorgen
Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-17
Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare

Lagreglerad maxtaxa
•

Maxtaxan i nuvarande form infördes i socialtjänstlagen för att gälla från den
1 juli 2002.

•

De två viktigaste principerna eller utgångspunkterna för avgiftssättningen är:
- Självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3 c § kommunallagen. Principen
innebär att en kommun inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot
kostnaderna för de tjänster och nyttigheter som kommunen eller
landstinget tillhandahåller.
- Likställighetsprincipen enligt 2 kap. 2 § kommunallagen. Denna
innebär att kommunerna skall behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat.

Hur beräknas avgiften?
•

En högsta avgift är fastställd för olika insatser och omfattning.

•

Vilka nivåer och högsta avgifter som gäller framgår av taxan.

•

Det är inte bara högsta avgiften som begränsar vad man ska betala i avgift
utan också avgiftsutrymmet. Det för att den enskilde inte ska behöva betala
mer i avgift än den enskilde har ekonomi till.

Individuellt avgiftsutrymme
•

Beräkning av avgiftsutrymme:
Nettoinkomst inklusive eventuellt bostadstillägg
Minus förbehållsbelopp (minimibelopp och bruttobostadskostnad)
= Avgiftsutrymmet för den enskilde

•
•

Maxtaket eller högkostnadsskyddet för 2020 är 2 125 kronor per månad.
Minimibeloppet för ensamstående över 65 år för 2020 är 5 339 kronor per
månad.
Kommunens självkostnadspris för 2020 är 431 kronor per timme.

•

Taxan i Mariestad 2020
Nivå

Insats

Avgift

Larm/mat

Matdistribution/larm/trygghetslarm

Högst 400 kr/mån

Service

Städning

Högst 510 kr/mån

Service

Tvätt

Högst 510 kr/mån

1

Hemvård/boendestöd/hemsjukvård (ej städ och tvätt) med
besök 2 gånger i veckan eller mera sällan

Högst 1105 kr/mån

2

Hemvård/boendestöd/hemsjukvård (ej städ och tvätt) med
besök 3 gånger i veckan men högst 7 gånger i veckan.

Högst 1615 kr/mån.

3

Hemvård/boendestöd/hemsjukvård med fler än 7 besök i
Veckan

Högst 2125 kr/mån

Exempel 1
Alla uppgifter gäller per månad och presenteras utifrån prisbasbeloppet 2020
•
•
•

Nettoinkomst inklusive bostadstillägg
Minimibelopp utifrån prisbasbelopp 2020
Bostadskostnad

12 000 kronor
5 339 kronor
5 500 kronor

•
•

Förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad)
Avgiftsutrymme (nettoinkomst minus förbehållsbelopp)

10 839 kronor
1 161 kronor

Personen i exempel 1 kan betala max 1 161 kronor oavsett insats!

Exempel 2
Alla uppgifter gäller per månad och presenteras utifrån prisbasbeloppet 2020
•
•
•

Nettoinkomst inklusive bostadstillägg
Minimibelopp utifrån prisbasbelopp 2020
Bostadskostnad

15 000 kronor
5 339 kronor
7 500 kronor

•
•

Förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad)
Avgiftsutrymme (nettoinkomst minus förbehållsbelopp)

12 839 kronor
2 161 kronor

Personen i exempel 2 har ett avgiftsutrymme som är högre än maxtaxan och
betalar avgift enligt fastställd taxa!

Tre slutsatser!
•

Det är omöjligt att svara på frågor om vad det kostar att ha insatser som
är beslutade enligt socialtjänstlagen utan att först ta reda på den enskildes
inkomst och förbehållsbelopp!

•

Det enda som är säkert är att det beror på….

•

Informera om maxtaxan i generella ordalag!

