
Till socialnämnden, Lomma  kommun                                                                       2020-11-08 

Reservation från Fokus Bjärred, FB, mot delar av beslut i ärende 11 SN 2020-11-03,  om 
fastställande av vissa avgifter för 2021. 

Vi i FB reserverar oss, (liksom vi gjorde förra året), mot de delar av beslutet som avser 
höjningar av avgifterna för  
mat i särskilt boende och i korttidsvistelse, samt för  avgifterna gällande ledsagarservice och 
avlösarservice enligt SoL, (socialtjänstlagen). 
 
Avgiften för mat i särskilt boende och korttidsboende ligger redan högt med 3870 kr/månad. 
Årskostnaden är 46 400kronor. Man har nu beslutat om ytterligare höjning till 3967 
kr/månad. 
 
I Lund betalar man 2800 kr/månad, i Staffanstorp 2850 kr/månad, i Burlöv 3060 kr/månad, i 
Kävlinge 3210 kr/månad och i Landskrona 3000 kr/månad, vilket innebär att den årliga 
genomsnittskostnaden för mat i dessa kommuner är 35 808 kronor.  
 
I Lomma kommun får man således årligen betala cirka 10 600 kr mer för maten på särskilt 
boende och i korttidsvistelse, jämfört med vad man betalar i närliggande kommuner enligt 
ovan!  
 

Vidare reserverar vi oss mot den del av socialnämndsbeslutet som gäller höjda avgifter för  
ledsagarservice och avlösarservice, enligt socialtjänstlagen, SoL.  

Avgifterna för dessa insatser ligger också i jämförelse med många andra kommuner högt. 
Den av socialnämnden nu beslutade höjningen till 299 kr/timme per timme, som skall börja 
gälla nästa år, får (i likhet med nuvarande avgift på 298 kr/timme) anses vara osolidariskt 
hög.  

En person som har en så svår funktionsnedsättning att hen är i behov av ledsagarservice  för 
att komma ut i samhället, eller för bara en promenad, får alltså betala ett ganska högt pris, 
för att kunna göra sådant som för flertalet människor är självklarheter.  
 
För en person som vårdar sin partner med stora hjälpbehov, och därmed i hög grad avlastar 
samhällets socialtjänst, innebär en timkostnad på nästan 300 kr att man kanske avstår från 
att efterfråga den hjälp som man egentligen är i behov av. Maxtaxan ligger på 2139 
kr/månad, vilket får anses vara en hög kostnad att betala för cirka sju timmars avlastning. 
Jämfört med kostnaden för ett dygns korttidsvistelse, som från år 2021 ligger på 171 kr per 
dygn , och för avgiften för dagverksamhet som ligger 128 kr/ dygn, framstår timkostnaden 
för ledsagar- och avlösarservice dessutom  som ologiskt hög. 

För dem som på grund av funktionsnedsättning  bedöms ha rätt till insatserna ifråga  enligt 
LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är dessa lagstadgat avgiftsfria.  
(Behovsbedömning , liksom bedömning av personkretstillhörighet till LSS personkretsar, görs 
av biståndshandläggare, varvid besluten kan komma att variera utifrån den enskilde 
biståndshandläggarens  insikt och kunskaper. Besluten kan dock överklagas av den enskilde). 
 
Delphine Raimbault, tjänstgörande ersättare för Carina Ericsson , FB (Fokus Bjärred) 


