
Till socialnämnden, Lomma  kommun                                                                                         2019-12-17 

Reservation från Fokus Bjärred, FB, 
mot delar av beslutet i ärende 7 SN 2019-12-17 om fastställande av avgifter för 2020. 
 
Vi i FB reserverar oss mot de delar av beslutet som avser höjningar för  
mat i särskilt boende och vid korttidsvistelse, 
ledsagarservice, 
avlösarservice 
 
Avigften för mat i särskilt boende och korttidsboende ligger redan högt med 110 kr/dygn. 
Man får betala mer för maten i Lomma kommun, jämfört med i flertalet andra kommuner, däribland 
även de fyra (fem kommuner inkl. Lomma) Yeskommunerna som Lomma sedan ett antal år 
samverkar med inom flera områden.  
 
I Yeskommunerna Staffanstorp betalar man 95 kr/dygn, i Svedala 98 kr, (höjes årligen enligt 
prisbasbelopp, vilket inför 2020 innebär en avgiftshöjning  på ett par kronor),  i Kävlinge 107 kr 
(kommer inte att höjas 2020) och i Burlöv 99 kr (kommer att höjas till 102 kr). 
 
I Landskrona betalar man 82 kr, i Helsingborg 97 kr och i Lund 70 kr. 
 
Samtliga partier i socialnämnden, således utom FB, röstade i kväll igenom en höjning till 129 kr. 
 
FB ifrågasätter detta, och finner det oacceptabelt att man i Lomma skall ha (avsevärt) högre avgifter 
jämfört med flertalet andra kringliggande kommuner.  
Vi ställer oss också frågande inför kostenhetens aviserade höjning av avgiften, vilket innebär att 
socialnämnden kommer att interndebiteras utifrån summan för kost per dygn med 121,93 kr. 
 
Det torde också finnas skäl att vara frågande inför resterande ca sju kronors höjning. Denna 
motiveras från socialnämnden med en kostnad för utveckling av mat och måltidsmiljö. Måltidsmiljön 
för dem i särskilt boende är ju på boendena i fråga, det vill säga AB Frösunda Omsorgs boenden, 
ytterligare en tid. Kanske borde utvecklingskostnaden för måltidsmiljö ligga där i stället. 

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

Avgifter för dessa insatser ligger i jämförelse med många andra kommuner högt, och även om själva 
höjningen här är liten, så är avgiften på 298 kr per timme, som enligt socialnämndens beslut kommer 
att gälla från 2020 osolidariskt hög.  

En person med exempelvis grav synskada som behöver ledsagarservice  i samband med inköp, för 
kultur- och fritidsaktiviteter, eller för bara en promenad, får alltså betala ett ganska högt pris för den 
hjälp hen behöver på grund av sin funktionsnedsättning.  
För en person som vårdar sin partner med stora hjälpbehov, och därmed avlastar samhällets 
socialtjänst, och självklart skulle behöva lite avlastning ibland, känns  kanske en timkostnad på nästan 
300 kr  avskräckande. 
Jämfört med socialnämndens beslut om att ett dygns korttidsvistelse från 2020 skall kosta endast 
170 kr känns timkostnaden för ledsagar- och avlösarservice dessutom  ologiskt hög. 

 

Carina Ericsson,  ledamot  i socialnämnden för  Fokus Bjärred 




