
Till socialnämnden, Lomma kommun                                                      2022-11-25 

Reservation från Fokus Bjärred mot delar av beslut i ärende 7 SN 2022-11-22, 
om fastställande av vissa avgifter för 2023. 

Vi i Fokus Bjärred, FB, reserverar oss mot de delar av beslutet som avser 
höjning  av avgifterna för mat i särskilt boende, samt för avgifterna gällande 
ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL, socialtjänstlagen, då vi anser dem 
vara för höga. 

Avgiften för mat i särskilt boende som redan tidigare låg högt med 135 kr/dygn, 
skall enligt beslut i socialnämnden höjas till 155 kr/dygn från och med 2023-01-
01.  Månadskostnaden har i tjänsteskrivelsen uppgivits till att bli 4650 kr.  
Nuvarande månadskostnad ligger på 4050 kr. 

 Detta bör jämföras med att den månatliga genomsnittskostnaden för maten i 
sex närliggande kommuner ligger på 3095 kr. (Kävlinge, Lund, Staffanstorp, 
Burlöv, Svedala och Landskrona.)  

Avgifterna som den enskilde får betala för ledsagarservice och avlösarservice 
enligt socialtjänstlagen, ligger även de redan högt med 304 kr/timme och skall 
enligt nämndens beslut höjas ytterligare från och med 2023-01-01 till 330 
kr/timme.  

I Staffanstorp betalar man för närvarande 152 kr/timme för avlösarservice, 
men har man hemtjänst betalar man inget extra utöver hemtjänstavgiften för 
de första 10 timmarna i månaden. I Burlöv betalar man 217 kr/timme, och i 
Landskrona betalar man ingen avgift för dessa insatser. Oavsett om insatsen är 
avgiftsfri eller inte, bör beaktas att man inte kan få obegränsat antal timmar, då 
insatserna ifråga måste sökas som ett bistånd, som antingen beviljas eller 
avslås. (Vid avslag är det förstås möjligt att överklaga beslutet till 
förvaltningsdomstol.) 

Att en person som vårdar sin partner med stora hjälpbehov, och därmed i hög 
grad avlastar kommunens socialtjänst, skall belastas med en så hög timkostnad, 
ter sig högst orimligt. Att vid ett enda tillfälle få avlastning fyra timmar, vilket 
inte är särskilt mycket, kostar då den enskilde 1320 kr. Således är det 
förmodligen flera som måste avstå denna viktiga insats.  

När det gäller avgiften för korttidsvistelse, har beslutats att denna skall vara 
189 kr för ett helt dygn. Hur är det med logiken? 

 

Carina Ericsson,  ledamot i socialnämnden för FB 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


