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Socialkontoret
Avdelningen för äldre och funktionshindrade

Debiteringsgruppen synpunkter angående tidsplan vid höjning av avgifter.
I början av året med start i februari görs årsomräkningar av samtliga avgiftsbeslut i äldreoch handikappomsorgen. 4850 inkomstanmälningar är utsända och skall skickas in till
debiteringsgruppen för omräkning. Året 2008 var detta arbete slutfört i september.
I mars och oktober sker hyreshöjningar. För de som omfattas av ändring skall
avgiftsbeslutet räknas om.
För höjning av avgift för larm måste flera ändringar göras i Sofia Omfale. Logica måste
enligt systemansvarig vara delaktiga i vissa systemförändringar i både Sofia Omfale och
LSS, ca en månads förberedelsetid.
Vid en höjning av avgifterna för larm skulle det bli förändring av avgiften för de som har
larm men inte personlig omvårdnad, detta är ca 700 personer. För de som dessutom har
personlig omvårdnad blir det ingen skillnad då larmet ingår i den insatsen.
Ca 500 personer omfattas av individuellt förbehållsbelopp, dessa skulle också få ett nytt
avgiftsbeslut i samband med avgiftshöjning av kost.
Kostavgifterna skulle kunna höjas snabbare än t.ex. avgiften för larm då de inte påverkar
avgiftsbesluten för mer än de 49 personer som idag omfattas av kostreducering i
vårdbostad och de 500 som har individuellt förbehållsbelopp. Systemansvarig behöver få
information om nya avgifterna minst en månad innan verkställighet.
Bedömningen från Socialkontoret är att prishöjningar enklast sker vid årsskiftet, då är de
nya priserna för kost och insatser medräknade vid den årliga omräkningen av
avgiftsbeslutet.
Om årsskiftet är för sent bedömer Socialkontoret det som realistiskt att höja avgifterna
under oktober, med första faktura i november även om det medför att ca 1250 beslut måste
räknas om.
Socialkontoret, debiteringsgruppen välkomnar för övrigt en total översyn av taxereglerna
då nuvarande system är svårbegripligt för den enskilde.
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