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Sammanfattning

Tillämpningsanvisningar har tagits fram i syfte att förtydliga handläggningen av de avgifter inom
vård och omsorg i Malmö stad som fastställs av kommunfullmäktige (KF). Tillämpningsanvisningar har antagits av kommunstyrelsen (KS) och ska fungera som stöd i att kvalitetssäkra handläggningen och bidra till att beslut som fattas av avgiftshandläggare blir lika. Nuvarande tillämpningsanvisningar reviderades av KS i maj 2017 och behöver nu åter ses över.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att göra en översyn och revidera Tilllämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad i samråd
med berörda socialförvaltningar.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-02-11
Funktionsstödsnämnden 2021-02-22
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Ärendet

Kommunfullmäktige (KF) fastställde det nuvarande avgiftssystemet den 27 februari 2014
(STK-2013-444) och detta började gälla från och med den 1 januari 2015. KF genomförde den
31 mars 2016 (STK-2016-1) även en mindre justering.
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Kommunstyrelsen har i sin tur beslutat om tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter.
Kommunstyrelsen antog dessa den 5 november 2014 (STK-2014-770) samt reviderade desamma
den 31 maj 2017 (STK-2016-1031).
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Sedan 2017 har inga revideringar gjort i tillämpningsanvisningarna. Funktionsstödsförvaltningen
har påtalat för stadskontoret att anvisningarna är i behov av en översyn men för att stadskontoret ska påbörja ett sådant arbete behöver någon av de verksamhetsansvariga nämnderna
(funktionsstödsnämnden eller hälsa-, vård- och omsorgsnämnden) inkomma med ett sådant
önskemål.
I aktuellt ärende efterfrågar funktionsstödsnämnden (FSN) en översyn och revidering av tilllämpningsanvisningarna. Även hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen (HVOF) anser att en
översyn behöver göras men överlåter till funktionsstödsnämnden att formellt inkomma till KS
med önskemålet.
Nedan listas ett antal exempel på revideringar som bör göras i anvisningen. Dessa exempel finns
med redan nu för att visa att det är angeläget att se över tillämpningsanvisningarna. Det finns
även fler aspekter som kan behöva ses över varför översynen bör göras i nära samråd med ansvariga på HVOF och FSF. Stadskontoret bör hålla samman arbetet med revideringen och därefter återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag till reviderade tillämpningsanvisningar.
Exempel på aspekter som bör finnas med vid en översyn:
 En uppdatering av hänvisningar och lagrum behövs. Sedan anvisningen reviderades sist har
det bland annat kommit både en ny kommunallag och ny hälso- och sjukvårdslag.
 En uppdatering av avgifter och beloppsgränser till 2021 års nivåer bör göras.
 En rutin för en årlig översyn och uppdatering av tillämpningsanvisningarna behöver tas fram
för att hålla dessa uppdatera vad gäller exempelvis lagrum, hänvisningar, avgifter, och fastställda beloppsgränser för året.
 TV-avgiften ingår numera i skatten och bestämmelserna bör därför strykas ur anvisningen.
 En uppdatering av kostnader för mat och livsmedel behöver göras då Konsumentverket dels
ändrat sin beräkning för fördyrad kost, dels slutat att dela upp kostnaden för livsmedel för
kvinnor och män på det sätt som står i anvisningen.
 Det finns ett behov av att utreda och förtydliga exempelvis huruvida boendetillägg (BoT) för
personer som har tidsbegränsad sjukersättning eller de som inte längre kan få aktivitetsersättning på grund av de som fyllt 30 år ska beräknas som inkomst.
 Det finns även ett önskemål från funktionsstödsförvaltningen att undantag från boendeabonnemang ska möjliggöras för brukare som beviljats socialpsykiatriplats på särskilt boende.
 Andra behov av revideringar som framkommer i arbetet med översynen.
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