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Avgifter för sammanboende vid särskilt boende i enlighet med 
parboendegaranti. 

Vård och omsorgsnämnden (VON) har i beslut 2012-12-17 fastställt avgifter för 
2013 för äldre och funktionshindrade gällande boende, kost och insatser inom hem
tjänst. FaststäBandet i nämnden har skett genom årlig uppräkning i enlighet med 
den delegation till sådan uppräkning nämnden erhållit efter Kommunfullmäktiges 
beslut (KF§ 13 2012-02-27) om nya avgifter för äldre och funktionshindrade. 

Fr o m 2012-11-01 gäller nya bestämmelser i 4 kap.§ l b socialtjänstlagen om rätt 
till parboende för makar eller sambor som tidigare sammanbott och som vill fort
sätta bo tillsammans i särskilt boende. Detta innebär att personer utan eget behov 
av eller beslut om insats i form av särskilt boende har rätt att sammanbo med sin 
partner i ett boende. 

Sammanboende utan egetbeslut om insats har ingen möjlighet att erhålla kost till 
momsbefriad kostnad. Utifrån detta föreslår Vård- och omsorgsnämnden Kommun
styrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta att uppräkning av gällande 
avgifter för boende med eget beslut sker med 12 o/o i enlighet med gällande moms
regler vilket innebär att avgifterna för de sammanboende enligt parboendegarantin 
föreslås fastställas till belopp enligt följande: 

Medboende i enlighet med parboendegaranti ink/. moms 
Matabonnemang 3 078 kr/mån 
Matportioner hel dag 100 kr l dag 
Frukost 24 kr l st 
Lunch 50 kr l st 
Kvällsmål 28 kr l st 

De avgifter som gäller för boende med eget beslut räknas om årligen i relation till 
den förändring av prisbasbeloppet som sker. Efter beslut i Kommunfullmäktige har 
Vård- och omsorgsnämnden delegation att fastställa nya avgifter för dessa årligen i 
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enlighet med sådan justering eller omräkning. Nämnden gör bedömningen att 
samma ordning vad gäller delegation bör gälla även de avgifter som här föreslås 
gälla för parboende och nya avgifter efter årlig omräkning därmed kan fastställas 
genom beslut i Vård och omsorgsnämnden. 

Med vad som ovan anförts föreslås Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att fastställa avgifter för sammanboende enligt gällande parboendegaranti utan eget 
beslut om insats enligt ovan att gälla fr o m 2013-03-01 samt 

att delegera till Vård- och omsorgsnämnden att besluta om årlig omräkning i rela
tion till den förändring av prisbasbeloppet som sker. 
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