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FÖRSLAG 
 

Ärende 25: Översyn av taxor inom äldreomsorgen  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Förvaltningens förslag till beslut avslås 
 

2. Den föreslagna vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och 
vkomma med förslag på hur det går att förenkla tillämpningen av taxan 
för de enskilda brukarna 

 
Bakgrund 
Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre 
är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på 
Huddinge kommun att möta upp mot de behov av stöd, service och omsorg som 
finns bland Huddinges äldre. 
 
Ärendet om att se över taxorna inom äldreomsorgen har sin bakgrund i att öka 
avgiftsfinansieringen i kommunens verksamheter som den moderatledda 
koalitionen röstat igenom i kommunfullmäktige. Vi har motsatt oss en ökad 
avgiftsfinansiering bland annat inom äldreomsorgen och därav har vi inte haft 
med det som en prioriterad åtgärd i våra budgetförslag de senaste åren.  
 
När detta taxeärende kom upp för beslut i kommunstyrelsen i november 2017 
yrkade vi på återremiss mot bakgrund av att ärendet inte varit på remiss i 
Huddinges pensionärsråd där representanter från flera pensionärsorganisationer 
i Huddinge ingår. Tillsammans företräder de en stor del av Huddinges äldre 
samtidigt som de direkt skulle drabbas av de nya taxorna. De har även god 
kännedom om situationen för äldre i Huddinge och kan ge värdefulla inspel i 
ärendet. 
 



Det går nu att konstatera att Huddinges pensionärsråd menar att 
kvalitetsperspektivet inte inryms i konsekvensanalysen och att flera kostnader 
ökar för brukarna. De stora pensionärsorganisationerna i Huddinge, PRO och SPF 
Seniorerna, har valt att lägga en gemensam protokollsanteckning där de lyfter 
fram kostnadsförändringarna för de äldre men även ställer sig frågande till hur 
detta bidrar till ökad kvalitet. Utöver detta efterlyser de också en 
sammanställning för hur förändringen fördelar sig mellan de olika delarna i 
absoluta tal. Detta anser vi är viktiga synpunkter och perspektiv att ta i beaktning 
när beslut om taxor ska fattas.  
 
Det är inte tydligt att kommunens intäkter skulle öka om förslaget på 
förändringar i taxorna skulle böra gälla eftersom det råder oklarheter kring om 
de äldre med serviceinsatser skulle välja att använda sig av RUT-avdrag och anlita 
privata aktörer. Däremot går det att konstatera att många äldre skulle få höjd 
taxa. Det gäller till exempel personer med tvätt, städ och några timmar 
omsorgsinsatser som har en medelinkomst på 14 800 kronor. De skulle få mer än 
en fördubblad avgift.  
 

Huddinges äldreomsorg och insatser för äldre ska präglas av hög kvalitet och vara 
tillgängliga för alla. Det är också angeläget att äldre – oavsett tjocklek på 
plånboken – ska ges goda möjligheter att ta del av och bruka kommunens 
verksamhet på detta område. Det är inget självändamål att ha höga avgifter i 
kommunens verksamheter. Höga avgifter riskerar att drabba den enskilde 
brukaren och riskerar därmed att slå mot många äldre. Det är ingen önskvärd 
utveckling för Huddinge som äldrevänlig kommun. 

 
För Socialdemokraterna För Vänsterpartiet För Miljöpartiet 
 
 
 
Sara Heelge Vikmång Nujin Alacabek Anders Lönroth 

 

 

 


