
Kommunfullmaktiges sammantrade 2011-04-14
§ 53 Forandrad taxa och avgifter inom omsorgen om aldre och personer med
funktionsnedsattning

Vansterpartiet i Tyreso reserverar oss mot hojningen av taxa och avgifter inom
omsorgen om aldre och personer med funktionsnedsaUning.

• Tyreso kommun har, sa vitt vi kan se, inte behov av aU hoja intakterna. Ar
2010 hade kommunen eU overskott pa 63,5 miljoner kronor och om vi raknar
bort de 39,4 miljoner som behovs for framtida pensioner och reinvesteringar
var overskottet 24 miljoner kronor. Prognosen for 2011 pekar pa ett overskott
pa 45 miljoner kronor och exklusive de 39.4 miljoner sam behovs sparas for
framtiden blir det anda ett overskott pa ca 5 miljoner kronor.

• Den nya omsorgstaxan beraknar majoriteten ska oka kommunens och
socialforvaltningens intakter med 1,5 miljoner kronor. Varfor ska vi hoja taxan
for vara pensionarer och personer med funktionsnedsattning, nar kommunen
gar med vinst?

• Forslaget till ny taxa aterremiUerades vid kommunfullmaktige i mars for aU
baUre utreda konsekvenserna for vara aldre och personer med
funktionsnedsattning. Vi ar oerhort forvanade over den "snabbutredning" som
gjordes, tva och en halv arbetsdag for socialforvaltningen, och aU arendet
sedan kom upp i kommunstyrelsen i princip oforand rat enbart efter tva hela
arbetsdagar. Utredningen sager oss egentligen ingenting annat an att man
antar aU cirka 100 personer fler (av cirka 850 hemtjansUagare) kommer aU fa
leva enbart pa forbehallsbeloppet. Med andra ord, sa kommer 11 procent av
vara invanare i behov av hemtjanst att leva pa en standard som motsvarar
nivan pa forsorjningsstodet. Det kan vi inte acceptera.

• Vara pensionarer har drabbats av hogre skaU an de som arbetar, som kan
tillgodogora sig det sa kallade "jobbskatteavdraget". AU nu dessutom belasta
vara pensionarer och personer med funktionsnedsattning med en forhojd
avgift anser vi djupt oraUvist och en mycket osolidariskt.

• Hojningen av taxan innebar aU 60 procent av vara invanare far en hojning
med cirka 500 kronor per manad och 20 procent en hojning pa 900 kronor per
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manad. Det ar helt orimliga hojningar och framfor allt sa tvingas manga fler att
leva pa forbehallsbeloppet Detta for att Tyreso kommun ska fa in cirka 1,5
miljoner kronor mer, trots att kommunen fortfarande gar med overskott.

• Tyreso kommuns ekonomiska situation kan inte varit ett skal till att majoriteten
hojer taxan for omsorg och service, eftersom vi fortfarande har ett overskott.
Nej, hojningen beror snarare pa att majoriteten anser att det ar korrekt att
overbeskatta en grupp medborgare i Tyreso. Har man tankt pa att personer
under 65 ar, som har en funktionsnedsattning, ocksa har hoga andra
kostnader for fardtjanst, lakarbesokt och mediciner.

• Det vi vander oss allra mest emot ar att alia i behov av hemtjanst i
fortsattningen ska betala for trygghetslarm, nagot som tidigare varit gratis nar
man haft hemtjanstinsatser. Risken ar stor att fler personer avstar fran
trygghetslarm pa grund av kostnaden.
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