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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2017.82
Datum: 2017-08-21
Nämndsekreterare Hanna Henningsson
E-post: hanna.henningsson@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Översyn av taxor inom funktionshinderverksamheten
Förvaltningen har gjort en översyn av taxor inom funktionshinderverksamheten tillsammans med
enhetschefer och avgiftshandläggare.
Sektorn föreslår förändringar gällande måltidstaxa för enstaka måltider, taxa för mat och boende
vid köp av plats i annan kommun och måltidstaxa för ungdomar som fyllt 18 år och bor i bostad
med särskild service enligt 9 § 8 p LSS. De taxor som gäller för funktionshinderverksamheten är
också samlade i ett dokument för att ge en samlad bild.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar föreslagna taxeförändringar.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna
taxeförändringar enligt markeringar i dokument "Taxor och avgifter vid insatser vid insatser enligt
LSS och SoL inom funktionshinderverksamheten 2017-07-11".

Ulrika Johansson
Administrativ chef

Hanna Henningsson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-08-21.
Taxor och avgifter vid insatser vid insatser enligt LSS och SoL inom
funktionshinderverksamheten med markerade ändringar 2017-07-11
Taxor och avgifter vid insatser vid insatser enligt LSS och SoL inom
funktionshinderverksamheten
Remissvar Rådet för funktionshinderfrågor

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef Funktionshinder
Enhetschefer Funktionshinder
Administrativ chef
Administrationen
För kännedom
Rådet för funktionshinderfrågor
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Bakgrund
Omvårdnadsinsatser enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är avgiftsfria
förutom det som avses i 18-20 §§ LSS och 5-6 §§ förordningen (1993:10909) om stöd och service
till vissa funktionshindrade. I anslutning till en insats har kommunen möjlighet att ta ut skäliga
avgifter för bostad, mat, resor, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna måste vara
skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska även se till att den
enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Det innebär att den enskilde ska ha
kvar tillräckligt med pengar för sina personliga behov, till exempel mat, kläder, tandvård, fritid och
semester.
Förslag
Sektorn har gjort en översyn av taxor inom funktionshinderverksamheten tillsammans med
enhetschefer och avgiftshandläggare. Nedan presenteras de förslag på förändringar som sektorn
tagit fram.
Taxa för kost vid enstaka gemensamma måltider

Sektorn föreslår en ny taxa som inte funnits tidigare, taxa för kost vid enstaka gemensamma
måltider tillhandahållna av kommunen i bostad med särskild service där brukare vanligtvis
ombesörjer maten själv. Detta berör de boenden där brukarna står för merparten av maten själv,
men boendet ibland har gemensamma måltider som tillagas tillsammans. Verksamheten behöver
en taxa för att hantera dessa måltiderna.
Förslag på taxa för kost vid enstaka gemensamma måltider tillhandahållna av kommunen i bostad
med särskild service där brukare vanligtvis ombesörjer maten själv:
Frukost

20 % av taxan för personer som är 21 år eller äldre på korttidsvistelse

Lunch

35 % av taxan för personer som är 21 år eller äldre på korttidsvistelse

Mellanmål

10 % av taxan för personer som är 21 år eller äldre på korttidsvistelse

Middag

35 % av taxan för personer som är 21 år eller äldre på korttidsvistelse

Avgift för korttidsvistelse för personer 21 år och över år 2017 är 92 kr per dag. Taxan uppräknas
enligt KPI varje år. Kostnaden fördelas utifrån olika måltidstyper efter Socialstyrelsens
rekommendation.
Insats köpt av annan kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11 § 171 att sektor arbete, trygghet och omsorg får ta ut
egenavgift av personer som får boende beviljat utanför kommunen. Sektorn har förtydligat hur
dessa avgifter tas ut inom funktionshinderenheten enligt nedan:
·

Om insatsen köps av en annan kommun/vårdgivare ska måltidsavgiften motsvara dennes
gällande måltidstaxa, dock aldrig högre än taxa för kost i gruppbostad där Ale kommun
tillhandahåller maten.

·

Vid köpt plats tas hyra ut för den faktiska boendekostnaden, dock aldrig högre än högsta
hyran för boendeplats inom Ale kommuns egen regi. Den del av kostnaden som avser
bostadskostnaden måste då specificeras på faktura från annan kommun/vårdgivare så att
det klart framgår hur stor den är.
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Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

För ungdomar under 18 år betalar vårdnadshavare en avgift motsvarande underhållsstödet till Ale
kommun. När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen.
Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för
dennes omkostnader om han eller hon fortfarande går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år.
Detta är antaget i kommunfullmäktige 2013-11-11 § 171. Av ungdomar som fyllt 18 år och har
egna inkomster och bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
enligt 9 § 8 p LSS, tar kommunen ut en hyra för den faktiska boendekostnaden och avgift för mat.
Den förändring som sektorn föreslår är att av ungdomar som fyllt 18 år och inte har egna
inkomster och bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 §
8 p LSS ska kommunen ta ut en avgift för mat. Avgiften föreslås vara detsamma som för kost i
gruppbostad där kommunen tillhandahåller maten. Avgiften för mat gäller när den enskilde inte
handlar maten själv. Vid enstaka gemensamma måltider gäller taxa för kost vid enstaka
gemensamma måltider tillhandahållna av kommunen i bostad med särskild service där brukare
vanligtvis ombesörjer maten själv.
Avgiften betalas av förälder alternativt ungdomen själv genom försörjningsstöd. Det kommer att
göras en individuell bedömning av ungdomens förutsättningar.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med Råder för funktionshinderfrågor, chefer inom funktionshinderverksamheten
och administrationen inom sektor arbete, trygghet och omsorg.
Remissyttrande
Sektorn har skickat förslagen på remiss till Rådet för funktionshinderfrågor. Remissvar inkom
2017-08-17 och Rådet för funktionshinderfrågor bedömer att de föreslagna kostnaderna är rimliga.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
För sektor arbete, trygghet och omsorg är den ekonomiska bedömningen att förslaget inte har
någon betydande ekonomisk konsekvens. Förslaget handlar om att justera taxorna, underlätta
administrationen och utveckla taxor som är heltäckande och tydliga.
Ärendets kommunikationsbehov
Information om taxeförändringen behöver gå ut till brukare och anhöriga inom
funktionshinderverksamheten och på kommunens webbsida.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att föreslagna taxeförändringar underlättar administration och förtydligar
områden som tidigare varit oklara. Syftet med översynen är också att utveckla ett taxedokument
och taxor som är heltäckande och tydliga. Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att anta föreslagna taxeförändringar i dokumentet "Taxor och avgifter vid
insatser vid insatser enligt LSS och SoL inom funktionshinderverksamheten".
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