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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2017.82
Datum: 2017-08-18
Nämndsekreterare Hanna Henningsson
E-post: hanna.henningsson@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Översyn av taxa för yttre hemtjänst
Enligt Lag om vissa kommunala befogenheter SFS 2009:47 får en kommun bedriva servicetjänster
åt äldre personer. Från oktober 2010 bedriver Arbetsmarknadsenheten yttre hemtjänst i egen regi.
Tjänsten yttre hemtjänst är avsedd att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa.
För servicetjänster åt äldre personer får kommuner ta ut skäliga avgifter enligt grunder som
kommunerna bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunernas självkostnader.
Syftet med översynen av taxan inom yttre hemtjänst är att uppdatera taxorna antagna 2012-10-29 §
145 av kommunfullmäktige. Syftet är också att göra det enklare att se vad en tjänst kostar genom
att ange en kostnad för hela tjänsten istället för att ha en timtaxa.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta "Förslag på taxa för
yttre hemtjänst" att gälla från och med 2018-02-01.

Ulrika Johansson
Administrativ chef

Hanna Henningsson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-08-18.
Förslag till taxa för yttre hemtjänst
Remissvar Rådet för funktionshinderfrågor
Remissvar Kommunala pensionärsrådet

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
Arbetsmarknadsenheten
För kännedom
Kommunala pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
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Bakgrund
Enligt Lag om vissa kommunala befogenheter SFS 2009:47 får en kommun bedriva servicetjänster
åt äldre personer. Enligt § 7 får kommuner utan föregående individuell behovsprövning
tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Med servicetjänster avses tjänster som är
avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. För
servicetjänster åt äldre personer får kommuner ta ut skäliga avgifter enligt grunder som
kommunerna bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunernas självkostnader.
Tjänsten
Från oktober 2010 bedriver Arbetsmarknadsenheten yttre hemtjänst i egen regi. Det är viktigt att
betona att nu liksom tidigare bedrivs verksamheten som ett arbetsmarknadsprojekt för personer
som kan ha olika funktionshinder och som befinner sig i olika arbetsmarknadsåtgärder. Arbetet
leds av arbetsledare. Mot denna bakgrund kan enheten endast erbjuda tjänsterna i mån av tillgång
på personal och utifrån deras kompetens. Arbetsmarknadsenheten kan endast utföra tjänsterna vid
tillåtande väderlek och av den anledningen kan väntetider ibland uppstå. Man kan inte jämföra
denna verksamhet med ett privat företag där det kan erbjudas annan kompetens och kvalitet.
Taxa för yttre hemtjänst
Taxa för yttre hemtjänst är antagna 2012-10-29 § 145 av kommunfullmäktige. Det har skett en
uppräkning sedan dess, under år 2015.
Nuvarande taxa
·

Trädgårdsarbete: 152 kr per påbörjad timma

·

Snöskottning och/eller sandning: 76 kr per påbörjad timma

·

Transport till återvinningsstation: 152 kr

Förslag till ny taxa för yttre hemtjänst
Syftet med översynen är att anpassa taxan till ökade kostnader. Syftet är också att göra det enklare
att se vad en tjänst kostar genom att ange en kostnad för hela tjänsten istället för en timtaxa.
Snöskottning
100 kronor inkl. flisning.
Häckklippning
500 kronor inklusive bortforsling av materialet och tippenavgift.
Vid möjlighet till egen transport till återvinningsstation/egen avfallshantering sker ett avdrag på
100 kr om detta anmäls då tjänsten beställs.
Lövkrattning
300 kronor inklusive tippenavgift.
Vid möjlighet till egen transport till återvinningsstation/egen avfallshantering sker ett avdrag på
100 kr om detta anmäls då tjänsten beställs.
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Gräsklippning
100 kronor

under 500 m^2

200 kronor

upp till 1000 m^2

Taxor för yttre hemtjänst räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI) den 1 februari varje år.
Omvärldsbevakning
Kontakt har tagits med ett antal andra kommuner för att se över avgiftsnivån. I många kommuner
krävs en biståndsbedömning för att få tillgång till yttre hemtjänst till skillnad från i Ale kommun. I
dessa kommuner motsvarar taxan ofta samma nivå som hemtjänsttaxan. I de kommuner där yttre
hemtjänst inte föregås av en biståndsprövning förekommer både timtaxa och taxa för hela
tjänsten. Den taxa som Ale kommun föreslår ligger i linje med andra kommuners taxor.
Samråd
Samråd har skett med Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor. Samråd
har även skett inom sektorn.
Remissvar
Sektorn har skickat förslagen på remiss till Rådet för funktionshinderfrågor samt kommunala
pensionärsrådet. Remissvar har inkommit 2017-08-07 från kommunala pensionärsrådet och 201708-17 från rådet för funktionshinderfrågor.
Kommunala pensionärsrådet tar upp att det finns fastighetsägare/bostadsrättsinnehavare som
själva har möjlighet att kompostera eller på annat sätt ta hand om de krattade löven eller det
klippta häckmaterialet. De föreslår då att en summa avräknas från beloppet, och de föreslår 152 kr.
De lyfter också frågan kring hur ytan av gräsmattan ska bedömas. De har i övrigt inget att invända
mot den taxa som föreslås av förvaltningen.
Rådet för funktionshinderfrågor håller med om kommunala pensionärsrådets synpunkter. De
tillägger att alla hushåll i Ale kommun har möjlighet att få återvinningskort som genererar 10 fria
besök till återvinningsstationen bland annat i Ale. Utifrån detta så anser rådet att man inte skall
behöva betala för tippenavgift utan ett avdrag skall göras på de antal fria besök som man har rätt
till.
Förvaltningen har gått igenom synpunkterna som inkommit. Arbetsmarknadsenheten har ingen
möjlighet att administrera avdrag på återvinningskort för tippenavgiften och enheten betalar
tippenavgift för varje besök. De priser som är angivna är långt under självkostnad för
arbetstimmar, administration och transport. Syftet med att övergå till ett enhetspris istället för ett
timpris är att leverera en komplett tjänst. Synpunkten att en del
fastighetsägare/bostadsrättsinnhavare har möjlighet att ta hand om materialet själva tar
förvaltningen till sig. Kostnaden för häckklippning och lövkrattning är kraftigt subventionerad i
det ursprungliga förslaget eftersom det utöver tippenavgiften inkluderar arbetstimmar,
administration och transport i summan på 300 kr respektive 500 kr. Förvaltningen har reviderat
förslaget med tillägget att vid möjlighet till egen transport till återvinningsstation/egen
avfallshantering sker ett avdrag på 100 kr om detta anmäls då tjänsten beställs.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Taxorna får inte vara högre är kommunens självkostnad. Priset behöver vara väl avvägt för att
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målgruppen ska kunna utnyttja tjänsterna, men förhindra överutnyttjande i de fall då behov av
tjänsterna inte finns. Föreslagna avgifter bedöms hamna under självkostnadspriset.
Ärendets kommunikationsbehov
Information om taxeförändringen behöver gå ut till personer som använt sig av yttre hemtjänst,
via informationsbroschyr på Arbetsmarknadsenheten och på kommunens webbsida.
Sektorns bedömning
Förvaltningen bedömer att den nya taxan gör det enklare att se vad en tjänst kostar genom att
ange en kostnad för hela tjänsten istället för en timtaxa. Den föreslagna taxan är också anpassad till
ökade kostnader.
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