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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2015.118
Datum: 2015-11-02
Administrativ chef Ulrika Johansson
E-post: ulrika.johansson@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Revidering av taxor för mat vid korttidsvistelse och korttidstillsyn
inom funktionshinderverksamheten samt införande av miltaxa för
boende inom funktionshinderverksamheten
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller (8
kap. 3b § kommunallagen). För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. I 3 c § finns en
bestämmelse om tak för avgiften, den så kallade självkostnadsprincipen: Kommuner och landsting
får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller enligt den så kallade självkostnadsprincipen.
Taxor inom funktionshinderverksamheten är antagna av kommunfullmäktige men ett behov av
översyn av taxorna föreligger. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar taxor för mat
vid korttidsvistelse och korttidstillsyn inom funktionshinderverksamheten samt införande av
miltaxa för boende inom funktionshinderverksamheten enligt förslag.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till revidering
av taxor inom funktionshinderverksamheten enligt förslag 2015-09-02 att gälla från och med 201602-01.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppräkning av de
taxor inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens område som enligt beslut ska uppräknas sker
den 1 februari varje år enligt aktuellt prisindex.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan för resor för
boende inom funktionshinderverksamheten följer Skatteverkets nivå för skattefri bilersättning.

Rune Strömberg
Tf sektorchef

Ulrika Johansson
Administrativ chef

Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande, 2015-11-02.
Förslag till taxor inom funktionshinderverksamheten, 2015-09-02
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För vidare hantering
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef funktionshinder
Enhetschefer funktionshinder
Controller sektor ATO
Administrativ chef
Enhetschef Biståndsenheten
För kännedom
Sektorchef sektor ATO

Bakgrund
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller (8
kap. 3b § kommunallagen). För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. I 3 c § finns en
bestämmelse om tak för avgiften, den så kallade självkostnadsprincipen: Kommuner och landsting
får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller enligt den så kallade självkostnadsprincipen.
Översyn av taxor för sektor arbete, trygghet och omsorg har tidigare gjorts och i samband med det
har vissa taxor som faller inom verksamhet funktionshinder setts över. Det finns dock behov av
ytterligare översyn för justering och likställighet för brukarna. Verksamheten funktionshinder
hanteras inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service (LSS).
Sektorns förslag till justering
I Ale kommun debiteras sedan tidigare taxor inom funktionshinderverksamheten vilket beskrivs
enligt nedan. Samtliga taxor inom funktionshinderverksamheten föreslås i fortsättningen bli
indexuppräknade enligt OPI (omsorgsprisindex).
Läger, familjehem/stödfamilj och korttidsboende
Inom verksamheten funktionshinder debiteras avgift för mat vid vistelse på lägerverksamhet,
familjehem/stödfamilj eller korttidsboende. Utöver det har nämnden vid vistelse på läger och
korttidsverksamhet för barn/ungdomar tagit ut avgifter för resor till aktiviteter under själva
vistelsen samt kostnad för biobesök. För resor till vistelsen eller från vistelsen samt för övriga
aktiviteter har ingen avgift tagits ut. Debiteringsmodellen är tidskrävande och administrativt
kostsamt i förhållande till de summor det handlar om och en förenkling föreslås därför genom att
en summa debiteras för där samtliga måltider ingår. Här föreslås också att kostnaden för resor och
aktiviteter slås ihop med kostnaden för maten och inte debiteras separat gällande läger och
korttidsvistelse. Detta gäller om personen är under 21 år. För personer som valt att inte äta samtliga
måltider kan kostnaden för mat bli något högre men samtidigt ingår kostnader för resor utöver mat
vilket tidigare debiterats separat så för den enskilde blir effekten inte så stor.
Förslag till ny taxa
Den nya taxan som föreslås gälla delas upp i två olika taxor, där en taxa gäller
korttidsboende/familjehem/stödfamilj/läger och en taxa gäller korttidsvistelse för skolungdom
istället för som tidigare utgå från samma taxa. Notera att åldersintervallen skiljer sig mellan den
nuvarande modellen och förslaget till taxa för korttidsboende/familjehem/stödfamilj/läger (i
nedan tabell benämnd "korttidsvistelse").
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Nuvarande taxa om alla måltider äts:

Förslag till taxa för korttidsvistelse:

0-6 år

46 kr/dag

0-6 år:

55 kr/dag

7-15 år

58 kr/dag

7-12 år:

65 kr/dag

16-20 år

78 kr/dag

13-20 år:

75 kr/dag

21-

94 kr/dag

21 -

92 kr/dag

Nuvarande taxa för respektive måltid:
Måltid

0-6 år

7-15 år

16-20 år

21 år-

Frukost

8 kr

10 kr

13 kr

21 kr

Lunch/Middag

19 kr

26 kr

37 kr

42 kr

Mellanmål

9 kr

9 kr

9 kr

9 kr

Kvällsmat

10 kr

13 kr

19 kr

22 kr

Ovanstående taxa gäller då brukare endast äter enskilda måltider på sin korttidsvistelse. Taxan för
korttidstillsyn för skolungdom föreslås fortsatt debiteras per måltid enligt nedan.
Förslag till taxa för korttidstillsyn för skolungdom:
Frukost:

15 kr

Mellanmål:

15 kr

Lunch: 35 kr
Resor
Idag har de flesta boenden inom funktionshinderverksamheten en avgift för resor med bil eller
minibuss som boendet tillhandahåller. Det ser dock lite olika ut och för att likställighetsprincipen
ska gälla föreslås en enhetlig taxa som debiteras de boende för vid med bil eller buss som boendet
tillhandahåller. En taxa föreslås införas som fastställs till den nivå som motsvarar skattefri
bilersättning enligt Skatteverket, vilken för närvarande uppgår till 18,50 kr.
Konsekvens av föreliggande förslag
Beslutet påverkar de som är placerade eller på annat sätt får insatser inom verksamheten. För
personer som valt att inte äta samtliga måltider inom familjehem/stödfamilj, läger och
korttidsboende kan kostnaden för mat bli något högre men samtidigt ingår kostnader för resor
utöver mat vilket tidigare debiterats separat så för den enskilde blir effekten inte så stor.
Omvärldsanalys
Vid förslag till nya taxor har Kungälvs kommuns taxor använts och en omvärldsanalys har gjorts av
likvärdiga kommuner i regionen. I denna jämförelse har befunnits att de taxor som Kungälv
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kommun har och som nu föreslås gälla i Ale ligger på en rimlig nivå i förhållande till övriga
närkommuner.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med verksamhetschefer inom funktionshinderverksamheten, avgiftshandläggare
på enheten för administration och service samt controller inom sektor ATO. En omvärldsanalys
har gjorts genom nätverksutbyte med andra kranskommuner till Göteborg inom regionen.
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 fastställa taxorna i kommunfullmäktige.
Funktionshinderperspektivet
Detta perspektiv har funnits med under hela utredningen och lagstiftningarna socialtjänstlagen och
lagen om särskilt stöd och service har beaktats.
Ärendets kommunikationsbehov
Beslutet påverkar de som är placerade eller på annat sätt får insatser inom verksamheten. Det bör
därför kommuniceras på samma sätt, vid nya placeringar av biståndsbedömare som har en
skyldighet att upplysa om avgiften och vid pågående placeringar genom ansvarig enhetschef.
Informationen bör lämnas både muntligt och skriftligt.
Sektorns bedömning
Förslaget handlar om att justera taxorna, underlätta administration och fastställa taxorna i
kommunfullmäktige. Sektor arbete, trygghet och omsorg föreslår Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till fastställande av nya
taxor enligt förslag 2015-09-02 att gälla från och med 2016-02-01.
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