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Arbetsmarknads- och socialnämnden

Egenavgifter för vuxna vid stöd- och
omvårdnadsboende samt familjehem
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till
beslut till arbetsmarknads- och socialnämnden för beslut i
kommunfullmäktige
1. Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende fastställs
enligt förvaltningens förslag
2. Egenavgifter ska tillämpas även vid stöd- och omvårdnadsboende i
kommunens regi vid icke stadigvarande boende
3. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2015-04-16 § 8
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Förvaltningschef

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Sammanfattning
Kommunen får ta ut skälig ersättning av den enskilde för uppehälle vid
placering vid stöd- och omvårdnadsboende. Kommunfullmäktige har år 2015
fastställt egenavgift för personer med missbruksproblematik. Förvaltningen
föreslår nu att samma principer för egenavgift vid placering i stöd- och
omvårdnadsboende ska gälla även för andra målgrupper.
Egenavgifter fastställs till samma belopp som för närvarande gäller enligt
fullmäktiges beslut 2015:
164 kronor/dygn varav 61 kronor är avgift för boende och 103 kronor är
avgift för mat. Avgiften för mat reduceras med 20 kronor för frukost samt 41
kronor för lunch respektive middag om dessa måltider inte intas på boendet.
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Avsteg från boendeavgiften görs vid skyddat boende och förvaltningen föreslår
att förvaltningschefen, vid särskilda skäl, kan medge undantag från egenavgift
även för andra målgrupper.
Förvaltningen föreslår att egenavgiften tillämpas även vid kommunens stödoch omvårdnadsboenden Hästskon och Källan. Undantag gäller vid
stadigvarande boende då hyra ska debiteras.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2015-04-16 fastställt egenavgift för vuxna vid stödoch omvårdnadsboende. Beslutet avser personer med missbruksproblematik.
Förvaltningen föreslår nu att samma principer för egenavgift vid placering i
stöd- och omvårdnadsboende ska gälla även för andra målgrupper, särskilt
personer med psykiska eller sociala problem. Vidare föreslås att samma
principer för egenavgift ska gälla vid boenden i kommunal regi för dessa
målgrupper, vid icke stadigvarande boende.
Egenavgifter enligt socialtjänstlagen

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för olika stöd-och
boendelösningar för vuxna med beroendeproblematik, psykisk ohälsa,
skyddsbehov eller likande. Egenavgifter för den enskilde kan tas ut enligt
särskild reglering.
Bestämmelserna om egenavgifter i socialtjänstlagen skiljer på stöd- och
hjälpinsatser av behandlingskaraktär och andra stöd- och hjälpinsatser.
Egenavgift vid vård och behandling

Huvudregeln är enligt 8 kap 1§ socialtjänstlagen att stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får
dock ta ut avgift för mat och logi av den som på grund av missbruk av alkohol,
narkotika eller jämförbara medel får vård och behandling i ett hem för vård
eller boende (HVB) eller i familjehem. Avgiften regleras i 6 kap 1§
socialtjänstförordningen och är maximerad till 80 kronor per dag. En
bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att
egenavgiften fastställs och den enskilde har rätt att få behålla tillräckliga medel
för personligt bruk i enlighet med riksnormen. Avgiften kan efterges helt eller
delvis.
Kommunen ska inte placera personer med psykiska problem för vård och
behandling. Det är regionens ansvarsområde.
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Egenavgift vid stöd- och omvårdnadsboenden

För andra stöd- och hjälpinsatser såsom stöd- och omvårdnadsboenden får
kommunen ta ut skälig ersättning av den enskilde enligt 8 kap 1§
socialtjänstlagen. Den avgift som kan tas ut får inte överstiga kommunens
självkostnader.
Kommunfullmäktige fastställer vad den enskilde ska betala i egenavgift för
uppehälle, det vill säga mat och logi. Den enskilde ska därutöver tillförsäkras
medel till fickpengar och kläder enligt poster i riksnormen. Avgiften kan
nedsättas eller efterges för personer som saknar eller har låg inkomst. Den som
har pension har möjlighet att söka bostadstillägg för den del av egenavgiften
som räknas som avgift för boendet.
Avgiftsnedsättning ska även ges om vissa måltider inte intas vid boendet.
Såväl personer med missbruksproblem som personer med psykiska och eller
sociala problem kan placeras för stöd- och omvårdnadsboende. En placering i
stöd- och omvårdnadsboende ska som huvudregel betraktas som ett tillfälligt
och inte stadigvarande boende.
Avgifter vid vård- och omsorgsboende

Till stöd- och omvårdnadsboende räknas inte särskilda boendeformer för äldre
och personer med funktionsnedsättning. För dessa gäller avgifter enligt den så
kallade maxtaxan som fastställts av kommunfullmäktige. Personer med psykisk
funktionsnedsättning kan i undantagsfall placeras för stadigvarande boende i
vård- och omvårdnadsboende (särskilt boende enligt socialtjänstlagen). Då
gäller avgifter enligt maxtaxan om det är mer gynnsamt för den enskilde
jämfört med föreliggande förslag på egenavgift.
Förslag till egenavgifter vid stöd- och omvårdnadsboende

Förvaltningen föreslår att egenavgifter fastställs till samma belopp som för
närvarande gäller enligt fullmäktiges beslut 2015:
Egenavgiften för år 2022 fastställs till 164 kronor/dygn varav 61 kronor är
avgift för boende (1 854 kronor/månad) och 103 kronor är avgift för mat
3 119 kronor/månad). Avgiften för mat reduceras om vissa måltider inte intas
på boendet. Reduceringen är per dag är 20 kronor för frukost samt 41 kronor
för lunch respektive middag.
Prisjustering regleras årligen i enlighet med prisbasbeloppet.
Beslut att fastställa den enskildes avgift är delegerat till enhetschef enligt
nämndens delegationsordning. Enhetschef kan besluta om nedsättning helt
eller delvis av avgiften (socialtjänstlagen 9:4). Om skuld har uppkommit kan
enhetschef föra talan om ersättning (återkrav) hos förvaltningsrätten.
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Principer för egenavgift ska gälla även inom boenden i kommunal regi, för
närvarande Hästskon för personer med psykisk funktionsnedsättning och
samsjuklighet samt Källan för personer med beroendeproblematik. Undantag
gäller vid stadigvarande boende då hyra debiteras.
Undantag för vissa målgrupper

Vid beslut om skyddade boenden görs avsteg från reglerna om egenavgift för
boende. Den skyddsbehövande ska själv bekosta sitt uppehälle i övrigt enligt
överenskommelse med boendet.
I undantagsfall kan avsteg göras från reglerna om egenavgift även vid andra
placeringar på grund av sociala problem exempelvis vid yngre personers försök
att komma ifrån gängkriminalitet.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

