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Sammanfattning
Vid Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har ett förslag till förändringar i
avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning
utarbetats, ärendet bifogas. Syftet är att anpassa systemet så att lagstiftarens
intention om likställighet följs. Detta innebär i korthet att personer med
funktionsnedsättning under 65 år, som i regel har högre levnadskostnader än äldre,
förbehålls ett högre minimibelopp och kompenseras genom individuella tillägg
och inte genom lägre avgifter. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari
2010.
Motionen har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder, Stadsledningskontoret
och Kommunstyrelsens handikappråd.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid stadsdelsdirektörens stab i samråd med avdelningen för
äldre och funktionshindrade.
Bakgrund
Stockholms stad införde nuvarande avgiftssystem i samband med att nya regler
om avgifter infördes i Socialtjänstlagen (SoL) den 1 juli 2002 och den 1 januari
2003. De nya bestämmelserna innebar ett lagstadgat högkostnadsskydd vid uttag
av avgifter för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Två nya
avgiftssystem utformades, ett för äldreomsorg och ett för stöd och service till
personer med funktionsnedsättning under 65 år.
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har efter en ingående granskning
funnit att avgiftssystemet behöver förändras med hänsyn till lagstiftningen och de
förtydliganden som kommit. Även andra behov av förändringar i syfte att göra
avgifterna tydliga för den enskilde har uppmärksammats, liksom behov av
åtgärder i Paraplysystemet, stadens verksamhetssystem.
En motsvarande översyn av avgiftssystemet har genomförts inom Äldreförvaltningen. Förslaget behandlades och antogs av Äldrenämnden den 10 februari 2009.
Ärendet
De föreslagna förändringarna i avgiftssystemet berör personer med
funktionsnedsättning under 65 år som har avgiftsbelagda insatser enligt SoL.
Kommunen kan enligt SoL ta ut avgift för hemtjänst, dagverksamhet och
kommunal hälso- och sjukvård samt för bostad i särskilt boende.
I SoL anges ett högsta belopp (maxavgift) som kommunerna får ta ut i avgift för
hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt en högsta avgift
för bostäder som inte omfattas av hyreslagens bestämmelser. Vidare anges ett
förbehållsbelopp som kommunerna ska använda då de beräknar vilken avgift den
enskilde har möjlighet att betala. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp
och faktisk boendekostnad. Om den enskilde har en varaktig merkostnad, t.ex. på
grund av färdiglagad mat som levereras via hemtjänsten, ska kommunen höja
förbehållsbeloppet. Den 1 januari 2009 infördes en ändring i Socialtjänstlagen som
innebar en höjning av det lagstadgade minimibeloppet.
I SoL anges även hur den enskildes avgiftsgrundande inkomst skall beräknas.
Socialstyrelsen har i lägesrapporter, senast från 2005, redovisat uppföljningar av
kommunernas tillämpning av bestämmelserna och återkommit med förtydliganden
i Meddelandeblad från bl.a. december 2004 och december 2007, om hur
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avgiftsreglerna ska tillämpas. Vidare har Stockholms stad och andra kommuner
fått domar i avgiftsärenden där tillämpningen av lagreglerna prövats.
Utgångspunkter för de förändringar som Socialtjänst- och
arbetsmarknadsförvaltningen föreslår har varit att:
• Avgiftssystemet behöver anpassas till gällande lagstiftning.
• Avgiftssystemet ska beakta likställighetsprincipen mellan stadens medborgare,
såväl äldre som yngre, och lagstiftningens intention om likställighet mellan
landets kommuner.
• Högre levnadskostnader för personer med funktionsnedsättning under 65 år
jämfört med äldre ska som huvudregel beaktas när förbehållsbelopp och
minimibelopp fastställs, inte genom lägre avgifter.
• Det behöver tydliggöras att avgift enligt SoL alltid ska fastställas efter en
individuell bedömning där hänsyn tas till merkostnader som den enskilde kan
ha och som kan påverka dennes avgift.
• Detta görs genom individuellt tillägg på minimibeloppet, eller genom
individuellt avdrag om sådana poster som minimibeloppet ska täcka
tillhandahålls genom stadens insatser till den enskilde.
• I de fall beslut om avgift rör personer med funktionsnedsättning som har
försörjningsplikt gentemot minderåriga barn ska barnperspektivet beaktas.
• Det ska vara enkelt för den enskilde att förstå på vilka grunder den egna
avgiften har bestämts och att kunna kontrollera att avgiften stämmer.
Om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget kommer socialtjänst- och
arbetsmarknadsförvaltningen att noggrant följa vilka konsekvenser de föreslagna
förändringarna får för enskilda.
Förvaltningens förslag
Enligt förvaltningens uppfattning är detta i huvudsak ett bra förslag.
Det är viktigt att staden följer lagstiftarens intention om likställighet såväl över
landet som inom kommunen. Det är också viktigt att socialstyrelsens
förtydliganden och utslag i domstolar följs.
Även andra behov av förändringar i syfte att göra avgifterna tydliga för den
enskilde har uppmärksammats, liksom behov av åtgärder i Paraplysystemet,
stadens verksamhetssystem. Det är också bra att Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen kommer att erbjuda utbildning för
avgiftshandläggare på stadsdelsförvaltningarna.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 4 (4)

Vid denna typ av förändringar är det viktigt att uppföljningar görs för att analysera
vilka konsekvenser förändringarna medfört för enskilda personer och för berörda
förvaltningar. Förvaltningen förutsätter att förslaget inte belastar nämndens budget
negativt ur kostnads/intäktshänseende.
Enligt förvaltningens uppfattning är det främst en del i förslaget som bör följas
extra noggrant. Sammanlevande makar, registrerade partners och sambor kommer
trots individuella tillägg för kost att förbehållas ett lägre minimibelopp jämfört
med idag. För en del kan avgiften följaktligen komma att öka. Se tabell nedan.
Tabell över nuvarande och föreslagna minimibelopp

(beräknat på en tolftedel av procent på prisbasbeloppet (42 800 kr) i 2009 års nivå

Ensamstående
Sammanlevande
makar/ sambor

Bilagor
Remissmaterialet

Lägsta
belopp i
SoL fr.o.m.
1 jan. 2009

ÄO

FH

FH

135,46 %
4 832 kr
114,46 %
4 083 kr

135,46 %
4 832 kr
114,46 %
4 083 kr

Nuvarande
150 %
5 350 kr
150 %
5 350 kr

Förslag
149,00 %
5 315 kr
125,92 %
4 492 kr

