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Avgifter för boende på Norrtull
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden fastställer avgiften för boende på Norrtull fr.o.m. 200507-01 till 400 kr/dygn exklusive klientens egenavgift.
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Rita Kahn

Sammanfattning
Norrtulls planeringshem kommer enligt planerna att flytta till nya lokaler i det
gamla äldreboendet i Råcksta under juni månad. I samband med att Norrtull flyttar
föreslås att avgiften ändras till 400 kronor/dygn exklusive klientens egenavgift
fr.o.m dag 1.
Bakgrund
I samband med att socialtjänstnämnden 2000-02-23 godkände förslag till nya
egenavgifter vid härbärgen och korttidsboenden fastställde socialtjänstnämnden
avgiftssättningen på stadsgemensamma härbärgen/akutboenden och korttidsboenden för placerande förvaltning. Avgiftssättningen för placerande förvaltning har
därefter inte ändrats.
Kommunfullmäktige fastställde de nya egenavgifterna vid härbärgen och korttidsboenden, som trädde i kraft 2001-01-01.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
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Gällande avgiftssättning för akut- och korttidsboende
Nattlogi
Dag 1-14
250 kr/dygn varav 50 kr/dygn utgör egenavgift
Fr.o.m. dag 15
Dygnetruntboende
Dag 1-14

Fr.o.m. dag 14

550 kr/dygn varav 50 kr/dygn utgör egenavgift

149 kr/dygn (helpension), som utgör egenavgift.
117 kr/dygn (halvpension), som utgör egenavgift
70 kr/dygn (om kost inte ingår), som utgör egenavgift.
Ingen övrig kostnad
550 kr dygn varav egenavgiften utgör 149 kr/dygn
vid helpension, 117 kr/dygn vid halvpension och 70
kr/dygn om kost inte ingår i boendet.

Avgiftssättningen på Norrtull
Avgiften vid Planeringshemmet Norrtull, som är ett dygnetruntboende, utgör 117
kronor/dygn dag 1-14, vilket utgör klientens egenavgift. På Norrtull ingår frukost
och middag i boendet. Ingen ytterligare avgift tas ut dag 1-14. Fr.o.m. dag 15 är
avgiften 550 kronor/dygn varav 117 kronor/dygn utgör klientens egenavgift.
Förvaltningens förslag och synpunkter
Planeringshemmet Hammarbybacken och Hvilan tar emot hemlösa både för nattlogi på direktintag och genom bokning i dygnetruntboende.
Norrtull är det enda specifika korttidsboendet som drivs i egen regi. Akutplatser
finns sedan ett antal år tillbaka inte längre inom boendet, som riktar sig till hemlösa män.
Norrtull har hittills haft benämningen planeringshem/korttidsboende, men boendetiderna har tenderat att bli längre under senare år. Många boende har en komplex
problematik vilket gör att ett mer omfattande motivations- och planeringsarbete
behövs innan andra boendealternativ kan komma i ifråga. Detta innebär att Norrtull i praktiken fungerar både som ett planeringshem med kortidsboende och som
ett stödboende med varierande placeringstider där stöd, motivation, planering och
förberedelse för annat boende ingår.
Norrtull ska enligt planerna flytta till äldreboendet i Råcksta i juni 2005. Avgiften
på stödboendet i Råcksta utgör 450 kronor/dygn varav 70 kronor/dygn utgör klientens egenavgift, eftersom de boende själva ansvarar för kosthållningen i lägenhetsboendet i Råcksta. Skillnaderna i avgiftssättning mellan de olika boendeformerna under de första fjorton dagarna kan blir ologisk eftersom de boende erhåller
ett mer omfattande stöd på Norrtull än inom lägenhetsboendet på Råcksta samtidigt som avgiften för placerande förvaltning är lägre på Norrtull under de första
två veckorna.
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Den faktiska kostnaden på Norrtull utgör för närvarande 1.432 kronor/dygn, vilket
innebär att avgiften är kraftigt subventionerad. Synpunkter har också framförts om
att avgiftssättningen med olika avgifter före och efter 14 dagar innebär administrativa problem i samband med fakturahantering etc.
Förvaltningen föreslår därför att avgiften på Norrtull fr.o.m. 2005-07-01 utgör 400
kronor/dygn fr.o.m. dag 1 exklusive fastställd egenavgift på 117 kronor/dygn.
Förslaget innebär att olika grundavgifter före och efter 15 dagar slopas och att
grundavgiften blir densamma oavsett placeringstid. Det innebär en höjd avgift de
första 14 dagarna för placerande förvaltning, men en lägre kostnad fr.o.m. dag 15
vilket är en fördel vid längre placeringstider. Fastställd egenavgift för klienten
förändras inte utan blir densamma som tidigare. Subventionen för placerande förvaltning blir således 915 kronor/dygn.
Förvaltningen bedömer att intäkterna kommer att bli ungefär desamma som tidigare med den förändrade avgiftssättningen. Den nya avgiftssättningen blir dock ett
incitament för placerande förvaltningar att göra längre placeringar än 14 dagar,
vilket eftersträvas eftersom boendet inte är ett akutboende.
Förvaltningen har påbörjat en översyn av avgifterna vid akut- och korttidsboenden
som kommer att föreläggas socialtjänstnämnden i samband med förslag till verksamhetsplan och budget för 2006.
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