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2013/125 

§ 197  Avgifter för insatser inom Socialförvaltningens område. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-07 Avgifter för insatser inom 

socialförvaltningens område.  
   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet gällande förslag till avgifter för insatser inom 
Socialförvaltningen.  

Sammanfattning 
Enligt 8 kap 1 § SoL medför inte stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär kostnadsansvar för 
den enskilde.  Socialnämnden har dock möjlighet att ta ut avgift för uppehället för vuxna som vistas 
på HVB-hem eller familjehem. Högsta avgift bestäms av regeringen och är fn 80 kr per dag 
motsvarande avgift för sjukhusvård. Likaså är föräldrar skyldiga att bidra till kommunens kostnader 
när barn får vård i ett annat hem än det egna. Regeringen fastställer grunder för med hur mycket 
föräldrarna kan bidra. Underhållsskyldigheten beräknas enligt samma regler som underhållsbidrag 
dock högst motsvarande underhållstödsbeloppet fn 1 273 kr per månad och förälder. 
 
Enligt 8 kap 2 § SoL har kommunen möjlighet att ta ut avgift för insatser av icke behandlings-
karaktär tex stödboende, inackorderingshem. Här saknas reglering av avgiftens storlek utöver att 
den inte får överstiga kommunens kostnad. Den här typen av avgifter fastställs normalt av 
Kommunfullmäktige. 
 
I Socialtjänstlagen 8 kap §§ 3-9 finns bestämmelser om beräkning av förbehållsbelopp för avgifter 
enligt 8:2 SoL.  
 
Avgifter för insatser enl LSS regleras i §§ 18-21 LSS. Kommunen har enligt 18 § möjlighet att ta ut 
en avgift motsvarande assistansersättningen för utförd assistans för personer som är beviljade 
assistansersättning av Försäkringskassan.  Kommunen har dessutom enl 19 § LSS möjlighet att ta ut 
avgift för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter för personer som har egna inkomster 
som minst motsvarar hel pension. Avgifter enligt 19 § fastställs normalt av Kommunfullmäktige. I 
§ 20 LSS finns motsvarande bestämmelse som 8 kap 1 § andrastycket som ger kommun möjlighet 
att låta föräldrar bidra till kommunens kostnader när barn får vård i ett annat hem än det egna med 
stöd av LSS. 
 
Utgångspunkter för förslag till avgifter 
Nedanstående förslag till avgifter bygger på att alla insatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria. 
Öppna insatser inom barnavård och missbruksvård, även olika former av boendestöd har bedömts 
vara av behandlingskaraktär och är därför avgiftsfria i förslaget.  
 
För insatser till funktionshindrade är utgångspunkten att människor inte ska ha några merkostnader 
pga av sitt funktionshinder. Insatser som avlösarservice, ledsagning mm är därför avgiftsfria i 
förslaget, oavsett om beslutet är fattat enligt LSS eller SoL. 
 
Avgifter är enligt förslaget rimliga när de avser en kostnad som inte är orsakad av vårdbehovet eller 
funktionshindret, tex kostnader för bostad och mat. Avgifterna följer regleringarna i SoL § 8:1 och 
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LSS § 20 i de fall de är tillämpliga. Avgifter enligt § 8:2 Socialtjänstlagen och § 19 LSS tas endast 
ut i de fall då det avser kostnader för boende och för kost. Den föreslagna nivån på avgifterna 
bedöms som rimlig och ligger under kommunens självkostnadspris. Nivån har samordnats med 
Äldreomsorgen i Ronnebys avgifter för korttidsplats. De föreslagna avgifterna omfattas inte av 
reglerna om förbehållsbelopp i socialtjänstlagen.   
 
Hittills har Socialnämnden inte använt sig av möjligheten enligt socialtjänstlagen 8 kap § 1 att 
fastställa föräldrars underhållsskyldighet för placerade barn. I budget för 2012 togs en intäkt om  
50 tkr för placerade barn upp och förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa Evaldsson, (M), Ingrid 
Karlsson, (S), samt Ewa Svensson, (S). 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning och att 
återaktualisera ärendet vid ett senare sammanträde. 
_____________________ 
Exp. 
Göran Fridh 
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§ 198  Övriga frågor. 
      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om att ett företag, Plusfamiljen AB, David 
Söderlund, framfört önskemål om svar på ett antal frågeställningar, efter reportage i Kalla Fakta 
TV4. De vill, under dagen, ha svar på nio frågor. Det är bl a vem som beställt konsulttjänster inom 
LSS-verksamhet, vilka företag LSS-verksamheten anlitat, om kommunen köpt tjänster av bolaget 
Kommunlex, ha kopior på fakturor, upphandlingsmaterial mm från 2010 -2013.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Ewa 
Svensson (S), Åsa Evaldsson, (M), samt Birgitta Larsson, (RP).  

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera övriga frågor till protokollet. 
_____________________ 
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