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Social- och omsorgsnämnden

Taxa. Avgifter för kost och boende vid insatser med stöd
av lag om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS) och socialtjänstlagen (SoL)
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag uppdras till social- och omsorgsdirektören att
årligen justera avgifterna med utgångspunkt från prisbasbeloppets
förändring med avrundning till jämnt högre krontal.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Taxan Avgifter för kost och boende vid insatser med stöd av LSS och SoL
fastställs.
2. Social- och omsorgsnämnden ges rätt att årligen justera avgifterna utifrån
prisbasbeloppets förändring med avrundning till jämnt högre krontal.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Kommunens möjligheter att ta ut avgift för exempelvis kost framgår av 1921§§ Lag (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.
Avgifterna måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens
självkostnader. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL,
regleras av socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. Möjligheten att ta ut
avgift av personer med funktionsnedsättning begränsas av en viktig politisk
princip, nämligen att en person inte ska ha merkostnader på grund av sin
funktionsnedsättning.
Social- och omsorgsförvaltningen har genomfört en översyn gällande avgifter
varvid det har uppmärksammats behov av revideringar utifrån gällande
lagstiftning. Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att taxan Avgifter för
kost och boende vid insatser med stöd av LSS och SoL fastställs. Social- och
omsorgsnämnden föreslås ges rätt att årligen justera avgifterna utifrån
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prisbasbeloppets förändring med avrundning till jämnt högre krontal. Uppdrag
att fastställa justeringarna föreslås ges till social- och omsorgsdirektören.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Taxa Avgifter för kost och boende vid insatser med stöd av LSS och SoL,
2020-10-30
Bilaga - Avgifter för kost och boende vid insatser med stöd av LSS och SoL
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Bakgrund
Kommunens möjligheter att ta ut avgift för exempelvis kost framgår av 1921§§ LSS. Avgifterna måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens
självkostnader. Avgifter för insatser enligt SoL, regleras av SoF. Möjligheten
att ta ut avgift av personer med funktionsnedsättning begränsas av en viktig
politisk princip, nämligen att en person inte ska ha merkostnader på grund av
sin funktionsnedsättning.
Social- och omsorgsförvaltningen har genomfört en översyn gällande avgifter
varvid det har uppmärksammats behov av revideringar utifrån gällande
lagstiftning:
- Kostavgift för barn och unga som bor i bostad med särskild service eller
familjehem enligt 9 § 8 p. LSS ska inte längre tas ut.
- Från föräldrar till unga som har fyllt 18 år och har beslut om familjehem
eller bostad med särskild service med stöd av LSS (9 § 8 p, 9 § 9 p LSS) tar
kommunen inte ut några avgifter. Fr.o.m. 18-årsdagen är det istället den
unge själv som ska betala avgift om den unge har en egen inkomst.
Eftersom aktivitetsersättning tidigast betalas ut fr.o.m. juli det år den unge
fyller 19 år uppstår ett glapp då ingen avgift tas ut (19 och 21 §§ LSS). För
unga vuxna som fortfarande går i skolan och som bor i bostad med särskild
service för unga eller familjehem tar kommunen ut en omkostnadsavgift. I
omkostnadsavgiften ingår avgift för kost.
- Från föräldrar till unga som fyllt 18 år men inte 21 år och som fortfarande
går i skolan tar kommunen ut en omkostnadsavgift för vård utom det egna
hemmet som beviljats med stöd av SoL (7 kap. 1 § FB). I omkostnadsavgiften ingår avgift för kost. Se nedan under punkt 2 för beräkning av
omkostnadsavgiften
- Avgift för omvårdnad som ej är av behandlingskaraktär vid tillfälligt boende
enligt 4 kap 1 § SoL ska tas ut med 71 kr per dygn.
Social- och omsorgsförvaltningen har sett att avsaknaden av en
omvårdnadsavgift för tillfälligt boende och korttidshem haft negativa
konsekvenser. Bland annat har det varit billigare för individen att bo kvar på
korttidshem utan avgift än att flytta till ett permanent boende med hyra. Det
har bidragit till inlåsningseffekter för individerna och samtidigt minskat
flödet av lediga platser i berörda verksamheter.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att kommunen inför en fast
avgift för omvårdnad för tillfälligt boende och korttidshem enligt 4 kap 1 §
SoL. Den fasta avgiften ska gälla för beslut som verkställs både inom
Linköpings kommun och vid externa placeringar. Avgiften föreslås
motsvara 71 kr per dygn (år 2020). Avgiftens storlek ligger i linje med den
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avgift som tillämpas inom äldreomsorgen för individer med motsvarande
biståndsbeslut.
- Avgift för kost vid tillfälligt boende enligt 4 kap 1 § SoL ska tas ut med
maximalt 89 kr per dygn.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att en fast avgift för kost för
tillfälligt boende och korttidshem enligt 8 kap § 1 SoL införs. Den fasta
avgiften ska gälla för beslut som verkställs både inom Linköpings kommun
och vid externa placeringar. Avgiften föreslås motsvara samma avgift för
kost som för närvarande tillämpas för bostad med särskild service.
- Social- och omsorgsnämnden föreslås ges rätt att årligen justera avgifterna
utifrån prisbasbeloppets förändring med avrundning till jämnt högre krontal.
Uppdrag att fastställa justeringarna föreslås ges till social- och
omsorgsdirektören.
Avgifterna är beräknade utifrån självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 §
kommunallagen.
Ekonomiska konsekvenser
Förändringar beträffande avgiftsintäkter bedöms påverka social- och
omsorgsnämndens rambudget marginellt.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Samma avgiftstaxa tillämpas oavsett kön.
Samråd
Samråd har skett med Juridikenheten som tillstyrker förslag till beslut.
Uppföljning och utvärdering
Kontroll av att kommunen fakturerar den enskilde i enlighet med LSS och SoL
regler och de taxor som gäller i kommunen sker kontinuerligt som en del av
social- och omsorgsförvaltningens ordinarie verksamhet.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Kommunledningsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen

Paul Håkansson

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Social- och omsorgsnämnden
Överförmyndarenheten

