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Inrättande av egenavgift i samband med insatser för
personer med missbruks/beroendeproblematik samt psykisk
ohälsa i behov av stöd och omvårdnadsboende.
Förslag till beslut
-

Att Sociala omsorgsutskottet beslutar att föreslå till Kommunfullmäktige att
besluta att avgift av den enskilde tas ut vid placering enligt 8 kap 1 § SoL samt att
fastställa nivån på avgift enligt förslaget.

Ärendebeskrivning med bakgrund
Egenavgift är den avgift kommunen enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) får ta av den
enskilde för en tjänst. Med tjänst avses olika insatser som Socialnämnden beviljar till
enskilda i behov av behandling och eller stöd och omvårdnad. Bestämmelsen avses i detta
fall tillämpas vid insatser som rör personer med missbruks/beroendeproblematik eller
personer med psykisk ohälsa i behov av stöd och omvårdnadsboende.
Vuxna med missbruks och beroendeproblematik kan vårdas/behandlas vid:
• Hem för vård och boende (HVB-hem) s.k. behandlingshem, familjehem eller särskilda
hem för dem som vårdas enligt lagen om vård av missbrukare (LVM-hem)
Ersättningen som kan tas ut vid ovanstående placeringsformer får uppgå till högst 80
kronor per dag enligt 6 kap 1 § Socialtjänstförordningen (SoF) och 106 kap 39 §
Socialförsäkringsbalken.
Förslag: att egenavgift med 80 kr/dygn införs för den som vårdas för missbruk enligt
ovanstående placeringsformer.
Vuxna med missbruks/beroendeproblematik eller psykisk ohälsa i behov av boende för att
erhålla stöd och omvårdnad eller andra hjälpinsatser kan erhålla stöd vid:
• Arbetskooperativ/länkverksamhet, Stöd- och omvårdnadsboende i HVB och
familjehemsplacering i form av stöd- och omvårdnadsinsats
Förslag: att egenavgift med 209 kr/dygn införs för andra stöd- och hjälpinsatser än vård
och behandling (se exempel ovan). Nivån 209 kr/dygn, varav 85 kr avser avgift för boende
och 124 kr avser avgift för mat, är baserad på Överkalix kommuns egenavgift för
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motsvarande insatser (korttidsboende för äldre). Ingen avgift föreslås utgå för våldsutsatta
som beviljats skyddat boende.
Konsekvenser för kommunen och för den enskilde
Kommunen har rätt att ta ut avgift av individen för sina kostnader vid placeringar av
vuxna. Konsekvensen för kommunen är minskade kostnader för Socialnämnden.
För den enskilde är konsekvensen av att en skälig avgift för boende och mat tas ut att
dennes ekonomi påverkas, dock skulle denna kostnad ha utgått även om den enskilde ej
varit placerad. Individen ska dock tillförsäkras en skälig levnadsnivå, vilket innebär att den
enskilde inte betalar någon avgift om denne saknar betalningsförmåga.

________________
Britt-Marie Veräjä,
IFO-chef

Sammanfattning av egenavgift för vuxna (återfinns även i dokument: Avgifter sociala
omsorgsutskottets verksamhetsområde från 2022-04-01)
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