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§ 32 Avgifter för medboende i enlighet med parboendegaranti samt av
gift för tillfälligt boende i Motivationsboende 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Förslag till nya avgifter inför 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/13/1, VON§ 143 med yttrande 
Bilaga KS 2013/13/2, avgifter 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 11 

Klas-Göran Gidlöf föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att fastställa avgifterna för medboende i enlighet med parboendegaranti, att gälla 
från och med den 2013-03-01, 
att fastställa avgift för tillfälligt boende i Motivationsboende till165 kr f dygn, att 
gälla från och med den 2013-03-01, samt 
att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om årligt omräkning i 
relation till den förändring av prisbasbeloppet som sker. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill fastställa avgifterna för medboende i enlighet med parboendegaranti, att gälla 
från och med den 2013-03-01, 

att fastställa avgift för tillfälligt boende i Motivationsboende till165 kr/dygn, att 
gälla från och med den 2013-03-01, samt 

att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om årligt omräkning i 
relation till den förändring av prisbasbeloppet som sker. 

Utdrag 
. kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Il ~~LÅ KS 2013/13/1 

~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

SALA KOMMUN . 
Komm"n'tvrelsens förvaltning 1 
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2012-12-18 

Dnr 2012/141 

VON§ 143 Översyn av avgifter inför 2013 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Föreligger förslag till nya avgifter inför 2013. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. BiL VON 2012/83/2 

Klas-Göran Gidlöf föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 
att fastställa avgifterna enlig Taxa 2 Matgäst eller medboende i enlighet med 
parboendegaranti och 
att fastställa avgift för tillfälligt boende i Motivationsboende till 165 kr f dygn att 
gälla fr o m 2013-02-01, 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar för egen del 
att informationen om övriga avgifter noteras och läggs till handlingarna. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 

att fastställa avgifterna enlig Taxa 2 Matgäst eller medboende i enlighet med 
parboendegaranti och 

att fastställa avgift för ti!WH!igt boende i Motivationsboende till165 kr /dygn att 
gälla fr o m 2013-02-0L 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar för egen del 

att informationen om övriga avgifter noteras och läggs till handlingarna. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

D !i• 2A12f1 ft~JL 



Bilaga KS 2013/13/2 

Avgifter som går under högkostnadsskyddet 
fr.o.m. 2013-01-01 

Service 
Omvårdnad 
Trygghetslarm 
Korttidsbo l Vxlvård l Rehab 
Punktinsats 
Hemsjukvård 
~oendeavgi1t 

177 kr/tim 
100 kr/mån 
182 kr l månad 
59 kr l dag 
177 kr l timme 
200 kr/mån 
1 780 kr/män 

4,77% 

4,91% 
12*1780/365 

4,77% 

Maxtaxan 

Avgifter som EJ går under högkostnadsskyddet 
fr.o.m. 2013-01-01 

Taxa 1 

Matabonnemang 
Frukostabonnemang 
Lunchabonnemang 
Kvällsmålsabonnemang 
Matportioner frukost 
Matportioner lunch 
Matportioner kvällsmål 
Matavgift 
Dagverksamhet 

2.748 kr l månad 
630 kr l månad 

1.322 kr l månad 
755 kr l månad 

21 kr l st 
45kr/st 
25 kr l st 
90 kr l dag 
45kr/st 

74,09% 
16,98% 
35,66% 
20,37% 

630*12/365 
1322*12/365 
755*12/365 

2748*12/365 

' .. SÄLA KOMMUN 
. Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink 2012 -12- 19 

2013 
177 
100 
182 
59 

177 
200 

2013 

2748 
630 

1322 
755 

Taxa 2 /lllatgäst eller medboende i (!lnlig. het med parboendegaranti ink/. mo1 
Matabonnemang · 3 078 kr/måll 12% 
Matportioner hel dag 100 kr l dag 12% 
Frukost 24kr /st 12% 
Lunch 50 kr l st 14% 
Kvällsmål 28 kr l st 12% 

Konsumentverkets beräkningar 2013 

Livsmedelskostnader/månad 

Frukost: 20% av 
Lunch: 40% av 
Mellanmål: 10% av 
Kvällsmål: 30% av 

Totalt kronor 

1 690 kr 

338 kr 
676 kr 
169 kr 
507 kr 

1 690 kr 

Självkostnadspris totalkostnad per timme 2013 
Service tätort 347 
Service landet 374 
Trygghetslarm/brukare 119 
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SALA KOM UN · 
Komm"nstvrelsens förvaltning 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Information, stöd och utredning 
Klas-Göran Gidlöf 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sala kommun 

Avgift för boende i Motivationsboende. 

Ink 2012 -12- i 9 

Kungsgatans motivationsboende på Kungsgatan 29 i Sala är ett alkohol- och drog
fritt boende som har personal dygnet runt Målgruppen är vuxna personer som har 
en missbruksproblematik, men som också har en vilja att förändra sin situation. 

Personalen arbetar stödjande och motiverande för att ge bra förutsättningar för 
bibehållen nykterhet ochfeller drogfrihet Boendet består av sju basmöblerade små 
lägenheter samt en del gemensamma utrymmen. 

Lägenhet i motivationsboendet kan efter bedömning ges som ett bistånd enligt so
cialtjänstlagen men Kungsgatans motivationsboende är inte tänkt som en perma
nent lösning för den som saknar bostad. Tanken är att den boende ska motiveras till 
att gå vidare till annat eget boende. 

Som hyresgäst har man själv ett ansvar för att hålla sin lägenhet i gott skick. Hyres
gästen får även personalens stöd i att sköta dagliga sysslor i sitt hem, med mål att 
kunna flytta till ett annat mer självständigt boende. Hyresgästen är också delaktig i 
gemensam matlagning, städning av allmänna utrymmen och övrig skötsel av 
boendet. 

Motivationsboendet ges som insats till dem som kanske bor där under lång tid. De 
erlägger då en hyra och en avgift för matkostnad, sophantering m.m. Boendet kan 
också ges som insats tillfälligtvis till personer som redan har ett eget boende för 
vilket de på egen hand erlägger hyra. För deras del kan vistelsen i Motivationsboen
det bli kortvarig och tillfällig innan de flyttar tillbaka till sin egria bostad. 

Förvaltningen gör bedömningen att det ska tas ut en avgift för den som tillfälligtvis 
beviljas boende i Motivationsboendet Förvaltningen har gjort en beräkning av en 
dygnskostnad som motsvarar den månadsavgift som gäller för dem som bor under 
längre tid i boendet och utifrån denna beräkning föreslås en avgift på 165 kr/ dygn 
att gälla fr o m 2013-02-01. 

SALAKOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforvaltningen@sala.se 
www.sala.se 

Klas-Göran Gldlöf 
Enhetschef 

Information, stöd och utredning 
Klas-Goran.Gidlof@sala.se 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

FÖRSLAG TILL BESLUT. 

Med vad som ovan anförts föreslås vård och omsorgsnämnden besluta 

Jill föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa avgift för tillfälligt boende i Motivationsboende till165 kr/dygn att 

iji'/2'(____ 
Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 

Enheten för information, stöd och utredning 
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