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2013-08-06 

Dnr 2013/278 

Förslag på ny avgift för plats vid hunddagiset Silverjycken 

INLEDNING 
Silverjyckens hunddagis startade 1999 som en daglig verksamhet enligt LSS i vård
och omsorgsnämndens regi. Förslag på ny avgift presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/179/1, VON§ 74 med beslutsunderlag 

Helena Duske föredrar ärendet Lena Nyström deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa förslag till ny avgift i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag, 
Bilaga KS 2013/179/1, att gälla från 2013-10-01,samt 
att delegera till vård- och omsorgsnämnden att årligen justera avgiften utifrån 
ändringar i prisbasbeloppet 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att fastställa förslag till ny avgift i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag, 
Bilaga KS 2013/179/1, attgälla från 2013-10-0l,samt 

att delegera till vård- och omsorgsnämnden att årligen justera avgiften utifrån 
ändringar i prisbasbeloppet. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n d e 
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Dnr 2013/59 

Avgift för plats vid hunddagiset Silverjycken 

INLEDNING 
Silverjyckens hunddagis startade 1999 som en daglig verksamhet enligt LSS 
(lag 1993/387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Vård- och 
omsorgsnämndens regi. Syftet med verksamheten är att genom hundar som 
redskap ge möjlighet till meningsfull sysselsättning för personer med ett 
beslut om daglig verksamhet i enlighet med vad somgälleri LSS. 

Beredning 
Bil. VON 2013/47/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att tillstyrka förvaltningens förslag till ny avgift från 2013-10-01 och 
att tillstyrka förvaltningens förslag om årlig justering av avgiften enligt 
pris basbeloppet, samt 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa förslaget om ny avgift från 2013-10-01 samt att delegera till vård- och 
omsorgsnämnden att årligen justera avgiften utifrån ändringar i pris basbeloppet. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att tillstyrka förvaltningens förslag till ny avgift från 2013-10-01 och 

att tillstyrka förvaltningens förslag om årlig justering av avgiften enligt 
pris basbeloppet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige 

att fastställa förslaget om ny avgift, på 1 204 kr j mån och 602 kr /månad för en extra 
hund från samma familj under förutsättning att dessa två hundar delar på en box, 
från 2013-10-01 samt att delegera till vård- och omsorgsnämnden att årligen justera 
avgiften utifrån ändringar i prisbasbeloppet 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Klas-Göran Gidlöf Ink. 2013 -as- 1 B 

Till 
Vård- och omsorgsnämnden 
salakommun 

Avgift för plats vid hunddagiset Silverjycken 

Silverjyckens hunddagis startade 1999 som en daglig verksamhet enligt LSS (lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Vård- och omsorgs
nämndens regi. Syftet med verksamheten var att genom hundar som redskap ge 
möjlighet till meningsfull sysselsättning för personer med ett beslut om daglig 
verksamhet i enlighet med vad som gäller i LSS. 

Verksamheten gör det möjligt för privatpersoner att erhålla plats för sin hund vid 
hunddagiset under dagtid på vardagar utifrån sina egna önskemål om tider och om
fattning för placeringen. Sedan starten av verks<J,mheten har en avgift erlagts för 
varje plats vid hunddagiset 

I priset ingår en boxplats för hunden och, i förekommande fall, då fler än en hund 
lämnas av samma familj delar hundarna på en boxplats, dagliga promenader samt 
social samvaro med alla som har sin sysselsättning på hunddagiset Hundmat ingår 
inte i priset 

En prisjustering genomfördes 2011 med en ytterligare höjning 2012 så att priset för 
en plats vi hunddagiset för närvarande är 1 200 kr månaden. Då det är fler hundar 
placerade från samma familj ökas kostnaden med 600 kr per hund dvs. 2 hundar ger 
en avgift på l 800 kr j mån. Boxhyran är för närvarande 600 kr /mån. 

Förvaltningen konstaterar i sin analys att en prisjustering nu bör genomföras årli
gen så att kostnaden för en plats vid hunddagiset följer en indexuppräkning utifrån 
den omräkning av prisbasbeloppet som årligen sker. Detta innebär att för inne
varande år föreslås en prishöjning fr o m 2013-10-01 så att kostnaden per plats då 
blir l 204 kr j mån och en extrakostnad för fler än en hund per familj blir 602 
kr /mån för varje extra hund under förutsättning av att två hundar från samma familj 
delar på en box. Krävs en egen box för en ytterligare hund från samma familj uttas 
en hel extra avgift. 

Med vad som ovan anförts föreslås Vård- och omsorgsnämnden besluta 

att föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att fr o m 2013-10-01 höja avgiften för en plats vid Silverjyckens hunddagis till 
l 204 kr j mån och till602 kr j mån för en extra hund från samma familj under 
förutsättning av att dessa två hundar delar på en box. 

sala kommun Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-74 70 00 

Klas-Göran Gidlöf 
Enhetschef Vård- och omsorgsfbrvaltningen 

Box 304 
733 25 Sala 

Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforvaltningen@sala.se 
www.sala.se 

klas-gora n.gi dl of@ sala.se 
Direkt: 0224-74 90 11 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

att delegera till Vård- och omsorgsnämnden att fr o m 2014-01-01 besluta om årlig 
omräkning av avgiften för en plats vid hunddagiset Silverjycken i relation till den 
förändring av prisbasbeloppet som sker. 

I tjänsten 

Klas-Göran Gidlöf, Enhetschef, Enheten för information stöd och utredning 
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