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§ 384 Dnr KS 2021/01180-1.2.1 

Beslut - Självkostnad för enskilda vid placering utanför 
kommunen 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Självkostnadsavgift tas ut av enskilda för de som har sitt beslut om bostad 
med särskild service utanför kommunen.  

2. En skälig kostnad för matkostnader tas ut enligt konsumentverkets 
beräkning för livsmedel.  

3. Avgiften antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska alla medborgare i en kommun behandlas lika. Det 
medför att enskilda som har en insats utanför kommunen ska bidra till 
skäliga omkostnader för sitt uppehälle i form av bostad och livsmedel. 
Enskilda som har sin insats verkställd inom nämndens verksamheter står för 
egna omkostnader avseende bostad, livsmedel samt övriga omkostnader.  

De personer som får insatsen bostad med särskild service verkställd externt 
på en plats utanför kommunen, har hittills inte betalat för sin bostad eller för 
livsmedel och andra förbrukningsvaror då avtalet tecknats mellan den 
externa vårdgivaren och kommunen. En förändring behöver ske så att 
likabehandlingsprincipen uppfylls. En självkostnad föreslås därför införas 
även för placeringar i bostad med särskild service utanför kommunen.  

På samma sätt som för de som har en bostad med särskild service inom 
kommunen, görs en avgiftsberäkning för att den enskilde ska ha kvar medel 
för sin livsföring i övrigt. Avgiftsberäkningen för att räkna fram avgifts-
utrymmet sker enligt 8 kap 7 § socialtjänstlagen.  

Om en person får måltider i bostad med särskild service är det kostnader för 
livsmedel som den enskilde ska bekosta. Kostnaden utgår från 
livsmedelverkets rekommendationer. 

Stadsledningskontoret föreslår att förslaget till avgiftsberäkning från 
nämnden för personer med funktionsnedsättning bifalls. 

Yrkanden 

Jesper Brandberg (L), Anna Maria Romlid (V), Elisabeth Unell (M) och 
Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
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Tjänsteutlåtande - Självkostnad för enskilda vid placering 
utanför kommunen 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Självkostnadsavgift tas ut av enskilda för de som har sitt beslut om 

bostad med särskild service utanför kommunen.  
2. En skälig kostnad för matkostnader tas ut enligt konsumentverkets 

beräkning för livsmedel.  
3. Avgiften antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska alla medborgare i en kommun behandlas lika. Det 
medför att enskilda som har en insats utanför kommunen ska bidra till 
skäliga omkostnader för sitt uppehälle i form av bostad och livsmedel. 
Enskilda som har sin insats verkställd inom nämndens verksamheter står för 
egna omkostnader avseende bostad, livsmedel samt övriga omkostnader.  
 
De personer som får insatsen bostad med särskild service verkställd externt 
på en plats utanför kommunen, har hittills inte betalat för sin bostad eller för 
livsmedel och andra förbrukningsvaror då avtalet tecknats mellan den 
externa vårdgivaren och kommunen. En förändring behöver ske så att 
likabehandlingsprincipen uppfylls. En självkostnad föreslås därför införas 
även för placeringar i bostad med särskild service utanför kommunen.  
 
På samma sätt som för de som har en bostad med särskild service inom 
kommunen, görs en avgiftsberäkning för att den enskilde ska ha kvar medel 
för sin livsföring i övrigt. Avgiftsberäkningen för att räkna fram 
avgiftsutrymmet sker enligt 8 kap 7 § socialtjänstlagen.  
 
Om en person får måltider i bostad med särskild service är det kostnader för 
livsmedel som den enskilde ska bekosta. Kostnaden utgår från 
livsmedelverkets rekommendationer. 
 
Stadsledningskontoret föreslår att förslaget till avgiftsberäkning från 
nämnden för personer med funktionsnedsättning bifalls. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 
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Ekonomisk bedömning 

Det rör sig om mindre belopp som nämnden hittills betalat som den enskilde 
föreslås stå för. Det är mer en fråga om likabehandling än en ekonomisk 
fråga för kommunen.  

Hållbar utveckling 

För en hållbar social utveckling måste kommuninvånare behandlas lika. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Hans Nyström 

Ekonomidirektör 
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§ 152 Dnr NF 2021/00108-8.5.2 

Självkostnad för enskilda vid placering utanför kommunen 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

 Godkänna förslaget om att en självkostnad tas ut från enskilda enligt 

8 kap 5 § 2p. socialtjänstlagen, för de som har sitt beslut om bostad 

med särskild service verkställt utanför kommunen efter beräkning av 

avgiftsutrymmet enligt 8 kap 7§ socialtjänstlagen. 

 En skälig kostnad för livsmedel tas ut enligt konsumentverkets 

beräkning för matkostnader. 

 Avgiften träder i kraft 2022-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska alla medborgare i en kommun behandlas lika. Det 

medför att enskilda som har en insats utanför kommunen ska bidra till 

skäliga omkostnader för sitt uppehälle i form av bostad och livsmedel. 

Enskilda som har sin insats verkställd inom nämndens verksamheter står för 

egna omkostnader avseende bostad, livsmedel samt övriga omkostnader.  

En avgiftsberäkning görs för att den enskilde ska ha kvar medel kvar för sin 

livsföring i övrigt.  Avgiftsberäkningen för att räkna fram avgiftsutrymmet 

sker enlig 8 kap 7 § socialtjänstlagen. 

Yrkanden 

Magnus Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt det.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
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 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

 

Självkostnad för enskilda vid placering utanför kommunen 

Utredning av omkostnader för vuxna personer som vistas i bostad med 

särskild service/ hem för vård och behandling, HVB, utanför kommunen 

(Västerås stad)   

Ärendebeskrivning 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning ansvarar för verksamheter 

för personer under 65 år med varaktiga funktionsnedsättningar. Då en person 

inom nämndens målgrupp får en insats beviljad i form av bostad med 

särskild service behöver den verkställas inom tre månader för att undvika att 

nämnden tilldöms vite för ej verkställda beslut, utifrån rapportering till 

inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Därav har nämnden ett antal personer som vistas utanför kommunen på 

extern plats, för att få sitt beslut verkställt. Det kan även bero på en 

komplicerad och sammansatt problematik där det inte finns kompetens inom 

nämndens verksamheter och därför nödgas att söka efter en extern placering 

utanför vår egen verksamhet, för att kunna verkställa ett beslut och tillgodose 

den enskildes behov. 

Kommunallagen 

Enligt kommunallagen ska kommunen främja kommuninvånarnas välfärd 

och en hållbar utveckling inom sitt område. Jämställdhet, likabehandling av 

kommuninvånarna och iakttagande av de mänskliga rättigheterna är 

avgörande för välfärden och en socialt hållbar utveckling. 

Enligt kommunallagen ska alla medborgare i en kommun behandlas lika. Det 

medför att enskilda som har en insats utanför kommunen ska bidra till 

skäliga omkostnader för sitt uppehälle. Enligt 8 kap 2 § Socialtjänstlagen får 

en kommun ta ut skäliga kostnader från den enskilde för bostad och måltider, 

av dem som har hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB) eller annan inkomst av motsvarande storlek.  

De personer som får insatsen bostad med särskild service verkställd inom 

nämndens verksamheter betalar sina egna omkostnader.  

De personer som får insatsen bostad med särskild service verkställd externt 

på en plats utanför kommunen, betalar inte för egna omkostnader på ett 

liknande sätt.  
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Verkställighet internt, inom kommunen i nämndens verksamhet  

För den enskilde som får sitt beslut om bostad med särskild service verkställt 

i en av nämndens bostäder med särskild service, betalas hyra till hyresvärden 

enligt eget kontrakt. Den enskilde står för alla egna omkostnader såsom 

inköp av livsmedel och andra förbrukningsvaror, hemförsäkring, transporter, 

telefon etcetera. Den enskilde kan ansöka om bostadstillägg för 

hyreskostnaden hos Försäkringskassan.   

Verkställighet externt, utanför kommunen 

För den person som får sitt beslut verkställt utanför kommunen på en extern 

plats, tecknas ett avtal mellan vård- och omsorgsförvaltningen och den 

mottagande parten för placeringen.  I dessa fall betalar den enskilde inte för 

sin bostad, inte heller för livsmedel eller andra förbrukningsvaror. För att 

uppfylla likabehandlingsprincipen enligt kommunallagen behöver en 

självkostnad tas ut från de enskilda i dessa fall.  

Avgiftsutrymme 

En beräkning av avgiftsutrymme görs för att den enskilde ska ha kvar 

tillräckliga medel för sin livsföring i övrigt.  Beräkning av avgiftsutrymmet 

sker enlig 8 kap 7 § socialtjänstlagen för att räkna fram avgiftsutrymmet.  

Kostnad för bostad  

Kostnaden för bostad vid en externplacering följer vad som anges i 

Socialtjänstlagen 8 kap 5 § 2 p.   

Den högsta avgiften för bostad i särskilt boende får uppgå till högst 1/12-del 

x 0,5392 av prisbasbeloppet, enligt bestämmelsen i 8 kap 5 § 2 p 

socialtjänstlagen.  Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) 

är för år 2021 beräknat till 47 600 kronor.   

En beräkning enligt ovanstående visar att den enskilde som högst kan få en 

kostnad för sitt boende på 2 139 kronor per månad år 2021 efter beräkning 

av avgiftsutrymme. Se bilaga. 

Kostnad för livsmedel 

Om en person får måltider i bostad med särskild service är det kostnader för 

livsmedel som den enskilde ska bekosta. Kostnaden utgår från 

livsmedelverkets rekommendationer. 

 Aktuella livsmedelskostnader enligt Konsumentverket 2021-02-17 

Matkostnader (konsumentverket.se) 

 

Alla måltider 18–30 år 31–60 år 61–74 år 

Kronor per månad 2 920  2 750 2 470 

 

 

 

 

https://www.konsumentverket.se/contentassets/8990adec6ec54eba8930154d52c071bd/2021-matkostnader.pdf
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