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Kommunstyrelsen

§ 381

Dnr KS 2021/01480-1.3.2

Beslut - Justering av avgift för måltider inom korttidshem LSS
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Avgift för måltider inom korttidsvistelse justeras enligt Konsumentverkets
rekommendation för matkostnader utifrån ålder och antal måltider per dygn.
2. En årlig prisjustering införs som följer Konsumentverkets kostnader för
inköp av livsmedel.
3. Avgiften antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Ärendebeskrivning
Alla insatser inom LSS är avgiftsfria. Om måltid inte tolkas som del av
insatsen får kommunen ta ut en avgift, se Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade. För måltider inom kortidsvistelse får
avgifter tas ut. Denna avgift har inte justerats på 15 år och har varit för
trubbig, då den inte tar hänsyn till att kostnaden för mat varierar beroende på
ålder, mer än en uppdelning för personer över eller under 16 år. En genomlysning visar att kostnaderna inte täcks av avgiften på en del korttidsboenden, vilket är ytterligare en orsak till att en justering behöver göras.
Genom att följa Konsumentverkets kostnader för livsmedel per ålderskategori kommer avgifterna bättre spegla verkliga kostnader, vilket är
avsikten.
Stadsledningskontoret föreslår att nämnden för personer med funktionsnedsättnings förslag på taxekonstruktion 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 mer funktionsnedsättning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienr

2021-09-02

KS 2021/01480- 1.3.2

Kommunstyrelsen
Maria Lindblom Lundh
Epost: maria.lindblom.lundh@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Nämnden för personer mer funktionsnedsättning

Tjänsteutlåtande - Justering av avgift för måltider inom
korttidshem LSS
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Avgift för måltider inom korttidsvistelse justeras enligt
Konsumentverkets rekommendation för matkostnader utifrån ålder
och antal måltider per dygn.
2. En årlig prisjustering införs som följer Konsumentverkets kostnader
för inköp av livsmedel.
3. Avgiften antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Ärendebeskrivning
Alla insatser inom LSS är avgiftsfria. Om måltid inte tolkas som del av
insatsen får kommunen ta ut en avgift, se Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade. För måltider inom kortidsvistelse får
avgifter tas ut. Denna avgift har inte justerats på 15 år och har varit för
trubbig, då den inte tar hänsyn till att kostnaden för mat varierar beroende på
ålder, mer än en uppdelning för personer över eller under 16 år. En
genomlysning visar att kostnaderna inte täcks av avgiften på en del
korttidsboenden, vilket är ytterligare en orsak till att en justering behöver
göras.
Genom att följa Konsumentverkets kostnader för livsmedel per
ålderskategori kommer avgifterna bättre spegla verkliga kostnader, vilket är
avsikten.
Stadsledningskontoret föreslår att nämnden för personer med
funktionsnedsättnings förslag på taxekonstruktion bifalls.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Avgiften för livsmedel på korttidsboende ska spegla den kostnad kommunen
har för dem. Att ändra taxan så att den följer Konsumentverkets
rekommendationer och justera efter årliga förändringar följer intentionen att
boende ska betala för den kostnad som kommunen har.
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Hållbar utveckling
Att avgifterna följer prisutvecklingen skapar en grund för en hållbar
verksamhet.
Helene Öhrling

Hans Nyström

Stadsdirektör

Ekonomidirektör

VÄSTERÅS STAD

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
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Justering av avgift för måltider inom korttidshem LSS
Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar att föreslå
kommunstyrelsen, att föreslå kommunfullmäktige, att justera kostnaderna för
måltider inom korttidsvistelse enligt § 9.6 LSS, enligt följande:
- att följa konsumentverkets rekommendation för matkostnader utifrån ålder
och antal måltider per dygn
- att tillåta en årlig prisjustering utifrån indexuppräkning som följer
Konsumentverkets rekommenderade matkostnad
- avgiften träder i kraft 1 januari 2022
Ärendebeskrivning
Alla insatser enligt LSS är avgiftsfria. Dock har kommunen rätt att ta ut en
kostnad för måltider inom korttidsvistelse LSS enligt § 9.6 LSS.
Korttidsvistelse kan ges i form av vistelse i korttidshem eller i stödfamilj.
Avgiften för måltider har inte justerats inom överskådlig tid, vilket medför
att kostnaden bör ses över med en följande prisjustering till dagens
kostnadsnivåer.
Dygnets olika måltidernas kostnader är specificerade i de fall gästen inte är
inom korttidsvistelsen hela dygnet, eller i de fall det är skoldag då lunch och
eventuellt mellanmål ingår i skolmåltiderna. Vårdnadshavare debiteras i
efterhand för de faktiska måltider som har intagits på korttidshemmet.
En prisjustering föreslås som följer konsumentverkets matkostnader för
inköp av livsmedel.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Datum

Diarienr

2021-08-03
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Vård och omsorgsförvaltningen
Helene Karlsson
Epost: helene.karlsson@vasteras.se
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Justering av avgift för måltider inom korttidsvistelse enligt § 9.6 LSS
Alla insatser enligt LSS är avgiftsfria. Inom vissa insatser ingår måltider
vilket kommunerna får ta ut en kostnad för, då det inte tolkas som en avgift
för insatsen. Det innebär att kommunen får ta ut en kostnad för måltider
inom korttidsvistelse LSS enligt § 9.6 LSS. Korttidsvistelse kan ges i form
av vistelse i korttidshem eller i stödfamilj. Avgiften för måltider har inte
justerats inom överskådlig tid, vilket på saklig grund uppskattas till att det är
över 15 år sedan senaste prisjusteringen.
Kostnaden per dygn för måltider uppgår för närvarande till 50 kronor för de
under 16 år, och 70 kronor per dygn från 16 års ålder. De olika måltidernas
kostnader är specificerade i de fall gästen inte är inom korttidsvistelsen hela
dygnet, eller i de fall det är skoldag då lunch och eventuellt mellanmål ingår
i skolmåltiderna. Vårdnadshavare debiteras i efterhand för de faktiska
måltider som har intagits på korttidshemmet.
För närvarande tas en kostnad fördelad på dygnets måltider enligt nedan:
Måltid
Frukost
Lunch
Mellanmål
Middag
Totalt

Under 16 år
10
15
10
15
50 kronor

Över 16 år
15
20
15
20
70 kronor

Gästen betalar endast för den måltid som intas under korttidsvistelsen. Under
vardagar, förutom vid skollov, intas lunch och mellanmål inom skolan eller
på fritidshem. För övrigt ingår matkostnaderna i familjernas normala
omkostnader i hemmet. I vilken omfattning en person är inom
korttidsvistelen är helt individuellt och kan variera från enstaka dygn upp till
max 14 dygn per månad.
En genomlysning har gjorts över verksamhetens kostnader för inköp av
livsmedel och det framkommer att kostnaderna inte harmonierar med
Konsumentverkets rekommendationer. Verksamheten har subventionerat
kostnaden för måltider med en större summa än vad som är skäligt.
Nuvarande avgift för de måltider som serveras i verksamheten ligger under
konsumentverkets rekommendation.
Matkostnader (konsumentverket.se)
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Rekommendationen från Konsumentverket är följande omräknat till kostnad
per dygn:
Kostnad per
dygn

1 år

2–5 år

6–9 år

10–
13 år

14–
17 år

Alla
måltider
utom lunch
vardagar

23,50

31,20

44,30

55,75 67,25

18–
30 år

31–
60 år

61- år

74,00 69,50 62,30

Tabellen visar den skillnad i kostnad som uppstår utifrån förslaget med
justerade avgifter för måltider enligt Konsumentverkets rekommendation

Fördelat på aktuella ålderskategorier ser det ut enligt nedan:

Insatstyp
Korttidshem
Stödfamilj
Totalsumma



2-5 år
2
2

6–9 år
17
2
19

10-13
år
45
1
46

14-17
år
36
4
40

18-30
år
40
6
46

31-60
år
10
2
12

De yngsta, i ålderskategorin 2–5 år, fyller båda 6 år i år, 2021.
Ingen är över 60 år, den äldsta fyller 57 i år, 2021.

Totalt är det 165 personer som har en pågående insats Korttidsvistelse enligt
LSS. 150 personer har insatsen i form av korttidshem, och 15 personer har
insatsen i form av stödfamilj.
Av de 165 personerna är fördelningen:
Kvinnor
Män

Antal
54
111

Andel
33%
67%

Totalt
150
15
165
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Styrkort för ekonomi, kund, kvalité och medarbetare
Ekonomi
Verksamheten inom korttidsvistelsen har en intäkt för måltider på cirka
750 000 kronor per år. Kostnaden för inköp av livsmedel ligger på
motsvarande nivå. Ett överskott i nämndens budget för närvarande är
tillfälligt, och är en effekt av lägre beläggning inom korttidsboende LSS
under stora delar av 2020 och under våren 2021 pga. pandemin.
Kund
Den måltidsavgift som de enskilda betalar för måltider på korttids är
etablerad och en väl inarbetad rutin för verksamheten. Utifrån
likabehandlingsprincipen i kommunallagen ska alla och envar bidra med vad
som är skäligt för sitt uppehälle. Ur ett rättviseperspektiv för medborgaren
bör en måltidsavgift tas ut. Därav skälet att följa Konsumentverkets
beräkning över månatliga matkostnader. Målgruppen i lägre åldrar får en
sänkt matkostnad, samt de som är 31 år och äldre.
Kvalitet
De justerade måltidspriserna har ingen negativ inverkan på kvalitén i
verksamheten.
Medarbetare
Den förändrade måltidskostnaden har ingen påverkan för medarbetare då det
finns inarbetade rutiner för den administrativa hanteringen av
avgiftsunderlagen.
Sammanfattning och bedömning
Avgiften för måltider inom korttidsvistelsen bör justeras för att motsvara
dagens kostnader för inköp av livsmedel.
Konsumentverkets rekommendation är ett faktabaserat underlag att utgå från
för att beräkna matkostnader även inom verksamheten för korttidsvistelse
LSS. Kostnaden baseras på inköp av livsmedel och avser således inte
färdiglagade måltider, som i sig betingar en högre kostnad. Att endast ta ut
en kostnad för livsmedel lever upp till lagstiftarens ambition att insatser
enligt LSS är avgiftsfritt.

