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Funktionsstödsförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-05-16
Vår referens

Helen Ekeroth
Utvecklingssekreterare
helen.ekeroth@malmo.se

Serviceavgift stödboenden
FSN-2019-310
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden godkände vid sitt aprilsammanträde ett förslag till mat- och
serviceavgift samt föreslog kommunfullmäktige att fastställa den oförändrade mat- och
serviceavgiften för stödboenden till 2000 kronor per månad. Efter beredning av ärendet
bedömer dock stadskontoret att något beslut inte behöver fattas av kommunfullmäktige
eftersom avgiften inte förändras. Funktionsstödsnämnden föreslås därför återkalla ärendet från
kommunfullmäktige och fastställa mat- och serviceavgiften själv.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden återkallar ärende ställt till kommunfullmäktige med förslag att
fastställa mat- och serviceavgift för stödboende.
2. Funktionsstödsnämnden ändrar namn på avgiften från serviceavgift till mat- och serviceavgift för
stödboende.
3. Funktionsstödsnämnden fastställer mat- och serviceavgift för stödboende till 2000 kronor per
månad.
Beslutsunderlag




Beslut FSN 190426 §64 - Serviceavgift stödboenden
G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Serviceavgift stödboenden

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-04-11
Funktionsstödsnämnden 2019-04-26
Funktionsstödsnämnden 2019-05-24
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

SIGNERAD

2019-05-15

Funktionsstödsförvaltningen har sett över avgifter som finns inom förvaltningens verksamheter
utifrån förändringar som har skett i och med omorganisationen 2017-05-01.
Funktionsstödsnämnden godkände 2019-04-26 förslag till mat- och serviceavgift samt föreslog
kommunfullmäktige fastställa mat- och serviceavgift för stödboenden till 2000 kr per månad.
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Förvaltningen har därefter fått besked av stadskontoret att beslutet inte behöver tas av
kommunfullmäktige då det inte rör en ändring av beloppet. Beslut om avgiften kan därmed tas
av funktionsstödsnämnden.
De avgifter som finns i förvaltningen är serviceavgift för boende på stödhusen Bangatan och
Västra Skrävlinge samt avgift för kolonivistelse på Vomb. Nämnden beslutade om avgift för
kolonivistelse på Vomb på sammanträde 2019-03-22 (dnr FSN-2018-806).
Typ av avgift
Serviceavgift boenden
Bangatan och Västra Skrävlinge

Nuvarande belopp Fastställd
2 000 kr/mån
Beslutad av kommunfullmäktige
150528 Dnr: STK-2015-324

Avgift stödboenden
Stödhusen (Bangatan och Västra Skrävlinge) är boenden enligt SoL (socialtjänstlagen) riktade till
hemlösa personer med ett missbruk och psykisk ohälsa, så kallad samsjuklighet. Boendena drivs
av funktionsstödsförvaltningen och är kommunövergripande.
Bistånd beviljas till boendet. Serviceavgift, som inkluderar mat, betalas av hyresgästen själv.
Stödhusens verksamheter innehåller inte något behandlingsarbete utan är sociala stödboenden
med långsiktiga mål för en bättre fungerande livs- och boendesituation. Personal finns
tillgängliga dygnet runt för att kunna stödja och motivera hyresgästerna i deras vardag. Boendet
är inte tidsbegränsat och det ställs inte krav på drogfrihet.
Den största andelen av de boende har en psykossjukdom och ett missbruk. Medellivslängden för
personer med denna diagnos är i genomsnitt 15 år kortare för män och 12 år kortare för kvinnor
än för den övriga befolkningen. Utöver läkemedelsbehandling är rökning, missbruk, ohälsosam
kosthållning samt brist på fysisk aktivitet viktiga bidragande orsaker till en hög grad av andra
samtidiga sjukdomar, till exempel typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Stödhusen kommer
därför att från och med våren 2019 lägga ett än större fokus på brukarnas kosthållning och
möjlighet till fysisk aktivitet i syfte att stödja dem till bättre fysisk hälsa. En tydligare inriktning
på fysisk hälsa är för närvarande under framtagande på förvaltningen.
Serviceavgiften, 2 000 kronor i månaden, för stödboendena har varit oförändrad sedan det första
stödhuset öppnade 2003. För att förtydliga vad avgiften avser föreslås att begreppet serviceavgift
ändras till mat- och serviceavgift, då boendena står för hel matdistribution. På grund av
målgruppens ekonomiska ställning är avgiften på matabonnemanget lägre än den beräkning av
genomsnittlig kostnad som Konsumentverkets gör för livsmedel för kvinnor och män 18-60 år
då samtliga måltider äts hemma eller att matlåda tas med hemifrån till lunch (2430 kr/mån).
Avgiften är även satt i förhållande till den service som ges och är lägre än avgifter inom vård och
omsorg, då de senare inkluderar en högre service i form av bland annat högre bemanning samt
olika yrkesprofessioner. Förvaltningen har utgått från målgruppens betalningsförmåga och anser
utifrån det att avgiften ska vara oförändrad.
Ansvariga

Tarek Borg Ekonomichef
Annelie Larsson Förvaltningschef

