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Avgift för kolonivistelse funktionsstödsnämnden - Vombsjögården
STK-2019-535
Sammanfattning

Malmö stad erbjuder sommarkoloniverksamhet på Vombsjögården för barn och unga (8-23 år)
med funktionsnedsättning. Denna kolonivistelse är inte en insats som beviljas enligt LSS.
Målgruppen är barn och unga med funktionsnedsättning som inte bor i bostad med särskild
service enligt LSS. Barn och unga kan vara beviljade andra insatser enligt LSS.
Stiftelsen Malmö sommargårdar erbjuder kolonivistelse med olika längd. En avgift för
respektive vistelsetid fastställs årligen av styrelsen. Funktionsstödsnämnden bör ges i uppdrag att
årligen se över och revidera avgiften för den nu aktuella sommarkoloniverksamheten, så den
ligger i linje med de avgifter som fastställs av Malmö sommargårdar.
Förslag till beslut är att avgiften för 2019 ska vara densamma som 2018, i enlighet med
funktionsstödsnämndens förslag. Nämndens bedömning är att avgiften ligger i linje med Malmö
Sommargårdars avgift.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgiften för en veckas kolonivistelse till 800
kronor för barn och unga 8-16 år, och till 1 200 kronor för barn och unga 17-23 år. Avgiften
gäller under 2019.
2. Kommunfullmäktige ger funktionsstödsnämnden i uppdrag att årligen se över avgiften, och
vid behov revidera den så att den ligger i linje med Malmö sommargårdars avgifter.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden
Ärendet

Malmö stad har under många år erbjudit sommarkoloniverksamhet för barn och unga med
funktionsnedsättning. Målgruppen för sommarkoloniverksamheten vid Vombsjögård är
barn och unga med funktionsnedsättning som inte bor i bostad med särskild service enligt
lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Barn och unga kan
vara beviljade andra insatser enligt LSS. Avgiften har följt den avgift som stiftelsen Malmö
sommargårdar tar för övrig sommarkoloniverksamhet, vilket följer likställighetsprincipen.
Funktionsstödsnämnden föreslår i sitt beslut att avgiften för en veckas kolonivistelse 2019
ska vara 800 kronor för barn och unga 8-16 år, och 1 200 kronor för barn och unga 17-23
år. Detta innebär att avgiften är oförändrad jämfört med 2018, så den enligt
funktionsstödsnämndens bedömning ligger i linje med Malmö sommargårdars avgifter.
Stadskontorets bedömning

I funktionsstödsnämndens reglemente §32 står Funktionsstödsnämnden får inom sitt
ansvarsområde revidera av kommunfullmäktige antagna taxor och avgifter, dock endast i enlighet med
tydliga föreskrifter i lag eller annan författning.
Avgiften för sommarkoloniverksamhet är inte en sådan avgift som funktionsstödsnämnden
kan revidera, varför kommunfullmäktige behöver fastställa avgiften. I samband med att
avgiften för 2019 fastställs, föreslås funktionsstödsnämnden få i uppdrag av
kommunfullmäktige att årligen se över avgiften och vid behov revidera den.
Funktionsstödsförvaltningen har ställt sig bakom detta förslag.
Funktionsstödsnämnden ska säkerställa att avgiften ligger i linje med den avgift som Malmö
sommargårdar fastställer varje år för övrig sommarkoloniverksamhet. Översyn av avgiften,
och vid behov revidering av denna, bedöms inte vara av den betydenheten att det krävs ett
beslut av kommunfullmäktige årligen.
Malmö stad arrangerar även sommarkoloniverksamhet i form av insatsen korttidsvistelse
utanför det egna hemmet enligt LSS 9 § 6. Avgiften i detta ärende avser inte den
verksamheten som är biståndsbedömd.
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