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Socialnämnden

Avgift för förbrukningsartiklar i särskilt boende
Dnr SN20/109
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att en fast avgift om 160 kr/månad ska tas ut från och med
2021-01-01 för användning av förbrukningsartiklar inom särskilt boende i egen regi.
2. Socialnämnden beslutar att uppräkning av avgiften ska ske utifrån Konsumentprisindex årligen från och med den 1 april.
Sammanfattning av ärendet
I Ekerö kommun har sedan 2006 boende på kommunens särskilda boenden kunnat
inhandla förbrukningsartiklar av boendet mot faktura. Systemet kräver en noggrann
dokumentation av utlämnade produkter samt en regelbundenhet i faktureringen av
den enskilde. Detta har emellertid inte upprätthållits, vilket lett till svårigheter i
hanteringen av tjänsten.
För att kunna upprätthålla en mer rättssäker hantering av förbrukningsvaror för den
enskilde, samt för att minimera administrationen kring tjänsten, föreslår
förvaltningen att en fast avgift tas ut av den som väljer att köpa sina
förbrukningsartiklar från kommunens boenden som drivs i egen regi. Avgiften
föreslås vara 160 kr/månad och ska täcka kostnader för toalettpapper, soppåsar,
tvättlappar, tvättmedel och glödlampor.
Många andra kommuner tar på ett liknande sätt ut en avgift av den enskilde för
förbrukningsartiklar inom särskilt boende. För den enskilde innebär avgiften mer
förutsägbarhet och i vissa fall en besparing. För personer med låg förbrukning av
dessa artiklar kan avgiften komma att innebära ökade utgifter. Förbrukningsartiklar
är emellertid en utgiftspost som varje hushåll normalt har och som varje enskild
brukare ska ha möjlighet att bekosta genom det förbehållsbelopp som återstår när
avgiften för boendeplatsen är betald. Beloppet på 160 kr per månad är dessutom
skäligt i förhållande till ändamålet och den enskilde kan fortsatt välja att införskaffa
förbrukningsartiklar på egen hand.
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Förvaltningen har undersökt hur stor avgift andra kommuner tar ut. Av tio
undersökta kommuner tar nio ut avgift och genomsnittsavgiften för dessa är 170
kronor per månad. Den undersökta kommun som inte tar ut avgift har endast privata
utförare inom särskild boende.

Beslutsunderlag
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Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för
barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.
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