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Socialnämnden

Ändring av innehåll i servicetjänster åt äldre samt ändrad
taxa
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1. servicetjänster ska utföras till, personer 70 år och äldre som är
folkbokförda och boende på adressen där arbetet ska utföras i Strängnäs
kommun, enligt två kategorier:
A. servicetjänster som omfattar byte av glödlampor, uppsättning av gardiner
och tavlor på befintlig armatur eller befintliga krokar, byte av batterier i
brandvarnare. Dessa tjänster är kostnadsfria för den enskilde.
B. Servicetjänster som omfattar snöskottning, gräsklippning, transport av
sopor till återvinningscentral, enklare trädgårdsarbete, (rensa rabatter,
krattning och lövblåsning mm) buskklippning, trädfällning och flytt av
möbler inomhus samt bära in och ut utemöblemang. Dessa tjänster sker
till självkostnadspris efter årligen antagen taxa.
2. anta taxa för servicetjänster åt äldre.
Beskrivning av ärendet

De ändringar som föreslås syftar till att tydliggöra och utöka de tjänster som kan
erhållas kostnadsfritt vilket också gäller för de tjänster som erbjuds till ett
självkostnadspris.
Två tjänster utgår, promenader som kan anses vara personlig omvårdnad och
som ej ska erbjudas som servicetjänst enligt lagstiftaren samt städning då
kommunen har infört LOV.
Läs vidare under rubrik servicetjänst enligt A och servicetjänst enligt B för mer
utförlig information gällande vilka ändringarna är och varför.
Den 1 juli 2006 trädde lag (2006:492) om kommunal befogenhet att
tillhandahålla servicetjänster åt äldre i kraft. Lagen innebar att kommunen får
befogenhet att utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla
servicetjänster, som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa, åt
personer som fyllt 67 år och som inte utgör personlig omvårdnad.
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Servicetjänster infördes i Strängnäs kommun, efter beslut i socialnämnden den 12
december 2006, för personer 70 år och äldre och omfattade två kategorier.
A. Servicetjänster såsom byte av glödlampor, uppsättning av gardiner etc.
samt promenader, kostnadsfritt för den enskilde.
B. Städning, gräsklippning och snöskottning till självkostnadspris.
Lag (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt
äldre ersattes den 1 mars 2009 av lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter där reglerna om servicetjänster åt äldre återfinns i 2 kap. 7-8§§.
I Strängnäs kommun bor 5 367 personer som är 70 år och äldre 1. En del av dessa,
288 stycken2, bor på kommunens särskilda boenden och har inte behov av
servicetjänster. Efterfrågan på servicetjänster är stor men kan ökas ytterligare
genom mer information om att tjänsten finns. Under 2016 utfördes totalt 330
servicetjänster. Av dessa var 59 uppdrag av kategori A och 271 uppdrag av
kategori B. Det är en ökning med 30 % av tjänster enligt kategori B i jämförelse
med året innan.
Servicetjänsterna utförs av Arbete och Service, som är både en arbetsplats och en
träningsarena, samt är en enhet inom socialkontoret. Alla anställda omfattas av
sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL. Alla uppdrag enheten utför har en beställare och
uppdrag utförs såväl internt som externt.
Servicetjänst enligt A
Inom enheten Arbete och Service finns tillgängliga resurser som innebär att det
är möjligt att utföra tjänsterna helt kostnadsfritt för den enskilde. Allt material
som krävs för att utföra tjänsten tillhandahålls av den enskilde men skälig
arbetsutrustning tillhandahålls av utföraren.
De ändringar som är föreslagna gällande servicetjänster enligt kategori A
tydliggör vilka tjänster som är kostnadsfria. Nytt är uppsättning av tavlor med
förtydligande att det ska ske utifrån befintliga krokar och armatur samt byte av
batterier i brandvarnare. Promenader är borttaget då det kan anses som personlig
omvårdnad vilket inte ska ingå i servicetjänster enligt lagstiftarens intentioner.
Servicetjänst enligt B
Enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter regleras i kapitel 3 rätten
att bedriva vissa typer av näringsverksamhet avseende sysselsättning för personer
1
2

Per den 31 december 2016.
Per den 31 december 2016.
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med funktionshinder. Enligt 1 § får kommuner bedriva näringsverksamhet i syfte
att ge personer med funktionshinder anställning om de inte i tillräcklig
omfattning inom kommunen kan få lämpliga anställningar på annat sätt samt
under förutsättning att
1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsättning
av personer med funktionshinder, och
2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av Arbetsförmedlingen
eller, efter Arbetsförmedlingens medgivande, av den eller de nämnder
som avses i 2 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453).
Även vad gäller servicetjänster enligt kategori B tydliggörs vilka tjänster som kan
beställas och dessa har utökats med; transport av sopor till återvinningscentral,
enklare trädgårdsarbete (såsom rensning av rabatter, krattning och lövblåsning),
buskklippning, trädfällning, in- och utflytt av utemöblemang och flytt av möbler
inomhus.
Servicetjänster beställs av den enskilde direkt hos Arbete och Service och utförs
till självkostnadspris. Fakturering sker månadsvis för den tjänst som utförs. Allt
material som krävs för att utföra tjänsten tillhandahålls av den enskilde men
skälig arbetsutrustning tillhandahålls av utföraren.
Vad gäller snöskottning och gräsklippning anmäler sig den enskilde till enheten
Arbete och Service varje år. Det framgår vad som ingår vid beställning av
snöskottning, att den sker vid entrén, till brevlåda och fram till sopkärl. Vidare att
övrig snöskottning utförs i mån av tid och personal. Gräsklippning beställs för
varje gång servicen önskas istället för fast varannan vecka.
Städning har utgått då kommunen har infört LOV.
Servicetjänster enligt kategori A och B utförs på vardagar under enhetens
öppettider, vilket tydliggörs i nya beslutet. Servicetjänster enligt kategori B utförs
i mån av bemanning och kompetens på Arbete och Service. Detta innebär att vid
låg bemanning kan antalet uppdrag komma att begränsas. Arbetet utförs på
vardagar under enhetens öppettider.
Förslaget att se över om servicetjänster ska upphandlas av annan utförare är
borttaget då enheten Arbete och Service kan utföra tjänsterna beskrivna enligt
kategori A respektive kategori B. Det är enligt lagstiftaren upp till kommunen att
välja mellan att utföra servicetjänster utan biståndsprövning eller om man vill
anlita någon annan som utförare.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Servicetjänsterna
kommer att utföras av personal som finns med i budgeten för individ- och
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familjeomsorgen liksom de intäkter som utförda servicetjänster medför.
Timpriset som den enskilde kommer att betala är framräknad utifrån medellön
för de personer som utför tjänsten med schablontillägg för transport,
förbrukningsmaterial och administration.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Taxan för servicetjänster åt äldre kommer att räknas upp årligen och fastställas
av socialnämnden.
Beslutsunderlag

Förslag på timpris för servicetjänster till personer 70 år och äldre, år 2018
Beslutet skickas till

Akt

Inger Grindelid
Socialchef

Annica Westling
Verksamhetschef

FÖRSLAG PÅ TIMPRIS FÖR SERVICETJÄNSTER TILL PERSONER 70 ÅR OCH ÄLDRE, ÅR 2018
Kostnad per dag
Lön, 8 timmar á

140 kr

1 146 kr

Semesterersättning

15,40 kr

123 kr

Lönekostnadspåslag

38,33%

486 kr

Bilkostnad, beräknad Strängnäs centralort och dess närhet, 3 mil
per dag á 60 kr per mil

180 kr

Förbrukningsinventarier, 15 kr per timme

120 kr

Summa kronor per dag

2 055 kr

Administration/OH, beräknad 9,03 %
Summa kronor per dag inkl administartion/OH
Timkostnad

186 kr
2 241 kr
280 kr

Moms

70 kr

Timkostnad inkl moms

350 kr

30 min
15 min
10 min

Förändring mot tidigare pris (327 kr/timme):

175 kr
88 kr
58 kr

7,2%

