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Boendeprojektet 
Boendeprojektet är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell 
psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett 
uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer 
med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av 
David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.  
 
Redovisning 
Boendeprojektet redovisas i form av en sammanfattande slutrapport inklusive en 
diskussion om viktiga gemensamma teman och rekommendationer samt 24st 
delrapporter.  
 
Dessa delrapporter organiseras under följande rubriker: 
1) Vad vi vet om boendeformer och boendestöd för personer med psykiska 
funktionshinder (delrapport 1) 
2) De boende (delrapporter 2 – 5) 
3) Boendestöd i ordinärt boende/bostad med särskild service/HVB-hem mm 
(delrapporter 6 – 9) 
4) Bostäder för personer med psykiska funktionshinder (delrapporter 10 – 16) 
5) Anhörigas syn (delrapport 17) 
6) Utbildning för boendestödspersonal (delrapport 18) 
7) Biståndsbedömning – gällande ansökan om boendestöd (delrapport 19) 
8) Organiseringen av boende och boendestödsverksamheter för personer med 
psykiska funktionshinder (delrapporter 20 – 24) 
 
 
Samtliga delrapporter och slutrapporten överlämnas till Socialstyrelsens NU! 
projekt, (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska 
sjukdomar och funktionshinder). 

 2



Innehåll 
 
1. Bakgrund 5
 
2. Delstudie 1 – Kartläggningen av landets 
kommuner ang. avgifter för boendestöd 
 

6

 

         Tillvägagångssätt 6
         Resultat 7
 
3. Delstudie 2 - Intervjustudie om ställnings-
tagande ang. avgifter för boendestöd för 
personer med psykiska funktionshinder 

8

  

         Tillvägagångssätt 8
         Lagar och riktlinje som reglerar boendestöd och avgifter för 

boendestöd 
8

         Boendestöd och hemtjänst       10
         Kostnadsfritt eller avgiftsbelagt boendestöd 10
         Argument för avgiftsbelagt boendestöd 11
         Argument för avgiftsfritt boendestöd 12
         Konsekvenser och effekter 13
         Intryck 13
         Slutsats och rekommendationer 14
 
4.  Delstudie 3 - En studie om kostnader och 
intäkter gällande avgifter för boendestöd 

16

  
         Studien 16
                   Urval 16
                   Tillvägagångssätt 16
                   Kostnader 17
         Resultat 18
                   Felkällor 19
 
5. Sammanfattande diskussion och 
rekommendationer 

21

  

Bilagor 
  
         Bilaga 1        Frågorna till kommuntjänstemän  

         Bilaga 2        Frågorna till brukarorganisationer/intresseföreningar 
         Bilaga 3        Sammanställning intervjuer avgifter för boendestöd  

 

 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



1. Bakgrund 
 
I det inledande skedet av Boendeprojektet besökte projektledaren ett 20-tal såväl 
stora som små kommuner i landet. Vid besöken intervjuades boende, boende-
stödjare och enhetschefer alt. verksamhetsansvariga. Under diskussionerna med 
tjänstemän i chefsställning, framträdde en bild av att man tillämpade olika system 
både när det gällde benämning av insatsen ”boendestöd” i kommunens 
terminologi samt även betalning för denna insats. Benämningen hade en viss 
betydelse för om individen skulle få betala en avgift för insatsen ”boendestöd” 
eller ej. Olika system och olika traditioner verkade finnas. Det omedelbara 
resultatet av resonemangen under besöken blev ett antal intressanta 
frågeställningar angående avgifter för boendestöd: 
 
1) Hur ser det ut i landet: Hur många kommuner tar ut en avgift för boendestöd 
och hur många har beslutat i motsatt riktning?  
2) På vilket sätt har man resonerat för eller emot att ta ut en avgift för boendestöd? 
3) Bör man över huvudtaget ta ut en avgift från målgruppen personer med 
psykiska funktionshinder?   
4) Vilka effekter får beslutet att ta ut en avgift för boendestöd för de enskilda, för 
anhöriga och för kommunen?   
5) Hur mycket pengar drar kommuner in i avgifter och vad kostar det för varje 
kommun att administrera hanteringen av avgiftssystemet? 
 
Föreliggande rapport omfattar tre delstudier: 

1) En kartläggning via enkätstudie av hur många kommuner i landet som tar 
ut en avgift för boendestöd. (fråga 1) 

2) En intervjustudie med ett antal kommuner ang. deras ställningsstagande 
kring avgifter för boendestöd (frågorna 2-4) 

3) En studie om kostnader och intäkter gällande avgifter för boendestöd 
(fråga 5) 

 
Varje delstudie rapporteras för sig och delrapporten avslutas med en samman-
fattande diskussion.  
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2. Delstudie 1 – Kartläggningen av landets 
kommuner ang. avgifter för boendestöd 
 
Tillvägagångssätt 
 
En enkät med följande frågor skickades till de ansvariga (eller motsvarande) för 
boendestöd för personer med psykiska funktionshinder i kommunerna i Sverige. 
 
A. Finns boendestöd för personer med psykiska funktionshinder i kommunen?  
 
                  Ja           Nej 
 
B. Finns avgifter för boendestöd för personer med psykiska funktionshinder i 
ordinärt boende?     
 
              Ja – om ja används maxtaxesystemet eller annat system t ex fast avgift? 
 
              Nej 
 
C. Finns avgifter för boendestöd för personer med psykiska funktionshinder i 
särskilt boende?  
    
              Ja – om ja används maxtaxesystemet eller annat system t ex fast avgift? 
 
             Nej 
 
D. Skiljer man avgiftsmässigt mellan boendestöd för personer med psykiska 
funktionshinder och hemtjänst? 
 
             Ja           Nej 
 
 
För att enkäten skulle komma fram till rätt person i varje kommun används det 
nätverk av länskontaktpersoner som bildades av kansliet för Nationell psykiatri-
samordning. Dessa länskontaktpersoner skickade i sin tur enkäten till en person i 
varje kommun i sitt län. 118 kommuner svarade på enkäten. 
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Resultat 
 
 

Fråga 
 

 

Ja 
 

Nej 
 

Finns boendestöd i kommunen? 
 

 

112 (95%) 
 

6 (5%) 
 

Finns avgifter för boendestöd i ordinärt boende? 
Varav: 
Maxtaxesystemet  
Annat system 
 

 

30 (27%) 
 

29 
1 

 

82 (73%) 

 

Finns avgifter för boendestöd i bostad med särskild 
service 
Varav: 
Maxtaxesystemet 
Annat system 
 

 

39 (35%) 
 
 

32 
7 

 

73 (65%) 

 

Skiljer man avgiftsmässigt mellan boendestöd och 
hemtjänst 
 

 

79 (71%) 
 

33 (29%) 

 
Samtliga enkätsvar studerades för att ta reda på om det fanns ett mönster i hur 
stora, medelstora eller små kommuner vanligtvis hade eller inte hade avgifter för 
boendestöd. Det fanns inget stöd för detta bland de 112 kommuner som hade 
boendestöd i ordinärt boende. 
 
David Brunt 
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3. Delstudie 2 - Intervjustudie om 
ställningstagande ang. avgifter för boende-
stöd för personer med psykiska funktions-
hinder 
 
 
Syftet med delstudie 2 är att ta reda på följande: 
Hur några utvalda svenska kommuner förhåller sig till avgifter för boendestöd, 
Varför en del kommuner tar betalt för insatsen medan andra väljer att ge hjälpen 
kostnadsfritt, 
Vilka effekter kommunens ställningstagande får för de enskilda, för anhöriga och 
för kommunen? 
 
Tillvägagångssätt 
 
Delstudie 2 bygger huvudsakligen på telefonintervjuer med verksamhetsansvariga 
för boende, boendestöd samt annat stöd åt personer med psykiska funktionshinder. 
Utredaren har i många kommuner även intervjuat enhetschefer, handläggare, 
avgiftsassistenter, utvecklingsledare m fl.. Kontakt har tagits med 17 kommuner. 
Urvalet utgörs av 13 av de 20 kommuner som projektledaren David Brunt besökte 
under sin ”inventeringsresa” hösten 2005. Fyra kommuner ytterligare togs med i 
undersökningen, sedan utredaren fått intressant information om kommunens 
ställningstagande kring avgifter för boendestöd. Eftersom syftet är att ta reda på 
varför man har bestämt att ta ut en avgift för boendestöd eller ej baseras urvalet på 
ungefär lika många kommuner som har avgift som inte har en avgift. Sex av dessa 
kommuner har < 30 000 invånare, åtta kommuner har mellan 30 000 och 100 000 
invånare och tre kommuner har >100 000 invånare. Geografiskt ligger två av 
kommunerna i Norrland, nio i Svealand och sex kommuner i Götaland. Utredaren 
har utöver kommunala tjänstemän intervjuat företrädare för några 
brukarorganisationer och intresseföreningar, samt ett par personliga ombud runt 
om i landet. Totalt har 49 intervjuer genomförts.(Se bilaga 1och 2 för 
frågeformulären som användes vid telefonintervjuerna och bilaga 3 för en 
sammanställning av intervjusvar från 17 kommuner) 
 
 

Lagar och riktlinjer som reglerar boendestöd och 
avgifter för boendestöd 
 

Sveriges kommuner och landsting skall på demokratins och den kommunala 
självstyrelsens grund sköta de angelägenheter som anges i Kommunallagen och i 
andra särskilda föreskrifter. Kommunallagen anger krav på objektiv och rättvis 
likabehandling av kommunmedlemmarna, den s.k. likställighetsprincipen. 
Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika om det inte finns 
sakliga skäl för något annat.  
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Enligt Socialtjänstlagen skall kommunen, via Socialnämnd eller annan nämnd 
som kommunfullmäktige utsett som ansvarig, verka för att människor med 
psykiska funktionshinder får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva 
som andra. Socialnämnden skall medverka till att målgruppen får meningsfull 
sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter vederbörandes behov av 
särskilt stöd. Nämnden bör också genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan 
liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt 
med andra. Benämningen boendestöd står inte att finna i lagtexten, men har blivit 
ett etablerat begrepp i de flesta kommuner. Bostäder med särskild service skall 
inrättas för dem som inte kan bo i ordinärt boende.  
 
Liksom alla andra kommuninvånare har personer med psykiska funktionshinder 
rätt att få bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt om det finns 
behov som inte kan tillgodoses på något annat sätt. Bistånd för sin livsföring i 
övrigt kan innebära stöd, hjälp, service, behandling och omsorg. Insatser av 
behandlingskaraktär får inte kosta den enskilde något, men för andra stöd- och 
hjälpinsatser har kommunen möjlighet att ta ut skälig ersättning.  
 
LSS, Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, är en rättighetslag med 
tio specifika, avgiftsfria insatser. Personer med psykiska funktionshinder som 
behöver stöd, har på grund av utformningen av kriterierna för den tredje 
personkretsen tämligen svårt att få tillgång till stöd enligt LSS. Funktionshindret 
måste vara stort och varaktigt och får inte bero på normalt åldrande. Vidare skall 
funktionshindret ge betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och kräva ett 
omfattande stödbehov. Boendestöd är inte med som en av de tio uppräknade 
insatserna, men bostad med särskild service, biträde av kontaktperson och 
ledsagarservice hör hit. De flesta personer med psykiska funktionshinder är 
hänvisade till stöd enligt Socialtjänstlagen.  
 
I propositionen ”Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen” (prop. 
2000/01:149) slår regeringen fast att grunden i ett välfärdssamhälle utgörs av 
solidarisk finansiering. Varje medborgare skall efter förmåga genom skatt bidra 
till gemensamma kostnader för vård och omsorg och få bistånd och stöd efter 
behov. Avgifter skall alltså inte i första hand användas som finansiering av 
verksamheten. Från den 1 juli 2002 gäller nationella regler för avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen enligt beslut i riksdagen. Reglerna finns införda i 
Socialtjänstlagens åttonde kapitel. En högsta avgift för hemtjänst, dagvård och 
kommunal sjukvård fastställdes. Maxavgiften är, enligt gällande prisnivå, maj 
2006, 1588 kr/mån. Ett nationellt förbehållsbelopp finns också. När avgift 
beräknas skall kommunen utöver inkomst ta hänsyn till faktisk boendekostnad och 
ett minimibelopp för normala levnadsomkostnader. Utifrån dessa gemensamma 
riktlinjer fattar varje kommun sedan beslut om vad som skall gälla i respektive 
kommun.    
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Boendestöd och hemtjänst 
 

En del kommuner använder bara benämningen boendestöd för det stöd som ges i 
ordinärt boende och i servicebostad. Andra kallar även omvårdnad, stöd och 
service i gruppboende för boendestöd. Utredaren har i denna rapport använt 
termen både för stöd i ordinärt boende och i bostad med särskild service. 
 
De intervjuade kommunerna är ganska överens om att boendestöd inte är samma 
sak som hemtjänst. Hemtjänst är insatser för personlig omvårdnad och praktiska 
serviceinsatser.  Boendestödet har utvecklats ur hemtjänsten, har gått sin egen väg 
och är idag, i flertalet av de intervjuade kommunerna, att betrakta som en särskild 
stödinsats. I flera kommuner kan enskilda i speciella situationer faktiskt ha både 
hemtjänst och boendestöd samtidigt. Skillnaden i innehåll och utförande blir då än 
tydligare. Hemtjänst beviljas i dessa fall för de sysslor där man inte själv förmår 
eller där man vägrar vara delaktig och boendestöd för pedagogiska, sociala och 
utåtriktade aktiviteter. Målgruppen, innehållet och kanske framförallt sättet att ge 
boendestödstöd skiljer insatsen från hemtjänst. Merparten av de personer med 
psykiskt funktionshinder som beviljats boendestöd är människor yngre än 65 år. 
De har en stor del av sitt liv framför sig och det finns en potential för utveckling.  
 
Alla tjänstemän utredaren talat med menar att insatsen bygger på att den enskilde 
är delaktig. Syftet är i alla kommuner att ta tillvara förmågor och träna färdigheter 
för att uppnå största möjliga självständighet. Många betonar målgruppens behov 
av hjälp med initiativ, planering och organisation för att kunna genomföra 
vardagliga aktiviteter. Likaväl som det ingår stöd för att träna att ta hand om sin 
hälsa, sin personliga omvårdnad och för att kunna sköta sin bostad ingår social 
träning för att bryta isolering och ensamhet. Det kan handla om träning för att 
över huvud taget komma ut ur bostaden, att stå i en kassakö, åka buss eller hjälp 
för att ta sig till dagverksamhet eller sysselsättning. Boendestödet verkar generellt 
användas tämligen flexibelt efter behov, situation, hälsotillstånd och aktuella mål. 
De pedagogiska inslagen och vikten av att ha en bärande relation med den 
enskilde betonas mycket starkt av de tjänstemän som intervjuats. Ju mer etablerad 
stödformen är i kommunen ju mer skiljer den sig från ”vanlig hemtjänst”. En 
specialisering sker, erfarenheten ökar bland personalen, krav på utbildning och 
fortbildning anpassas efter målgruppen. Flera kommuner med lång erfarenhet av 
boendestöd menar att det i högsta grad är ett socialt arbete som bedrivs. 
 
 

Kostnadsfritt eller avgiftsbelagt boendestöd 
 

Av de 17 intervjuade kommunerna, tog nio kommuner ut avgifter för boendestöd i 
ordinärt boende. Två av dessa nio kommuner hade dock ett lägre tak för högsta 
avgift än den nationella maxtaxan. De resterande kommunerna hade 
inkomstrelaterad och i de flesta fall differentierad taxa utifrån omsorgsnivå med 
maxavgift på 1588 kr/mån. En av de nio kommunerna hade avgiftsbelagt 
boendestöd men också parallellt ett stödteam som gav kostnadsfri hjälp med 
främst socialt innehåll. I två av de kommuner som tog ut avgift enligt maxtaxa, 
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pågick nu diskussioner om att avskaffa avgifter för boendestöd. En kommun hade 
haft gratis boendestöd men tog sedan ett år tillbaka ut avgift.  
 
Av de åtta kommuner som inte tog ut någon avgift för boendestöd i ordinärt 
boende, hade en startat upp sin boendestödsverksamhet så nyligen att kommunen 
ännu inte tagit ställning till hur de skulle komma att göra angående avgifter. En 
kommun hade tagit ut avgift när de startade upp boendestödsverksamhet, men sex 
månader senare togs beslut i nämnden att boendestödet skulle ges avgiftsfritt. De 
betalade också tillbaka inbetalda avgifter. En kommun hade tydligt beslut i 
nämnden om att ge hjälpen gratis redan när verksamheten startade upp. I en 
kommun hade det lagts förslag om att avgiftsbelägga boendestödet, men förslagen 
drogs tillbaka. Så var det också i en av de kommuner som har avgift för 
boendestöd i bostad med särskild service men inte för boendestöd i ordinärt 
boende.  
 
Tio kommuner tog ut avgift för boendestöd i bostad med särskild service. Båda de 
kommuner som hade lägre tak för högsta avgift för boendestöd i ordinärt boende 
tog ut högre avgift för stöd i bostad med särskild service, en kommun tog 50 kr 
extra per månad, den andra tog avgift upp till maxtaxa. En kommun som hade 
gratis boendestöd i ordinärt boende tog ut avgift i bostad med särskild service. En 
av kommunerna placerade, med automatik, alla som bodde i bostad med särskild 
service i högre omsorgsnivå. I en annan kommun beviljades alla som flyttade in i 
bostad med särskild service automatiskt stöd enligt LSS och betalade därför ingen 
avgift för boendestödet. Två kommuner saknade bostäder med särskild service i 
egen regi och köpte platser i HVB hem. Även kommuner som själva hade 
bostäder med särskild service köpte platser ibland. Hur avgift från de enskilda 
togs ut i dessa fall varierade från gratis stöd till maxavgift och särskilt uträknad 
vårdavgift. 
 
De tjänstemän utredaren talat med är helt på det klara med hur boendestöd 
hanteras avgiftsmässigt, men alla är inte insatta i om nämnden har fattat ett 
specifikt beslut om huruvida det skall vara avgift för boendestöd eller inte. 
Somliga är osäkra på om frågan ens varit uppe för diskussion. Beslut kan finnas, 
men ligger långt tillbaka i tiden innan den intervjuade tjänstemannen själv hade 
ansvar för verksamheten. Av de 17 intervjuade kommunerna har nio redogjort för 
att det finns ett klart uttalat ställningstagande från nämndens sida och argumenten 
för detta. Fyra kommuner hade bestämt sig för att ta ut avgift och fem för att inte 
göra det.  
 
 

Argument för avgiftsbelagt boendestöd 
 
Tradition är det vanligaste argumentet för att boendestöd är avgiftsbelagt. Insatsen 
jämställs med hemtjänst och kommunen har alltid tagit ut avgift för hemtjänst. Att 
i avgiftshänseende se annorlunda på boendestöd har inte varit uppe till diskussion 
i förvaltningsledning och nämnd. Tjänstemän kan kommentera detta med att 
nämnden inte är riktigt medveten om hur boendestöd har utvecklats. Andra menar 
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att motivet är rättviseaspekten. De hänvisar till likställighetsprincipen. Alla 
kommuninvånare skall behandlas lika, ingen enskild eller grupp skall favoriseras 
eller särbehandlas. Någon hävdar att även personer med psykiska funktionshinder 
vill och ska betala för stöd efter inkomst så som alla andra medborgare. En 
medlem i RSMH uttryckte sig just så spontant. Han ansåg att äldre har det lika illa 
ekonomiskt ställt som den grupp han själv tillhörde, så för honom var det riktigt 
att alla eller ingen skulle betala för stöd, oavsett om det kallas hemtjänst eller 
boendestöd. En del anser att utgångspunkten skall vara att alla skall bedömas lika 
men att det kan finnas individuella undantag, t ex bristande insikt i sin sjukdom, 
som gör att stöd skall avgiftsbefrias. Någon anser att en avgift faktiskt kan främja 
självständighetssträvan, det blir en morot när det blir billigare ju mer man utför på 
egen hand. Andra säger att avgiftens betydelse för om människor tar emot 
boendestöd eller inte är överdriven. Det handlar mer om hur man bemöter 
människor, har förmåga att skapa relation och motivera behövande att acceptera 
hjälp. 
 
 

Argument för avgiftsfritt boendestöd 
 

Det vanligaste argumentet för att boendestöd bör vara kostnadsfritt för den 
enskilde är att många personer med psykiska funktionshinder har svårt att klara 
sig ute i samhället om de inte tar emot hjälp. Funktionshindret medför ofta 
isolering och misstänksamhet mot andra människor, myndighetspersoner i 
synnerhet, och många saknar dessutom insikt om sitt behov av stöd. De 
intervjuade menar att det finns en uppenbar risk för att de som bäst behöver 
boendestöd aldrig tar emot insatsen, eller avslutar vad de redan beviljats, med 
hänvisning till att det kostar pengar. Flera kommuner menar att avgift för 
boendestöd direkt motverkar den uppsökande verksamheten man som kommun är 
skyldig att bedriva. Sakliga skäl för beslut om särbehandling av målgruppen finns.     
 
         ”Det blir märkligt att först motivera en människa till att våga öppna sin dörr 

och släppa in någon över tröskeln för att sedan ta betalt när förtroende är 
skapat och personen accepterar boendestöd.” 

 
Målgruppen lever ofta i svåra sociala omständigheter och har det generellt svårt 
ekonomiskt. Inte bara p g a låg inkomst utan också p g a svårigheter att hantera 
och prioritera ekonomi samt p g a skulder som uppstått till följd av sjukdom. 
Sådana skulder tas det ju inte hänsyn till vid avgiftsberäkning för hemtjänst. Det 
är inte bara en fråga om pengar, utan handlar om hela avgiftshanteringen: ifyllnad 
av avgiftsunderlag, väntan på beslut, oro för att inte förstå beslutet och räkningen 
och oro hur man skall klara ekonomin. Många saknar avgiftsutrymme och betalar 
inget i slutändan men alla skall igenom proceduren. Både tjänstemän från de 
kommuner som ger boendestöd gratis och de som önskar att nämnden skall fatta 
ett sådant beslut menar att avgiftshanteringen för målgruppen inte är lönt besväret. 
De menar att kommunens inkomstbortfall blir litet, men den långsiktiga vinsten 
stor när ”hindret” för att nå fram försvinner.  
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Många av förespråkare för avgiftsfritt boendestöd hävdar att boendestöd är ett 
socialt arbete. Insatsen är mer att jämställa med andra kostnadsfria stöd- och 
behandlingsinsatser än med hemtjänst. Varken stöd genom kontaktperson eller 
personligt ombud kostar pengar för den enskilde. Inte heller fältsekreterarinsatser 
eller annan stödinsats i öppen form, för den som utöver psykiskt funktionshinder 
har missbruksproblem, är avgiftsbelagt.  
 
 

Konsekvenser och effekter 
 

De kommuner som tar ut avgifter för boendestöd hävdar ju kommunallagens 
likställighetsprincip. Om personer med psykiska funktionshinder får avgiftsfritt 
boendestöd blir konsekvensen just sådan särbehandling av individ eller grupp 
som inte är tillåten. Kommuner som idag faktiskt ger gratis boendestöd till 
målgruppen säger sig dock inte ha mött motstånd från medborgarna eller från 
handikapp-, och pensionärsorganisationer. Däremot har ett par tjänstemän antytt 
att personal som jobbar med andra vårdtagargrupper ”har knorrat över orättvisa”.  
 
De som anser att boendestöd bör vara avgiftsfritt har ofta använt argument utifrån 
de konsekvenser som blir följden om avgift tas ut och den enskilde av denna 
anledning avstår hjälp. De bästa exemplen på detta kommer från de kommuner 
som tidigare haft avgiftsfritt boendestöd eller ett lågt satt avgiftsbelopp men sedan 
höjt avgiften eller infört nationell maxtaxa. Det lämnas många exempel på 
personer som vägrat boendestöd när det kostat pengar. Det kontinuerliga stödet till 
den enskilde upphör. De har inte längre någon att prata med och de blir mer 
isolerade och ensamma. Personen slutar kanske också med medicinering och den 
psykiatriska öppenvården får inte signaler om ohälsa i tid. En viktig länk i 
larmkedjan försvinner. Till slut blir det nödvändigt med inläggning på psykiatrisk 
klinik, ibland med stöd av tvångslagstiftning. Konsekvenserna blir inte bara 
lidande och kränkning utan medför även sociala efterräkningar genom försämrade 
relationer till anhöriga och grannar och ekonomiska konsekvenser genom obetalda 
räkningar, eftersatt skötsel av lägenhet osv. Anhöriga belastas och ”får ta smällen” 
och reda upp det som går att åtgärda. Ibland har bostadsbolaget accepterat 
hyresgästen endast därför att vederbörande lovat ta emot boendestöd och bryts 
detta avtal riskerar personen vräkning. För kommunen är boendestöd i ordinärt 
boende, i de flesta fall, en betydligt mer kostnadseffektiv insats än stöd i bostad 
med särskild service. 
 
 

Intryck 
 
Enstaka personer bland de intervjuade menar att avgifter för boendestöd inte är 
någon aktuell fråga i deras kommun eller organisation, men de flesta har visat 
mycket stort gensvar för att frågan lyfts fram i ljuset. Många är engagerade och 
välkomnar debatt. I några kommuner som står inför förändring i avgiftsfrågan 
eller som nyligen har genomfört en sådan är diskussionen högaktuell. En del 
kommuner har just börjat bygga upp verksamhet för olika stödinsatser till 
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personer med psykiska funktionshinder. Andra har en etablerad verksamhet som 
de vill fortsätta utveckla. Utredaren har fått mycket fakta i ämnet, många åsikter, 
synpunkter och intressanta infallsvinklar och nya frågeställningar.  
 
Olika professioner inom en och samma kommun kan ha vitt skilda uppfattningar 
om vilka konsekvenser kommunens beslut om avgiftshantering för boendestöd får 
för personer med psykiska funktionshinder. I flera kommuner har det varit 
avgiftsassistenter som haft den mest bestämda uppfattningen om avgifternas 
negativa konsekvenser för målgruppen medan högre tjänstemän inte ansett att 
avgifter förorsakat några större problem. I någon kommun kämpar tjänstemän för 
att få tillstånd avgiftsfritt boendestöd medan det personliga ombud som utredaren 
intervjuade i samma kommun menar att de personer ur målgruppen som kan 
betala naturligtvis skall göra detta som alla andra. En företrädare för en 
intresseförening menar att avgifter för boendestöd inte är en så stor sak för 
föreningen. Den kommun där föreningen verkar beviljar dels många personer 
insatser enligt LSS, dels informerar kommunen om, och hjälper vid behov till, 
med ansökan om handikappersättning hos Försäkringskassan. Den aktuella 
kommunen kan också, efter individuell bedömning, bevilja avgiftsbefrielse. Hur 
vanligt förekommande handikappersättning är bland personer med psykiska 
funktionshinder verkar skifta från kommun till kommun. En del tjänstemän ser 
som sin uppgift att vara aktiva med att ge hjälp, andra känner inte alls till reglerna 
kring handikappersättning och en del menar att hjälp att söka sådan ersättning är 
en sak för god man. 
 
En del kommuner beviljar, efter individuell prövning, avgiftsbefrielse om 
personen saknar insikt om sitt behov av hjälp medan andra kommuner inte nyttjar 
denna möjlighet.  
 
En tjänsteman menade att genom att ge avgiftsfritt boendestöd enligt SOL var 
gränsen mellan SOL och LSS utsuddad. Den största skillnaden i praktiken mellan 
lagrummen är just att LSS inte medför någon avgift. Andra funderingar man kan 
ha kring LSS är att vissa kommuner som ganska generöst beviljar insatser enligt 
LSS också gör lagen bättre än vad den är. Insatsen boendestöd är ju inte en av de 
tio rättigheterna, men har på sina håll blivit en lokalt skapad LSS-rättighet för stöd 
i ordinärt boende. Det finns också kommuner som förändrar innehållet i insatsen 
ledsagarservice, som ju är en av de uppräknade rättigheterna. Insatsen är ämnad 
att möjliggöra aktiviteter utanför bostaden, bl a för deltagande i kultur- och 
fritidsaktiviteter, men den används istället som en stödinsats i boendet. För att inte 
”behöva ta ut avgift” har utredaren också fått höra exempel på att kommuner ger 
boendestöd utan beslut och registrering. Det kan också vara så att det visserligen 
fattas beslut men ingen räkning skickas ut. ”Det talar vi tyst om.” 
 
 

Slutsats och rekommendationer 
 

Boendestöd är i de allra flesta kommuner etablerat som en särskild insats, skild 
från hemtjänst. Insatsen har utvecklats från praktisk hjälp, företrädesvis i hemmet, 

 14



till ett flexibelt, pedagogiskt och psykosocialt vardagsstöd i boende och närmiljön. 
I många kommuner ses dock fortfarande boendestöd, av tradition, som en slags 
hemtjänst och behandlas avgiftsmässigt som sådan. Det är önskvärt att ansvarig 
nämnd i varje kommun diskuterar utvecklingen av boendestöd och aktivt tar 
ställning till hur man vill se på insatsen; målgruppsmässigt, innehållsmässigt och 
avgiftsmässigt.  
 
Benämningen boendestöd förekommer inte i Socialtjänstlagen, vare sig bland 
exemplen av stödinsatser eller i text om avgifter. I kapitlet om avgifter redogörs 
för hemtjänstens innehåll medan boendestödet, och dess variationsrika innehåll, 
inte alls regleras. Utredaren hittar inte heller begreppet i Socialstyrelsens 
lägesbeskrivningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg. Utredarens 
rekommendation är att boendestödet lyfts fram och att benämningen regleras i lag 
och riktlinjer. Skall boendestöd fortsätta att jämställas med hemtjänst eller skall 
man utifrån målgrupp, innehåll och metod se det som socialt arbete som skall 
likställas med andra kostnadsfria insatser av behandlingskaraktär? 
 
Margaretha Baig 
Utredare 
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4. Delstudie 3 - En studie om kostnader och 
intäkter gällande avgifter för boendestöd 
 
Studien 
 
Uppgiften gick ut på att undersöka kostnader för och intäkter från ett 
avgiftssystem för boendestöd för personer med psykiska funktionshinder inom ett 
antal kommuner. Håkan Locking universitetslektor och avdelningschef för 
nationalekonomi och statistik, har varit handledare under projektets gång. Vi har 
funnit vissa svårigheter att nå önskade personer inom kommunerna, men bortsett 
från detta har arbetet motsvarat våra förväntningar.  
 
Urval 
Undersökningen består av ett urval på nio kommuner som har valt att ta ut en 
avgift för boendestöd. En viktig aspekt av urvalsproceduren är att bestämma från 
vilken tidpunkt i hanteringen inom den kommunala administrationen 
beräkningarna ska gälla och om studien ska omfatta samtliga ansökningar om 
boendestöd eller endast de ansökningarna där det har bedömts att en avgift ska tas 
ut. Vi beslutade att processen från det att en individ ansöker om boendestöd, att 
boendestöd beviljas och till det att individen bedöms kunna betala en avgift eller 
få avgiftsbefrielse är ej med i denna undersökning. Den kostnad som vi har 
undersökt börjar från det att bedömningen har gjorts att individen ska betala en 
avgift för boendestöd. Ett exempel på detta är i en fiktiv kommun där 20 personer 
med psykiska funktionshinder har ansökt om boendestöd, 10 av dessa får sin 
ansökan beviljad men får ett beslut om avgiftsbefrielse och de andra 10 får sin 
ansökan beviljad och får ett beslut om en avgift för boendestöd enligt kommunens 
gällande taxesystem. Det är således kostnader för hanteringen av avgiftssystemet 
och intäkterna från den andra gruppen av 10 personer som ingår i föreliggande 
studie. På detta sätt får man en mera korrekt (trots övriga möjliga felkällor) 
beräkning av kostnader/intäkter per individ 
 
Tillvägagångssätt 
Kommunerna i denna undersökning är av varierande storlek och har ett skiftande 
antal individer med avgift. Arbetsuppgifter som är relaterade till avgifter för 
boendestöd är fördelade olika i de olika kommunerna. Det kan variera både 
mellan tjänst och i arbetsfördelning. I alla kommuner har vi varit i kontakt med 
enhetschefer, handläggare och dess assistenter, lönekontor och 
ekonomiavdelningar på respektive kommun. Detta för att för det första ta reda på 
de uppgifter som visar kostnader för att ta ut en avgift för boendestöd, för det 
andra ta reda på de intäkter kommunerna får in från avgifterna och för det tredje ta 
reda på hur många individer i varje kommun som har avgifter för boendestöd.  
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Kostnader 
Kostnaderna består av lönekostnader1 och kontorskostnader och fakturakostnader. 
 
Lönekostnader: Lönekostnader beräknas för de personer som har arbetsuppgifter 
relaterade till avgifter. Kostnaderna är beräknade i relation till den tid som läggs 
på avgifter. 
Kontorskostnader: I kontorskostnader ingår dator, telefon, hyra och diverse 
rörliga kostnader såsom kopiering, papper, pennor etc. 
Fakturakostnad: I fakturakostnaden ingår bland annat kostnad för att ta fram 
underlag till fakturorna, kostnaden för att trycka en faktura, porto, eventuell avgift 
för bank- eller plusgiroavi2, personalkostnader, kontorskostnader, bevakning av 
faktura och kostnader för ekonomisystemet.  
 
Det har visat sig vara svårt att genomföra en undersökning av kommunala 
kontors- och fakturakostnader. Få kommuner har kunnat ge uppgifter på dessa 
kostnader. Således för kontorskostnaderna såväl som fakturakostnaderna har ett 
schablonbelopp använts. Kontorskostnaden är tagen från Västerviks kommun som 
var den kommun som gav de mest detaljerade uppgifterna och dessa bedömdes 
vara de mest trovärdiga.  
           
Fakturakostnader har varierat kraftigt mellan kommunerna, den enda kommun 
som hade gjort en uträkning på de faktiska fakturakostnaderna var Nyköpings 
kommun. Denna kommun hade alla ovanstående kostnader inräknade i en 
fakturakostnad på runt 300 kronor. Försök har gjorts att få denna kostnad 
bekräftad av andra kommuner, men detta har visat sig vara svårare än väntat, då 
ingen har kunnat uppge en fakturakostnad med alla kostnader inkluderade. Efter 
samtal med Nyköpings kommun var det troligen inte så att fakturakostnaden 
nämnvärt kan understiga 300 kronor och därför valdes detta belopp i uträkningen.  
 

                                                 
1 I lönekostnaden ingår bruttolön och sociala avgifter. Lönekostnader och kontorskostnader är 
uträknade för den tid som läggs på arbetsuppgifter relaterade till avgifter för boendestöd.   
2 Kommunen får betala en avgift för varje bank- eller plusgiroavi som inkommer. I vissa fall kan 
det även finnas möjlighet till betalning via Internet då denna kostnad ej tillkommer.   
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Resultat 
 
Nedanstående resultat är utifrån de uppgifter som de olika kommunerna uppgett, 
avrundat i heltal. 
 
Tabell 1 Intäkter och kostnader för hanteringen av avgiftssystemet för boendestöd 
i respektive kommun, genomsnittsbelopp per individ och år 
 

 
Intäkter (individ 
per år) 

Kostnader 
(individ per år) 

Intäkter minus kostnader 
(individ per år) 

       
Borlänge 8 102 4 114 3 987 
Hultsfred 5 135 3 708 1 427 
Karlstad 4 045 4 115 -69 
Nyköping 2 708 3 627 -918 
Orsa 15 600 17 271 -1 671 
Oxelösund 13 268 19 668 -6 400 
Vimmerby 9 024 35 164 -26 140 
Västervik 10 976 4 143 6 832 
Växjö 8 607 7 587 1 021 
        
Genomsnitt 8 607 11 044 -2 437 
 
Tabell 2 Antal individer med avgift i respektive kommun och beräkningen av 
intäkter minus kostnader per år för hanteringen av avgiftssystemet för boendestöd 
 

 
Invånarantal 
(070630) 

Antal individer 
med avgift 

Intäkter minus kostnader 
(per år) 

      
Borlänge 47 000 43 171 456 
Hultsfred 14 000 24 34 246 
Karlstad 83 000 66 -4 575 
Nyköping 50 000 48 -44 076 
Orsa 7 000 13 -21 719 
Oxelösund 11 000 9 -57 601 
Vimmerby 15 000 4 -104 559 
Västervik 36 000 41 280 131 
Växjö 78 000 100 102 062 
       
Genomsnitt  39485 
 
 
Siffrorna i tabellerna ger en tydlig bild av uppgifterna angående intäkter och 
kostnader för att hantera avgiftssystemet för personer med psykiska 
funktionshinder som har boendestöd. Några utmärkande drag kan dock påpekas.  
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Det framgår av tabellerna ovan att: 
 

- två kommuner (Orsa och Oxelösund) har betydligt högre intäkter än 
genomsnittet medan två andra (Nyköping och Karlstad) har betydligt lägre 
intäkter än genomsnittet 

- tre kommuner (Vimmerby, Oxelösund och Orsa) har betydligt högre 
kostnader än genomsnittet och har även de högsta ”negativa vinsterna”  

- fem kommuner gör en ”negativ vinst” och fyra som gör en ”positiv vinst”.  
- små kommuner med ett litet antal individer med boendestöd tenderar att ha 

en högre kostnad jämfört med större kommuner med ett större antal 
individer 

- den genomsnittliga vinsten (intäkter minus kostnader) per individ och år är 
negativ (tabell 1) dock blir den genomsnittliga vinsten totalt per år positivt 
då intäkter minus kostnader multipliceras med antal individer per kommun 
(tabell 2). Orsaken till detta är att de kommuner som har en positiv vinst är 
de med flest individer med avgift, vilket drar upp den genomsnittliga 
vinsten.  

 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att kommuner som har få individer med 
avgifter ”förlorar” på att ta ut en avgift för boendestöd. De kommuner som har 
mellan 24 och 100 individer med avgift visar ett varierande resultat. Den stora 
variansen mellan dessa kommuner kan bero på ett antal felkällor som redovisas 
nedan. En annan orsak kan vara att vissa kommuner har hemtjänst för äldre i 
samma system som boendestöd för psykiskt funktionshindrade. Antalet individer 
som finns med i systemet för dem som har en avgift blir då fler, vilket kan leda till 
att arbetstiden som läggs per individ minskar.  
 
Felkällor 
Det finns ett antal tänkbara felkällor i denna undersökning vilka kan påverka 
resultatet. Det är högst troligt att kostnaderna skulle öka då arbetet att ta fram 
inkomstuppgifter och göra en bedömning om individens betalningsförmåga också 
togs med i beräkningarna.  
 
Ett visst mönster verkar framgå då det gäller vilka som arbetar med 
avgiftsrelaterade arbetsuppgifter mellan de olika kommunerna. Kontakt har tagits 
med personer med motsvarande tjänst (enhetschefer, handläggare, assistenter) i de 
olika kommunerna och dessa har frågats om det finns övriga personer som har 
avgiftsrelaterade arbetsuppgifter. Med denna metod finns det möjligheter till ett 
visst bortfall, då man inte med säkerhet kan påstå att man fått tag i alla berörda 
personer. Då dessa resultat utgår från intervjusvaren, finns det även en viss risk att 
missförstånd kan förekomma gällande exakt vilka arbetsuppgifter som efterfrågas. 
Dock är det inte troligt att varken personbortfall eller missförstånd ha haft någon 
större inverkan på resultatet då intervjuarna har varit medvetna om dessa felkällor 
från början och försökt hantera intervjuerna med extra försiktighet. 
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Kontorskostnader har antagits vara desamma för alla kommuner. Detta på grund 
av att denna uppgift har varit svår att få tag på och för att vissa siffror inte verkar 
vara kompletta (ej inkludera alla kontorskostnader). Detta är en av de mest osäkra 
källorna. Det bedömdes dock att en liten avvikelse i fakturakostnaden inte skulle 
påvisa någon märkbar skillnad för resultatet.  I Växjö fanns inga uppgifter på 
intäkter/individ, således användes ett genomsnittligt belopp baserat på övriga 
kommuners intäkter/individ. Det saknades även uppgifter på avgiftsrelaterad 
arbetstid för handläggaren i Oxelösund. Här användes ett genomsnitt för de 
personer som hade samma tjänst i kommuner av liknande storlek och liknande 
antal individer med avgifter för boendestöd. Inte heller dessa antaganden anses 
kunna ha en större påverkan på det genomsnittliga resultatet för alla kommuner.   
 
 
Johanna Nilsson och Kristina Petersson  
Magisterstudenter i nationalekonomi vid Växjö universitet. 
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5. Sammanfattande diskussion och 
rekommendationer 
 
Delstudie 1 visar en tydlig bild att en klar majoritet (c:a 70%) av de undersökta 
kommunerna inte tar ut någon avgift för boendestöd i vare sig ordinärt boende 
eller bostäder med särskild service. I Delstudie 3 har fokus varit på intäkter och 
kostnader för hanteringen av avgiftssystemet och bilden visar sig vara mer 
splittrad. Både intäkts- och kostnadsmönstret skiljer mycket bland de undersökta 
kommunerna. Det finns en tendens för både större kostnader och därmed negativa 
vinster i kommuner med ett mindre antal individer som betalar en avgift för sitt 
boendestöd. Det måste betonas här att det inte har varit frågan om att bedöma 
”lönsamheten” i avgiftshanteringen.  
 
I delstudie 2 redovisas tre huvudargument för att kommuner tar ut en avgift för 
boendestöd: dessa är ”likställighetsprincipen”, traditioner och ett 
ställningstagande att boendestöd ska jämställas med hemtjänst. Studien om 
intäkter och kostnader för avgiftssystemet pekar däremot på att jämförelsen med 
hemtjänst i kommunal verksamhet för med sig att hemtjänstens avgiftssystem 
appliceras på en ny målgrupp. Detta föranleder ett antal problem som har 
redovisats: t ex att en del av målgruppen kan oroas av pappersexercisen kring 
avgiftssystemet, och att man inte anser sig ha råd och således avstår från 
nödvändig hjälp och stöd. Dessutom kan en stor del av assistenternas tid upptas 
med att hämta in uppgifter från individer som har svårigheter att förstå kontexten 
och således svårigheter att lämna de för ändamålet korrekta uppgifterna.  
 
Jämförelsen med hemtjänsten är ganska väsentlig i diskussionen om avgifter för 
boendestöd för personer med psykiska funktionshinder. Boendestödet för denna 
målgrupp hade sitt ursprung i socialtjänstens hemtjänstgrupper i slutet av 1980-
talet och i början av 1990-talet, men började utvecklas mot en specialisering efter 
Psykiatrireformen 1995 (SOU, 2006:100). Att avgiftsbelägga insatsen i början var 
naturlig genom kopplingen till hemtjänsten och stödets ursprungliga karaktär av 
en utförd praktisk service till individen. Denna historiska bild kan sammanföras 
med de principer som nämns ovan i delstudie 2 och två tydliga motpoler 
framträder.  
 
Å ena sidan ger principer om solidarisk finansiering av välfärdssamhället och 
likställighet tillsammans med den tidiga associeringen till hemtjänstsystemet en 
klar motivering för att avgiftsbelägga boendestöd för målgruppen. Å andra sidan 
finns det ett tillägg till likställighetsprincipen i delstudie 2 om lika behandling av 
kommunmedlemmar om det inte finns sakliga skäl för något annat. Det finns som 
ovan nämnts ett antal sakliga skäl för ett annat ställningstagande som gäller 
personer med psykiska funktionshinder. Dessutom har målgruppen som alla 
medborgare rätt att inom ramen för Socialtjänstlagen få bistånd för sin livsföring i 
form av avgiftsbefriade insatser av behandlingskaraktär. För man samman dessa 
argument med den historiska bilden med den ovan nämnda utvecklingen av 
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boendestöd för målgruppen så finns det än tydliga motiveringar för att boendestöd 
för målgruppen bör inte avgiftsbeläggas.  
 
Författaren och tillika projektledaren för Boendeprojektet anser att de sistnämnda 
argumenten väger betydligt tyngre och att insatsen ”Boendestöd” inte bör medföra 
några avgifter för personer med psykiska funktionshinder. Denna 
rekommendation finns upptagen bland Nationell psykiatrisamordningens förslag i 
slutbetänkandet ”Ambition och Ansvar” (SOU 2006:100). Bedömningen att 
insatsen boendestöd inte bör medföra några avgifter för den enskilde (s. 247 punkt 
5.1.3) bygger på utredaren Margaretha Baigs undersökning som presenteras i 
delstudie 2. C:a 70% av kommunerna verkar också vara av samma åsikt.  
 
Om inte detta förslag vinner gehör rekommenderar projektledaren i andra hand att 
samtliga kommuner och stadsdelar uppmanas att ta upp avgiftsfrågan till 
behandling i den nämnd som har ansvar för boendestöd för målgruppen. Delstudie 
2 visar att man i några kommuner inte har behandlat frågan över huvudtaget och 
hemtjänstens avgiftssystem har applicerats utan en grundlig genomlysning av 
frågan och saklig diskussion i nämnden. Föreliggande rapport kunde således 
utgöra ett underlag för nämndens beslut i frågan.  
 
David Brunt 
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Bilaga 1  
 

Frågorna till kommuntjänstemän 
 
21 frågor till 17 utvalda kommuner om avgifter för boendestöd, enligt 
Socialtjänstlagen, till personer med psykiska funktionshinder. 
 
Kommun: 
Kontaktperson, namn, telefonnummer:  
Profession:     
Datum:  
   

1. Vilken förvaltning/vilka förvaltningar har ansvar för insatser till personer 
med psykiskt funktionshinder i din kommun?  
Boende 
Boendestöd  
Dagverksamhet/ sysselsättning,  
Träffpunktsverksamhet  
Kontaktperson  
Ledsagarservice 
Korttidsvistelse/ trygghetsplatser 
Insatser enligt LSS, mm. 
Personligt ombud 

 
2. Hur många personer med psykiska funktionshinder har beslut om insatsen 

boendestöd, enligt SOL i kommunen?  
 

Hur många personer med psykiska funktionshinder är det totalt som ni ger  
stöd till i någon form? 
 

3. Kan man få boendestöd som en insats enligt LSS? 
 
4. Vad är skillnaden mellan boendestöd och hemtjänst i Din kommun?  

  
5. Är det särskilda enheter som verkställer boendestöd till personer med 

psykiska funktionshinder? 
 

6. Finns det personer som väljer att ha hemtjänst för att slippa vara delaktiga 
i hemsysslor? 
 

7. Kan en person samtidigt ha boendestöd och hemtjänst? 
 

8. Är boendestödet avgiftsbelagt? 
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9. Är andra stödinsatser för målgruppen avgiftsbelagda? 
 

10. Hur kom nämnden fram till beslutet/ställningstagandet att ta ut avgift för 
boendestöd/ ge insatsen avgiftsfritt?  

 
Resonemang och diskussion på förvaltningen och i nämnden. 

  
När fattades beslut i frågan? 

 
Finns protokoll? 
 

11.  Vad anser de lokala brukarorganisationerna om nämndens beslut? 
 
12. Möter Du människor som avstår boendestöd p g a att det kostar pengar 

eller p g a att det kan komma att kosta pengar eller p g a att proceduren 
upplevs som krånglig och byråkratisk? 

 
13. Är avgiften för boendestöd beräknad på samma sätt som avgiften för 

hemtjänst? 
 

14. Vad kallar Ni avgiften? 
 

15. Vem informerar om att avgift tas ut och vem hjälper till att fylla i 
underlaget för beräkning av avgiften om den enskilde inte själv klarar 
detta?  
 

16. Om den enskilde inte lämnar in ett sådant underlag hur gör Ni då? 
 

17. Hur många procent av dem som har boendestöd är det som verkligen har 
avgiftsutrymme och betalar avgift? 
 

18. Vilka beräkningsgrunder finns för avgiftens storlek;? Inkomst, timmar, % 
av avgiftsutrymme, schablonbelopp? 
 

19. Kan avgiftsbefrielse beviljas? Vad är i så fall kriterierna för 
avgiftsbefrielsen? Hur vanligt är detta?  
 

20. Vem har delegation att besluta om avgiftsbefrielse? 
 

21. Är det vanligt att den enskilde har handikappersättning från FK p g a  
merkostnader i form av avgift till kommunen? Om personen behöver stöd 
att söka sådant bidrag, vem är då behjälplig 
 

 
2006-03-09  
Margaretha Baig 
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Bilaga 2 
 
Frågor till brukarorganisationer/intresseföreningar 
 
Brukarorganisation: 
Kommun: 
Kontaktperson, namn, telefonnummer: 
Datum: 
 
 

1. Vad är Era erfarenheter av boendestöd?  
 
Positiva erfarenheter 
Negativa erfarenheter 

 
2. Vad anser Ni om boendestöd som insats i jämförelse med annat stöd i 

vardagen; personligt ombud/ kontaktperson/ landstingets öppenvård? 
 

3. Vad är Er uppfattning om att boendestödet i en del kommuner är 
avgiftsbelagt? 
 

4. Vad är argumenten för Er ståndpunkt? 
 

5. Har Ni själva erfarenhet av att ha eller ha haft behov av, eller känner Ni 
andra personer som behöver, boendestöd men avstår därför att det kostar 
pengar, eller kan komma att kosta pengar? 

 
6. Har Ni diskuterat frågan om avgifter för boendestöd med 

verksamhetsansvariga på berörd förvaltning eller politiker i ansvarig 
nämnd? 

 
7. Vad har Ni fått för respons? 

 
8. Har Ni diskuterat avgifter för boendestöd med andra lokalföreningar i 

landet/ eller med RSMH riks?  
 

9. Är det vanligt att man söker handikappersättning från FK p g a att man 
har omsorgsavgift till kommunen att betala? 

 
10. Har Ni andra synpunkter kring boendestöd som borde diskuteras? 

 
 

Margaretha Baig 2006-03-16 
 
 



Sammanställning intervjuer avgifter för boendestöd 
 
Kommun Nämnd Avgift Ja/nej Motiv till beslut Konsekvenser Övrigt 
Kristinehamn 
23 899 inv 
Värmlands län 
36 bo m ss 
35 boendestöd  
totalt m annan 
verksamhet 80-90 
pers 

Socialnämnd 
-IFO  
-Omsorg 
-Utv/arb 
 
Finns en 
separat 
Omvårdnads-
förvaltning för 
äldre 
 

Nej ord bo  
Nej  bo ss  
 
 
Ingen har LSS, 
Gräns 
SOL/LSS 
suddas ut 
 

Tror ej varit uppe till beslut 
Komplement till bo ss 
Skyldighet söka upp/ erbjuda 
hjälp 
Annars väljer bort/vägrar 
Tillhör fh/ handikappet 
Missgynnad grupp 

Når msk 
Kan bo kvar hemma 
 
Kostnadseffektiv hjälp 

Klart svar: beror på 
org , man ser på 
insatsen som på andra 
insatser IFO har 
 
 
På gång med  
Bostöd LSS för lindr 
utv och Np 

Boden 
28 176 inv 
Norrbottens län 
40 bo ss 
11 boendestöd 
Totalt  drygt 60 + 
dagv+träffp+pers 
omb(15) 
 

Socialnämnd  
ÄO 
IFO 
Handikapp  
( Socialpsyk) 

Nej ord bo 
Nej bo ss 
 
Ett fåtal LSS 

Tror redan från 90-talet psyk 
reformen. En fattig grupp 
 

Uppenbart behöver hjälp 
Frågan disk ej, tas för 
självklart 

Nästa generations 
brukare NP fh en stor 
grupp som det måste 
hittas lösning för 
 
 
 

Växjö 
77 363 
Ca 200 pers 
boendestöd i ord 

Omsorgs-
nämnd för 
Äldre- och 
handikappoms 

Ja ord bo 
Ja bo ss 

En utveckling av hemtjänst.  
Alla biståndsbeslut medför avg. 
Nämnden har inte undantagit 
någon grupp. Just psyk fh och 

Oro och ängslan 
Om det blir en avg. 
Klarar jag detta 
ekonomiskt? 

Ingen aktuell fråga 
varken bland nämnd/ 
högre tj m/ eller 
brukarorg. 

 26



bo och i bo ss 
SOL/LSS 

Särskild SN 
med 
IFO/BFU/Vux
enh 
 

avgifter har aldrig diskuterats. 
N har givit delegation för avg-
befrielse om insikt saknas om de 
medicinska och sociala 
konsekvenser som blir följden av 
uteblivet stöd medför. 
 

Svårt med papper/beslut 
från myndigheter. 
 
Många har LSS ( 43 pers) 
Många som får avg har 
handikappers och 
kompenseras 
 

Ass och handlägg/ 
boendestöd och 
enhchef känner av 
individers oro/ 
ängslan/förtvivlan.  
Mkt jobb kring 
avghantering/ tele/ 
brev/praktisk hjälp; 
info/förklaringar/ 
delbetalning fylla i 
underlag avgberäkn o 
handikappers samt 
avgbefrielse/ mm 
 

Vadstena 
7 527 inv 
Östergötlands län 
10 pers ord bo 
SOL 
4 pers bo ss LSS 
Pers med 
dubbeldiagnoser 
har stöd gn IFO 

Socialnämnde
n ( IFO-ÄO 
sammanslagna 
2004) 

Nej ord bo  
Nej bo ss (LSS) 

Boendestöd påbörjat april 2005. 
Fanns inget riktigt nämndsbeslut 
att avg skulle tas ut. 
Det hela blev tokigt. Tog så ett 
beslut om avgfritt stöd i okt-05 De 
ps fh fick pengarna tillbaka! 

De som bäst behövde 
tackade nej. Att först 
motivera att ta emot hjälp 
och sedan begära pengar 
för hjälpen blev fel. 
Det är lugnare nu med 
tele mm. Psyk ö v säger 
de märker stor skillnad. 
 

Ny verksamhet och 
liten 
Nästa steg för 
Vadstena att utveckla 
träffpunktsverksamhet 

Uppsala 
183 308 inv 
Uppsala län 
139 pers ord bo 
212 pers bo ss 

Nämnden för 
vuxna 21-65 
år – 
förvaltningen 
heter kontoret 

Ja boendestöd 
= beroende på 
omsorgsnivå 
Ja bo ss =alltid 
nivå 2= 1300 kr 

Beslutet togs i fullmäktige på 90-
talet. På sina håll var boendestödet 
gratis. Det var olika i de 14 
kommundelsnämnderna 
Inte rättvist i samma kommun. 

Mycket arbete kring 
avghantering men inte 
mycket pengar för 
kommunen        
( 434 000:-/år) 

Vill ha flexibelt 
boendestöd. 
Handläggaren skall ta 
beslut om insatsen 
boendestöd men 
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(även 1 st boende 
dubbeldiagnos) 
IFO har eget 
bostöd till 
missbrukare 

för 
vuxna=myndi
ghetsutövning 
(SOL/LSS/IF
O) 

 
 

Grundtanken att det skall vara lika 
för alla. Flera är nu beredda att 
tumma på denna regel. Samtidigt 
som översyn avg behövs också se 
till att handlägg tar beslut om 
insatsen boendestöd men boende-
stödjarna och brukarna bör 
flexibelt bestämma omfattning. 
Det räcker nog inte med den egna 
nämnden ( för Vuxna) utan måste 
upp i KF. 

En fattig grupp. De som 
bet högst bet 800:-/mån ( 
17 pers) 
Räkningar dräller in blir 
ofta avg befrielse i 
slutändan. 

bostöd/brukare skall 
utforma den. 

Gotland 
57 488 inv 
Gotlands län 
15 pers ord bo 
Bo ss 15 pers (bara 
externa plac HVB-
hem). 

Social- och 
omsorgsnämn
d 
( IFO/Omsorg 
fh/ÄO) 

Nej bo ord bo 
HVB-plac ? 

Klart ställningstag: Stöd hj 
insatser gratis hemtj kostar. På 
södra Gotland tid gratis bo-stöd gn 
daglig verksh/ Visby hemtjänst m 
avg. Indiv stöd/ motivera aktivitet/ 
bristande insikt, ek kalkyl 

Uppsök verksamhet 
enklare/ lättare motivera. 
De flesta bryr sig inte om 
vad det heter men pos 
slippa betala 

Verksamhet under 
uppbyggnad 
Tid beslut om 
hemtjänst. Vid 
uppföljning nya beslut 
om boendestöd. 
Även 
dagverksh/syssels/träf
fpverks  
på gång 

Nora 
10 472 inv 
Örebro län 
34 pers bo ord bo 
1 pers bo ss köpt 
plats har inga egna 
gruppbo 

Socialnämnde
n 
(IFO/Handika
ppomsorg//Ä
O) 
Psykiatrin 
under Ho 

Nej bo ord bo 
HVB-plac gratis 
stöd 

Togs redan 95-96  
Gruppen ansågs rädd, trött på 
myndigheter. Man ville göra det 
enkelt för att de skulle tacka ja till 
stöd. Svag grupp ek och på måga 
sätt. 

Det är lättare att motivera 
till stöd; struktur, träning 
hemma och ute  

De nya ärendena mer 
komplicerade; NP, 
unga som far illa, 
dåligt socialt ställt 
 
Gruppboende, 
sysselsättning/träffp 
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34 pers som 
stöttas. 
 

 verks planeras 

Sala 
21 446 inv 
Västmanlands län 
 
15 pers bo ord bo 
5 pers bo ss SOL 
(egen persgr) 
 
Stöttar totalt 44 
pers 
 

Vård- och 
omsorgsnämn
d 
-
IFO/Psyk/oms
org 
-ÄO 

Nej  
gratis  
t v både för 
bostöd och för 
bo ss 

Nämnden har ännu inte tagit 
ställning. 
Verksamheten just startat 

Boendestödjarna får 
frågor redan om det 
kostar något. Vet redan 
blir det kostnad tackar 
många nej. 
Många har redan tuff 
ekonomisk  sit.  
Tar tid bygga upp 
förtroende att de skall 
våga öppna. 
Motivera och stötta och 
sedan ta betalt svårt att få 
ihop. 
 
 
 
 

Började verksamheten 
med boendestöd jan 
2006. Fler önskar 
hjälp och de som 
redan har vill ha mer 
stöd. 
Hade redan 
dagverksh/Träffpunkt/
Sysselsätt. 

Nyköping 
49 816 inv 
Södermanlands län 
55-60 pers bo ord 
bo 
 
4 bo ss  av dessa 1 
bo psyk/missb 

Socialpsyk 
låg från 1995-
2002/2003 
under Social-
arbmarknadsn
ämnd (IFO) 
Ligger numera 
under Äldre- 

Ja avg för alla 
på äldre- 
handikappo 
Men på IFO 
finns gratis 
insats från 
stödteam för 
missbruikare 

Hade från start (IFO) en liten 
symbolisk summa, 300:-. När 
maxtaxan kom 2002 blev det efter 
nivåer i timmar. 
Skulle vara lika för alla! 

Tappade många som 
behövde stöd när m-taxan 
infördes. 
En och annan protesterar. 
Är ett hinder att nå fram 
med insatserna 
Värst för de som är 
medvetna. De allra 

Nämnden har lagt ner 
träffpunktsverksh 
2005 
Har Fountain house i 
kommunen 
 
Boendestödet arb efter 
sopimusvuori-
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 20 pers bo ss  
(9 av dessa LSS) 
Stöttar ca 120-130 
pers  

och 
handikappnä
mnden 
 

De anses ej vara 
motiv-erade till 
stöd annars? 

sjukaste har god man. 
Avgbefrielse tillämpas ej. 
Dock under mot-
ivationsfas  tas ingen 
avgift ut. 

modellen 
Socialpsyk blev en 
liten verksamhet i 
bautaorg  ÄO. 
 
Avg delvis 
maxtaxans FEL 

Botkyrka  
76 592 
En av 26 
kommunen i 
Stockholms län 
 
Bostöd ord bo 74 
Finns även 
integrer team 
beroende under 
IFO case mang 4 
anst (Milton) 
Bo ss 68 internt + 
30 HVB 
Totalt stöttas ca 
350 pers de flesta 
SOL  
 

Socialpsyk 
(SPE) ligger 
under 
Socialnämnd
en som en 
enhet andra är 
IFO / 
Vuxenenheten 
 
Separat 
Omsorgsnämn
d för äldre och 
fh finns 

Nej bostöd  
Avg Bo ss för 
alla  

Det var meningen att boendestödet 
skulle avgbeläggas men SN  dec 
2004 och KF lyssnade på 
argumenten 
från intresseorg/ pers. 
De som bor i bo ss kan få 
avgbefrielse i vissa fall. 
Ass säger msk inga problem med 
datan. 
Mkt jobb, tar tid, manuellt jobb. 

De som far illa och mår 
dåligt behöver ju hjälpen 
men tar ej emot om den 
kostar. 
Landstingets öppenvård 
skulle också kosta att få 
hjälp av men det gick inte 
heller t ex för hjälp m 
depotinj. 

Stor betydelse att 
verksamheten finns 
under SN 
 
Arb m psyk fh är 
socialt arb.  
Boendestödjarna gått 
ESL-utb 
Handlägg är 
socionomer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marks kommun 
33 494 inv 

Socialnämnd 
IFO/LSS/psyk

Ja, fast belopp 
550 kr/mån för 

Kan ej svara på. Varit avg länge, 
sedan 92-93 någon gång. Tidigare 

När avg dubblades 
försvann en del  

Avgbefrielse finns ej 
men många av de som 
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Västra Götalands 
län 
 
30 pers 
boendestöd 
20 pers bo ss 

iatri distrikt 
Under SN 
finns också tre 
distrikt ÄO 

bostöd/htj. 
Hemsjukv 270:- 
tillkommer  
 
Bo ss 1572:- 

var avg 270:- .  
 
Har haft arbgr för att få bort avg 
men det hela rann ut i sanden. 

brukare som borde haft 
kvar hjälp. 
Hinder att nå msk. I psyk 
öppenv finns ca 500 pers. 
Kommunen når bara ca 
60 totalt.  
Borde vara fler som 
behöver bostöd. 

har bo ss betalar inget 
eller lite. Hälften har 
någon reducering. 
Handikappers är 
okänd. 
 
På gång att dela 
boendestöd i särsk 
team för 
1. psykiatri 
2. lindrigt utv/ fys fh 
3. andra bl a NP; 
ADHD/Asp/Aut och 
de som inte har någon 
diagnos alls. 
 
 
 
 
 

Jönköping 
120 965 inv 
Jönköp län 
Ca 200 pers 
boendestöd i 5 
enheter (ca 40 i 
varje) 
Dessutom 117 pers 

Socialnämnd 
-Verksamhet -
för psyk/fys fh 
- IFO 
- ÄO  
-Omsorgs-
funktion 

Ja Avg 164:- 
som tak. Alla 
får ifylla be-
räkning och får 
avgbeslut.  
 
Bo ss i form av 
servicebostad 

Det kostar för alla. Även 
brukarorg tycker så. 

Olika syn hur brukare 
uppfattar avg. Chef anser 
det handla om bemötande 
/förmåga att kunna 
motivera. Ass säger att 
det är stor oro/ de slänger 
brev/ ringer/mkt info och 
förklaring 

I boendestödet ingår ej 
ledsagarservice. Stöd 
till och från en 
aktivitet är avgfritt 
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i bo ss  
Totalt stöttas ca 
600 pers.  
 

Ja, ca 30 pers, 
har beslut också 
om boendestöd 
betalar 164:- 
plus 50kr/mån 
 
Bo ss = Ja avg 
upp till maxavg 
1588:- 
 

 
Handl ser oftast inget 
problem. Normalisering 

Lidingö 
41 892 inv 
Stockholms län 
Ca 50 pers har 
boendestöd 
13 pers i bo ss 
med egna 
boendestödjare 
Stöttar totalt upp 
mot 100 pers 

Äldre- 
handikappnäm
nd. Enheten 
kallas 
Socialpsyk 
 
Det finns sep 
Socialämnd 
med 
IFo/missbruk 
 

Ja maxtaxa 
1588:- 
 fr o m 2004-
2005 

Tidigare var det gratis 
2004 tittade man över avgsyst.  
Man gick på kommunallagen lika 
rättigheter och skyldigheter för 
alla. 
Jan 2006 ville man justera och 
höjde förbehållsbeloppet m 10 %. 
Blev ett slag i luften.  

Mkt jobb kring avgifter. 
Har tappat många som 
behöver stöd. Brukare 
säger nej redan på 
vårdplaneringen på 
sjukhuset. Missbrukare 
får gratis stöd gn IFO 
psyk fh utan missbruk får 
betala. 
Tillhör sjukdomsbilden 
att inte vilja ta emot 
hjälp. Kostnad blir en 
anledning att säga nej.  
Medför lidande för den 
enskilde. Viktig del i 
larmkedjan vid 
psykosgenombrott 
försvinner. ”tidiga 

IFS / tjm i 
verksamheten, 
bostödjare och IFS 
överens men  
Kanske har inte högre 
tjm kunnat ge rätt 
beskrivning av 
problemet för 
politiker. 

 32



tecken”  
Kostnad för sh i 
slutändan. 
 

Umeå 
110 758 inv 
Västerbottens län 
Antal som har 
boendestöd går ej 
att få fram, frågat 
tre pers 
Totalt stöttas ca 
400 pers 
boendestöd, bo ss 
och träffp verksh. 
De flesta i bo ss 
har insatsen enligt 
LSS 

Socialnämnd
en; 
myndighetsutö
vning tre 
verksamheter 
med varsin 
socialchef 
-BUF 
-Vuxna 
(socialpsyk) 
-Äldre 
 
Utförarledet  
Intraprenad 
Socialpsyk 
direkt 
underställd 
Socialdirektör
en 

Ja vanligt 
bostöd enl 
maxtaxa MEN 
det finns 
stödteam ( 60-
70 pers) där det 
ej kostar= yngre 
pers som mest 
har soc stöd 
IFO har också 
en grupp bostöd 
som ej kostar 
för psyk 
fh/missbr 

Boendestöd alltid varit avg ( sedan 
94 någon gång). Kämpat för att få 
bort avg. Inte nått fram. 

Finns pers som behöver 
hjälp men som ej tar emot 
Dock en synpunkt. 
Ibland kan pengar vara en 
morot = göra mer själv. 
Dock oftast negativt 

Bakgrund i 
hemtjänsten. Tradition 
m avg  enl handlägg. 
Utförarledet vill ha 
bort avg och samtidigt 
ha bort tidsangiv 
Behov  varierar fr tid 
till annan. Socialt stöd 
svårt mäta på samma 
sätt som städinsats. 
Lika billigt att ta bort 
avg. Administration 
kostar. 
Klurigt detta med info 
om avg. Handläggare 
vet inte vilken enhet 
enhetschefen ger 
uppdraget. Blir det 
vanligt bostöd ( med 
avg) eller blir det 
stödteamet( gratis)?? 
Hänt mkt på kort tid. 
Ligger alltid ett steg 
efter. 
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Oxelösund 
11 134 inv 
Södermanlands län 
 
20-25 pers har 
beslut om 
boendestöd 

Vård- och 
Omsorgsnämn
d 
-IFO, 
-
Arbmarknadse
nhet,  
-
Handikappom
sorg/LSS,  
-Äldreboende, 
-
Hemtj/socialp
syk 

Ja maxtaxa 
Inga nivåer 
Tar det 
avgiftsutrymme 
som finns. 
 

Aldrig reflekterat över att det 
skulle kunna skilja mellan 
boendestöd och hemtj / äldre och 
yngre 
Nämnden ganska ovetande. Växer 
ingen tanke. Välkomnar att 
dilemmat med avgifter belyses. 
 

ABSOLUT 
Flera har sagt nej. 
Medicindistr gratis tas 
emot. Boendestöd tackar 
nej. 
En del får hjälp ändå men 
utan beslut och utan avg. 

Avgiftsbefrielse 
saknas.  Blir hjälp 
utan beslut och avg 
ibland. 

Kalmar 
60 924 inv 
 
Kalmar län 
Återkommer om 
antal som har 
boendestöd i ord 
boende/servicebo
st 
De som bor i bo ss 
har ej boendestöd 

Omsorgsnäm
nd 
Separat 
Socialnämnd 
finns 

Ja  Boendestöd är inte så etablerat. 
Nämnden är inte medveten om 
hur insatsen skiljer sig från 
hemtjänst. De har  inte egentligen 
tagit ställning till om psyk fh skall 
betala avg eller ej.. 

Handläggarna väljer 
ibland att inte inf om avg. 
De avgiftsbefriar direkt. 
Men egentligen skall man 
informera, hjälpa till fylla 
i underlag för beräkning 
och om de då får avg men 
ej vill ta emot skall 
handläggaren lämna 
skriftligt förslag på 
avgiftsbefrielse. Detta tar 
tid, en halv dag ibland i 
arbetstid.  

Avgiftshanteringen för 
målgruppen är just nu 
uppe till debatt. 
Styrgruppen har i april 
satt en ekonom att 
kolla hur många 
personer det rör sig 
om som har 
boendestöd, hur 
många som faktiskt 
betalar, antal som 
avgiftsbefriats, 
intäkter och kostnader 
för hanteringen osv. 
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Lotta lovar 
återkomma med 
siffror senast början 
av maj  

Österåker 
37 336 inv 
Stockholms län 
 
47 personer får 
bostöd i ord bo 
 
7 pers har bo ss 
enligt LSS 
 
Ca 10 är placer enl 
SOL i HVB-hem  

Vård och om-
sorgsnämnd 
-Hemtjänst 
-Pers  psyk fh 
-Handkapp-
omsorg/LSS 
 
Separat 
Socialnämnd 
finns 

Nej boendestöd 
är gratis  
Bo ss är enl 
LSS, betalar ej 
HVB-hem 
betalar särskild 
vårdavg som ej 
är hemtjänst 

Frågan var uppe för några år sedan 
i nämnden. Förslaget var att 
avgiftsbelägga boendestödet men 
det drogs tillbaka. Ekonomin är 
dålig hos många i gruppen. Många 
skulle välja bort hjälpen om den 
kostade.  

Att nå fram med stöd som 
de i målgruppen behöver 
var argumentet för 
avgiftsfritt stöd. 
De som har sysselsättning 
och får hjälp att ta sig till 
arbplatsen behöver heller 
inte betala av samma 
anledning..  

Kommunen ger 
boendestöd till pers 
med långvar psyk fh. 
Boendestödet vill ej, 
enl handläggare, ha 
NP- problematik, 
yngre pers, 
självskadande, 
missbruk osv. Strider 
med IFO.  
 
IFS är aktiva och har 
påverkat nämndens 
ställningstagande. 
 
2006-04-27/MB 
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