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FÖRSLAG 
 

Ärende 26: Översyn av taxor inom 
funktionshinderområdet  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Förvaltningens förslag till beslut avslås 
 

2. Den föreslagna vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och 
komma med förslag på hur det går att förenkla tillämpningen av taxan för 
de enskilda brukarna 

 
Bakgrund 
Huddinges socialpolitik ska präglas av hög kvalitet och som brukare ska man ges 
goda förutsättningar att bruka kommunens verksamheter på området. Höga 
avgifter riskerar att drabba den enskilde och är ingen önskvärd utveckling för 
Huddinge kommun. 
 
Ärendet om att se över taxorna inom funktionshinderområdet har sin bakgrund i 
att öka avgiftsfinansieringen i kommunens verksamheter som den moderatledda 
koalitionen röstat igenom i kommunfullmäktige. Vi har motsatt oss en ökad 
avgiftsfinansiering bland annat inom detta område och därav har vi inte haft med 
det som en prioriterad åtgärd i våra budgetförslag de senaste åren.  
 
När det här ärendet skulle beslutas av kommunstyrelsen i november 2017 yrkade 
vi på att ärendet skulle återremitteras med syfte att tydliggöra de ekonomiska 
konsekvenserna för socialnämnden, samt inhämta yttrande från Huddinges råd 
för funktionshinderfrågor. Det är fortfarande inte helt tydligt om kommunens 
intäkter kommer att öka till följd av de nya avgifterna. Ett möjligt scenario kan 
vara att personer med serviceinsatser istället börja använda sig av RUT-avdrag 
och anlitar privata aktörer för exempelvis städtjänster. Huddinges råd för 
funktionshinderfrågor konstaterar att de flesta funktionshindrade använder sig 



av serviceinsatser såsom städning, tvätt och matinköp. Vissa av dessa 
inkomstgrupper kommer få en betydligt höjt taxa på cirka 1 000 kronor i 
månaden. Vidare slår rådet fast att det helt saknas en beskrivning av hur 
kvaliteten ska kunna öka. 
 
Vi ser att det kan finnas behov av att förenkla tillämpningen av taxan för de 
enskilda brukarna. Däremot är det helt fel väg att gå att i vissa delar öka 
avgifterna eftersom det kommer drabba många funktionshindrade i Huddinge.  
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