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Ändring av avgifter inom Vård och omsorg
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att
föreslå kommunfullmäktige:
-

Att anta föreslagna avgifter i enlighet med nedanstående
förslag

-

Att avgifterna börjar tillämpas från och med 2019-07-01

-

Att översyn av avgifterna skall göras årligen med nästa
revidering i april 2020 för år 2021

Sammanfattning av ärendet
Kommunens rätt att ta ut avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen styrs av lagar och förordningar som
Socialtjänstlagen (SoL 2001:453), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL
1982:763), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS
1993:387) samt Förordning om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1993:1090).
Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnad och
kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel
för sina personliga behov.
Underlag till avgifter i förslaget har hämtats från Hörby kommuns
prislista samt prislistor och riktlinjer från ytterligare nio kommuner
för 2018.
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Föreslagna höjningar av befintliga avgifter samt nya avgifter
redovisas nedan.

Matdistribution, leveransavgift

250 kr per månad

Ny avgift. Ingår i maxtaxan.
Trygghetslarm

250 kr per månad

Innebär en höjning av avgiften från nuvarande 150 kr per månad.
Avgiften inte höjd sedan 2007. Ingår i maxtaxan.
Extra trygghetslarm (make/maka/sambo)

100 kr per månad

Ny avgift. Ingår i maxtaxan.
Installationsavgift Trygghetslarm

300 kr per tillfälle

Ny avgift.

Hämtning av hjälpmedel

900 kr per tillfälle

Ny avgift. Gäller ej vårdsängar och mobila personlyftar.
Förkommet eller skadat hjälpmedel

Återansk. värde

Ny avgift. Ersätts med enhetens återanskaffningsvärde.
Dagverksamhet, 1 besök i veckan

200 kr per månad

Innebär en höjning av avgiften från nuvarande 150 kr per månad.
Ingår i maxtaxan.
Dagverksamhet, mer än 1 besök i veckan

400 kr per månad
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Innebär en höjning av avgiften från nuvarande 300 kr per månad.
Ingår i maxtaxan.

Eva Klang Vänerklint

Dick Nyström

Socialchef

Adm chef

Bilagor
Kartläggning av avgifter inom Vård och omsorg
Avgifter inom Vård och omsorg

