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BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS
ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2016
Varje år justeras avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde. De nya förändrade avgifterna
ska fastställas av kommunfullmäktige i november 2015.
Följande områden skall beräknas:
 ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN
Från och med den 3 september 2012 finns en gemensam organisation för Simrishamn.
Tomelilla, Sjöbo och Ystads kommuner för handläggningen av ärende enligt den nya
alkohollagen. Avgifterna för 2016 kommer att hanteras i ett särskilt ärende som upprättas av
kommuncheferna i berörda kommuner. Detta ärende kommer att politiskt behandlas på SÖSKmöte i mitten av november och därefter gå direkt till kommunstyrelsen.
 DÖDSBOFÖRVALTNING
Uppräknas enligt KPI

 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG

Uppräkning enligt lag samt årlig förändring av prisbasbelopp och KPI.
Kosten uppräknas dock efter uppgivet självkostnadspris.

ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN –
avgifter 2016 (Hanteras i ett särskilt ärende)

DÖDSBOFÖRVALTNING
Dödsboförvaltning ÄB 18:2

400 kr/h

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG 2016
Kommentar avseende uppräkning av avgifter 2016
Hemtjänst- och hemsjukvårdsavgifter följer den s.k. maxtaxan som är reglerad i lag.
I övrigt ska avgifter, från och med 2010, räknas upp enligt den årliga förändringen av gällande
konsumentprisindex (KF § 174).

Vård och omsorgstaxa (SoL och HSL)
Socialnämnden införde den så kallade maxtaxan under 2002. Maxtaxan innebär att den enskilde
brukaren som mest kan få betala 0,48 gånger prisbasbeloppet för hemtjänst och hemsjukvård,
oberoende av hur mycket hjälpinsatser man har. För 2015 var maxtaxan 1 780 kr/månad. Regeringen
har lagt nytt förslag för maxtaxan som innebär en höjning med 211 kr/mån till 1 991 kr/mån 2016. Om
förslaget inte antas följer maxtaxan prisbasbeloppet och maxtaxan blir 1 772 kr/mån 2016.
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Avgiften för hemsjukvårdsinsatserna tas även ut av patienter som har personlig assistans enligt
LSS/LASS. För de som har beslut om boende eller daglig verksamhet enligt LSS § 9:9 respektive LSS
§ 9:10 utgår ingen avgift för hemsjukvård. Ingen avgift utgår för själva LSS insatserna.

A. Avgiften för hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatserna.
Avgiften delas upp i två nivåer (beslutad insatstid SoL+HSL) och en procentsats multipliceras
med avgiftsutrymmet (skillnaden mellan inkomster och kostnader) för att räkna ut avgiften:
Nivå 1
Nivå 2

0 - 10.99 timmar/månad 75 % *(se lägsta avgift)
11 - w timmar/månad 100 %

Undantag från taxan är utprovning, installation och uppföljning av hjälpmedel. För detta tas en
engångsavgift på 350 kr ut. Avseende avgift för hjälpmedel, se under C. Tekniska hjälpmedel.
Högsta avgift som tas ut per timme är 350 kr. Detta anses vara den högsta skäliga avgiften och bygger
på kommunens självkostnad.
Lägsta skäliga avgift är 175 kr och kommer att tas ut även om brukaren/patienten har mindre än 30
minuter insatstid i månaden. Hela avgiften på 175 kr tas dock inte ut om brukaren har ett
avgiftsutrymme som är lägre än 175 kr Detta innebär att i *nivå 1, kan 100 % av avgiftsutrymmet tas
ut i avgift.
Vid påbörjad respektive avslutad vård och omsorg debiteras för hel eller halv månad. Halv månad är
1-14 dagar och hel månad är 15-.

B. Matdistribution
Avgiften avser utkörning av mat och är 270 kr/månad och hushåll.

C. Tekniska hjälpmedel
Har man permanent behov av hjälpmedel är dessa avgiftsfria.
Avgiften vid utprövning av hjälpmedel som provas ut i samband med operation eller skada och lånas
ut under max sex månader är oberoende av antalet hjälpmedel. Hyra per månad är 100 kr. Omprövning
för en ny sexmånadersperiod alternativ för permanent nyttjande kan göras.
Vid operationspaket (t.ex. höft- och knä) tas en avgift ut på 950 kr inklusive utprovning och dessa
hjälpmedel får patienten behålla. Vill dock patienten återlämna hjälpmedel gäller nedanstående regler.
Kommunen tillhandahåller käppar och kryckor till självkostnadspris (inkl. moms).
Hämtning av hjälpmedel tas en avgift om 410 kr per tillfälle ut. Denna avgift ingår ej i maxtaxa. Sker
återlämning av hjälpmedel till kommunens hjälpmedelsförråd tas ingen avgift ut.
Avgift för Trygghetstelefon tas ut med 225 kr/månad i ordinärt boende.
Vid uthyrning av hjälpmedel till personer som vistas i kommunen men ej är folkbokförda här ska
särskild avgift tas ut enligt nedan:
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* Säng
* Lyft
* Elryggstöd
* Hygienstol på hjul
* Rullstol
* Rollator (gåstol)
* Ramper
* Enkla hjälpmedel
(hygien, KKP,
tröskelkilar)
* Enkla antidec
madrasser/sittdynor
* Avancerade antidec
madrasser/sittdynor

1 000 kr
1 000 kr
500 kr
500 kr
1 000 kr
500 kr
700 kr

200 kr
200 kr
500 kr

D. Korttidsboende
Hemtjänstavgift tas ut motsvarande nivå 2. Avgiften beräknas per dag.

E. Särskilt boende
Hemtjänstavgift tas ut motsvarande nivå 2. Hemsjukvård och trygghetslarm ingår i avgiften.

F. Dagverksamhet och träffpunkt för äldre
Insatsen dagverksamhet är kostnadsfri. Brukaren betalar endast avgift för ev. måltider enligt
kommunens fastställda taxa.

G. Individuellt behovsprövad dagverksamhet för personer med
demenssjukdom/demensliknande tillstånd
Insatsen dagverksamhet är kostnadsfri. Brukaren betalar endast avgift för ev. måltider enligt
kommunens fastställda taxa.

H. Avlösarservice
Avlösarservice upp till 20 timmar per månad är avgiftsfri. För tid därutöver debiteras enligt
hemtjänsttaxa.

I. Ledsagning
Avgift enligt gällande hemtjänsttaxa, se punkt A .

J. Kontaktperson.
Ingen avgift utgår.

K. Boendestöd till psykiskt funktionshindrade samt sysselsättning för
personer med psykiska funktionshinder
Insatsen är avgiftsfri.
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KOST
Måltidsavgift på särskilt boende

Avgiften för helkost är 2 890 kr/månad för 2016 om man vistas på korttidsboende eller bor på särskilt
boende.
Tidigare har socialnämnden och kommunfullmäktige föreslaget priset för gäster (personer utan
biståndsbeslut) som har besökt socialnämndens restauranger. Från och med 2009 ansvaret övergått till
barn- och utbildningsnämnden.

Måltidspriser – pensionärer skrivna i
Simrishamns kommun

2015

2016

2 890 kr

2 890 kr

Middag i dagcentral/särskilt boende/dagverksamhet

53 kr

53 kr

Matdistribution, portionspris middag.

56 kr

56 kr

Frukost

16 kr

16 kr

Kvällsmat

18 kr

18 kr

Kaffe med bröd

10 kr

10 kr

Helkost särskilt boende

De nya avgifterna tas ut från den 1 februari när omräkningen av hemtjänstavgiften är genomförd.
(Avgiften för 2015 gäller därför till den 31 januari 2016.)

Jämkning av kostersättning för personer med hemtjänst
Om man har ett underskott i avgiftsunderlaget och inte har en förmögenhet som är större än 1,5
basbelopp (66 450 kr år 2016), kan måltidsavgiften reduceras med samma belopp som underskottet.
Reduceringen kan dock aldrig bli större än det individuellt höjda förbehållsbeloppet för fördyrande
kost.
Om man har ett underskott i avgiftsunderlaget men en förmögenhet större än 1,5 basbelopp, kommer
måltidsavgiften ej att reduceras med underskottet. Detta mot bakgrund av att lagen inte innebär ett
allmänt försörjningsstöd och att ersättningen för kost inte ingår i lagen om maxtaxa inom hemtjänsten.
För att få jämkning av kost måste en ansökan göras som ska styrkas av årsbesked från respektive bank.
Kommentar: Den fastighet den enskilde äger och är folkbokförd på ska undantas från förmögenhet.
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Måltidspriser inom LSS verksamheten.
Insatser enligt LSS är avgiftsfria, men kommunen har rätt att ta ut avgift för mat.
Korttidsvistelse/ korttidstillsyn
Verksamhetens målgrupp är i huvudsak barn och ungdomar under 18 år. Men insatsen korttidsvistelse
kan även ges till äldre än 18 år.

Åldersgrupp
0-5 år
6-12 år
13-w

Frukost

Mellanmål

Lunch
eller
kvällsmat

8 kr
10 kr
13 kr

8 kr
10 kr
13 kr

14 kr
19 kr
25 kr

Summa helkost
44 kr
58 kr
75 kr

Boende, enligt LSS, med särskild service för barn och ungdom.

Åldersgrupp
0-5 år
6-12 år
13-w

Frukost

Mellanmål

Lunch eller
kvällsmat

8 kr
10 kr
13 kr

8 kr
10 kr
13 kr

14 kr
19 kr
25 kr

Summa
helkost
44 kr
58 kr
75 kr

Ungdomar som fyllt 18 samt vuxna med egna inkomster.
Kostnad: Den boende betalar kostnad för boende och mat efter prövning i samband med placeringsbeslut.
Ungdomar som fyllt 18 utan egna inkomster.
Kostnader: Kommunen betalar kostnad för boende och mat med hänsyn till föräldrarnas lagstadgade
underhållsskyldighet. Prövning görs i samband med placeringsbeslut.
Huvudregel är att den placerade betalar hyra och kost direkt till boendeenheten.
Habiliteringsersättning utgår för de som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS med 0,1 % av
basbeloppet för heldag. För halvdag gäller 75 % av heldagsersättningen. Särskilda tillämpningsregler
finns beslutade av SN.
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Taxa för kosttillägg, berikningsprodukter och sondnäring
Hemsjukvårdsansvar åvilar kommunen. Inom hemsjukvården förekommer personer som på grund av
olika orsaker har svårt att tillgodogöra sig kost och näring. Ibland behövs efter bedömning av dietist
eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska extra kosttillskott i form av näringsdryck. Boende både inom
ordinärt och särskilt boende kan ofta tillgodoses genom traditionellt berikad mat eller genom att få
tillrett extra näringsberikade drycker/soppor eller dylikt. En del personer måste få helt eller delvis sitt
näringsupptag tillgodosett via sondnäring.
1. Särskilt boende
För personer som bor i särskilt boende och har måltidsabonnemang ingår kosttillägg,
berikningsprodukter och sondnäring efter behov. För personer som bor i särskilt boende och
där måltidsabonnemang inte ingår gäller samma regler som för personer som bor i ordinärt
boende.
2. Ordinärt boende/gruppboende inom LSS med insatser från kommunens hemsjukvård
För personer som har måltidsabonnemang för matdistribution ingår kosttillägg och
berikningsprodukter motsvarande lunchmålet. För personer som har beviljad matdistribution
har utöver mattdistributionen möjlighet att köpa kosttillägg, berikningsprodukter och
sondnäring till övriga måltider genom dagcentralernas kök till nedanstående priser.
För personer som inte har matdistribution finns möjlighet att köpa kosttillägg,
berikningsprodukter och sondnäring genom dagcentralernas kök till nedanstående priser. För
produkter som inte finns angivna nedan debiteras självkostnad.
Priser (inkl moms)
Berikningsprodukter
Flytande
Pulver

10 ml
90 g

4 kr
20 kr

Kosttillägg
Dryck

en förpackning

11 kr

Sondnäring
Standard, Fiber
Special
Övriga

500 ml
500 ml
500 ml

17 kr
36 kr
28 kr

