TAXA OCH AVGIFTER M M INOM ÄLDRE- OCH
HANDIKAPPOMSORGEN ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN

706-3

Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-30, § 97
1§
Fastställa taxa för äldre- och handikappomsorgen enligt en timrelaterad enhetstaxa beräknad utifrån kommunens självkostnad, indexerad mot prisbasbeloppet.
2§
Yngre personer under 61 år erhåller ett minimibelopp som överstiger äldre omsorgstagares
minimibelopp med 10 %.
3§
Reglerna om beräkning av avgiftsunderlag som i proposition 2000/01:149 föreslås träda i
kraft 2003-01-01, föreslås tillämpas från och med 2002-07-01.
4§
För makar och registrerade partners gäller att deras inkomster räknas som gemensamma
vid bestämmande av omsorgstagarnas avgiftsunderlag (hälften av makars/partners inkomster).
5§
Begravningsavgift ska ingå i avgiftsunderlaget medan medlemsavgift i trossamfund ej ska
medräknas i avgiftsunderlaget (neutraliseras).
6§
Vid inflyttning till särskilda boendeformer ska finnas möjlighet att ansöka om hyresreduktion under de första 3 månaderna under förutsättning att den enskilde har kvar sin tidigare bostad, enligt SFS 1993:406.
7§
Resor tur och retur dagvård/dagverksamhet ska vara avgiftsfria.
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8§
Hemsjukvård för boende inom särskilda boendeformer ska vara avgiftsfri. Detta gäller
insatser från sjuksköterska och paramedicinsk personal.
9§
Ledsagning mindre än 10 timmar/månad ska vara avgiftsfri enligt SoL-beslut.
10 §
Tillfällig avlastning för anhörigvårdare (hemtjänst, dagvård) mindre än 10 timmar/månad
ska vara avgiftsfri enligt SoL-beslut. Däremot tillfällig avlastning mer än 10 timmar debiteras avgift från och med första timmen enligt fastställd taxa (se nedan).
11 §
Samtliga insatser riktade från socialpsykiatrin vad gäller stöd i eget boende och sysselsättning ska vara avgiftsfria.
12 §
För placeringar utanför kommunen beräknas
-

hyran utifrån faktisk hyra alternativt utifrån boendeavgift (se nedan).

-

matkostnaden och omvårdnadskostnaden utifrån hemkommunens självkostnad (se
nedan).

13 §
Fastställa följande fasta avgifter år 2002:
-

Service och omvårdnad 230 kronor/timme (understiger självkostnaden), indexeras
mot prisbasbeloppet.

-

Boendeavgift, för lägenheter som ej omfattas av hyreslagen i särskilt boende till
1.579 kronor/månad (0,50 gånger prisbasbeloppet:12), indexeras mot prisbasbeloppet.

-

Trygghetslarm/bärbart larm till 150 kronor/månad, indexeras mot prisbasbeloppet.

-

Dagvård/dagverksamhet (äldreomsorg) 500 kronor/månad, indexeras mot prisbasbeloppet.

-

Korttidsvård/växelvård till 100 kronor/dygn (varav 83 kronor/dag i matkostnad),
indexeras mot prisbasbeloppet.
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14 §
Samtliga kostnader beräknas så att de ej överstiger självkostnaden. Följande matkostnader
gäller år 2002 och indexeras därefter mot prisbasbeloppet:
-

Mat vid särskilda boenden (inkl korttidsvård/växelvård) 2.500 kronor/månad (= 83
kronor/dag), understiger självkostnaden.

-

Mat i dagvård/dagverksamhet 52 kronor/dag, understiger självkostnaden.

-

Matlåda/matkupong 40 kronor/mattillfälle, understiger självkostnaden.

15 §
Samtliga avgifter erläggs i efterskott och omfattar en kalendermånad.
16 §
Förfallodag är den sista i varje månad.
17 §
Påminnelseavgift debiteras med av kommunstyrelsen fastställt belopp om sen betalning
och skickas ut 6 dagar efter förfallodagen.
18 §
Om betalning inte skett 20 dagar efter förfallodagen vidtas kravåtgärder i form av telefonsamtal och/eller brev.
19 §
Efter 30 dagar räknat från förfallodagen vidtas kravåtgärder enligt inkassolagen.
20 §
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med av kommunstyrelsen fastställd procentsats.
21 §
Vid överenskommelse om amorteringsplan uttas ersättning enligt lag.
22 §
Vid små avgiftsbelopp per månad sker fakturering för en längre period.
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23 §
Vid all frånvaro från och med andra dygnet inom särskilda boendeformer sker avdrag på
matkostnaden för faktisk frånvaro (dock ej dagen för hemkomst).
24 §
Om vårdtagaren meddelat frånvaro i öppen hemtjänst minst 14 dagar innan samt att frånvaron är minst 14 dagar minskas avgiften med faktisk frånvaro (dock ej dagen för hemkomst).
25 §
Utebliven påbörjad hemtjänsttimme debiteras inte.
26 §
Vid sjukhusvistelse och vid korttidsvård minskas avgiften i öppen hemtjänst med faktisk
frånvaro (dock ej dagen för hemkomst).
27 §
Vid avflyttning tar kommunen ut en avgift motsvarande självkostnaden för städning av
bostaden i särskilda boenden, om detta inte ombesörjts på annat sätt.
28 §
Kostnader för bårtransport av avlidna i särskilda boendeformer betalas av respektive
dödsbo.
29 §
Avflyttning från särskilt boende ska ske inom en månad.
________________
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2002.
1998 års avgiftstaxa för äldre- och handkappomsorg skall gälla ifråga om avgifter som
avser tiden före den 1 juli 2002.

