Kungsörs kommuns författningssamling

Nr E.02

Avgifter inom socialtjänsten
Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-28, § 219
Reviderade av kommunfullmäktige 2011-12-19, § 232 (städavgift)
Reviderade av kommunfullmäktige 2012-12-10, § 129
Reviderade av kommunfullmäktige 2015-09-07, § 117
Reviderade av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 133 (ny maxtaxa)
Ingen betalar mer för omvårdnad och beviljade hemtjänstinsatser än vad avgiftsutrymmet tillåter och aldrig mer än den s.k. maxtaxan. Det innebär ett högkostnadsskydd med en högsta avgift för hemtjänst och omvårdnad i ordinärt och särskild boende och kommunala hälso- och sjukvård.
Maxtaxan beräknas som en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet. För 2016 är
maxtaxan 1 990 kronor i månaden.
1. Måltidsavgifter
Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.
Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej beviljad matservice
kr/måltid
45
70
45
25
60

Frukost
Lunch, inkl. smör, bröd och dryck
Kvällsmat
Efterrätt
Varm lunchlåda
Måltidsavgifter för personer med beviljad matservice

kr/måltid
35
60
35
20
50
53

Frukost
Lunch, inkl. smör, bröd och dryck
Kvällsmat
Efterrätt
Varm lunchlåda
Kyld matlåda (inkl. utkörning)
Måltidsavgifter för personer i daglig verksamhet LSS

kr/måltid
35
60
35
20
50

Frukost
Lunch, inkl. smör, bröd och dryck
Kvällsmat
Efterrätt
Varm lunchlåda
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Måltidsavgifter LSS - Karlavagnen och stödfamilj
a) Måltider för barn upp till 16 år
kr/måltid
20
30
20
30

Frukost
Lunch
Mellanmål
Kvällsmat
b) Måltider för ungdom från 16 år

kr/måltid
25
35
25
35

Frukost
Lunch
Mellanmål
Kvällsmat
Måltidsavgifter Gillestugan
Mat i samband med dagverksamhet

kr/dag
90

Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen.
I de fall personen tillfälligt lämnar platsen för en vistelse i egen bostad, på vårdinrättning eller annat ställe, debiteras ingen avgift.
kr/dygn
Måltidskostnad korttidsboende
110
Måltidsavgifter i särskilt boende
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen.
I de fall personen tillfälligt lämnar platsen för en vistelse i egen bostad, på vårdinrättning eller annat ställe, debiteras ingen avgift.
kr/mån
Matabonnemang för den som bor i särskilt boende
3 100
(frukost, lunch, middag och mellanmål)

Sida 2 (5)

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr E.02

2. Omvårdnadsavgifter
Omvårdnadsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen.
I de fall personen tillfälligt lämnar platsen för en vistelse i egen bostad, på vårdinrättning eller annat ställe, debiteras ingen avgift.
Korttidsvistelse och växelvård1
Särskilt boende – Tallåsgården och Södergården2

66 kr/dygn
1 990 kr/mån

3. Hyreskostnader
Inga hyresavgifter eller logikostnader ingår i högkostnadsskyddet.
Hyran på Södergården, Tallåsgården och LSS-boende enligt kontrakt.
Hyra korttidsvistelse och växelvård

31 kr/dygn

4. Hemtjänstavgift
a) Biståndsprövade hemtjänstinsatser
Hemtjänstavgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Avgiften för följande biståndsprövade insatser baseras på en timpris om 328 kr/timma.
Vid annan frånvaro än sjukdom ska den enskilde minst en vecka i förväg avsäga
sig hemtjänsten.
Hemtjänstavgift för makar debiteras den av makarna som har insatsen. Skulle
båda makarna ha hemtjänstinsats debiteras var make för sig.
Daglig hjälp3
Trygghetslarm
Trygghetslarm (make/maka/sambo)
Larmbesök av hemtjänst
Borttappad larmknapp
Snöskottning

1

En 30-del av maxtaxan
Maxtaxa
3
Maxtaxa
2
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1 990 kr/mån
200 kr/mån
100 kr/mån
328 kr/timma
950 kr
Enligt utförare/
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b) Ej biståndsprövade insatser – förenklad handläggning
Dessa insatser ingår inte i högkostnadsskyddet.
Avgiften för servicetjänster med förenklad handläggning till personer som är 75
år eller äldre är 328 kronor per timme. Det motsvarar kommunens självkostnad
för hemtjänst. Den enskilde själv bedömer vilka av de tjänster kommunen erbjuder som han/hon vill köpa.
kronor
Serviceinsats 1 timma
328
Serviceinsats 2 timmar
656
Serviceinsats 3 timmar
989
Serviceinsats 4 timmar
1 312
Serviceinsats 5 timmar
1 640
Serviceinsats 6 timmar
1 968
Serviceinsats 7 timmar
2 296
Serviceinsats 8 timmar
2 624
Kyld matlåda (inkl. utkörning)
53:50
Trygghetslarm (larminstallation 200 kr i engångsavgift)
Trygghetslarm (make/maka/sambo)
Larmbesök av hemtjänst
Borttappad larmknapp

200 kr/mån
100 kr/mån
328 kr/timma
950 kr

5. Övriga avgifter LSS
Resor till och från arbetet utförs i egen regi från och med 2012.
Fritidsresor

50 kr/mil/buss

6. Avgifter för hemsjukvård
Inskriven i hemsjukvård
Hembesök

200 kr/mån
100 kr/besök

7. Öppenvårdstaxa Guiden
För externa kunder som nyttjar Guidens öppenvård gäller följande taxa:
kronor
250
1 500
1 500
700

Urinprovtagning, UP
Återpreventionskurs, ÅP
Haschavvänjningsprogram, HAP
Enskilda behandlingssamtal
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8. Tillämpningsföreskrifter
Socialnämnden får utforma tillämpningsföreskrifter till dessa avgifter.
-------------------------Dessa avgifter gäller från och med den 1 oktober 2016.

Avgifterna ersätter tidigare taxor/avgifter beslutade av kommunfullmäktige:
2010-10-25, § 71

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

2009-12-14, § 120

Måltidsavgifter i Misteln restaurang och kostavgifter till
personer med beviljad matservice och daglig verksamhet
LSS

2009-08-30, § 72

Måltidsavgifter inom korttidsboende för barn LSS
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