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)
Reviderade av kommunfullmäktige 2017-09-11, § 129
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-11-12, § 26
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-12-10, § 63
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-04-08, § 48
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 194
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-04-06, § 43 (nya måltidsavgifter)
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-09-14, § 129 (färdtjänst)
Reviderade av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 202 (taxebilaga för kommunen
antagen)
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 2022 är
maxtaxan 2 170: - i månaden.
1. Måltidsavgifter
Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.
Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, pensionärer
Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning. Inga måltider kan från 2020-04-01 skrivas upp på lista i restaurangen.
Med dryck avses dricka/lättöl/mjölk/måltidsdryck.
Lunch, inklusive smör, bröd och dryck
Middag
Kaffe, kaka, smörgås, glass

67 kr/måltid
51 kr/måltid
10 kr/styck

Måltidsavgift för mattjänst i hemtjänsten, matlåda
Biståndsbeslut vid behov av matleverans.
Kyld matlåda (exklusive alla tillbehör, inklusive
utkörning)
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Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej pensionärer
Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning.
Lunch, inklusive smör, bröd och dryck
Varm lunchlåda, inklusive råkost
Kaffe, kaka smörgås, glass

87 kr/måltid
77 kr/måltid
10 kr/styck

Måltidsavgifter för personer i daglig verksamhet LSS samt bostad
med särskild service
Kyld matlåda, exklusive smör, bröd och dryck
Middag, exklusive smör, bröd och dryck

62 kr/måltid
51 kr/måltid

Måltidsavgifter LSS – Karlavagnens fritidsverksamhet
a) Måltider för barn och unga
Ålder 0-5 år
Frukost
Lunch
Mellanmål
Middag

8 kr/måltid
11:50 kr/måltid
8 kr/måltid
11:50 kr/måltid

Ålder 6-9 år
Frukost
Lunch
Mellanmål
Middag

12 kr/måltid
17:50 kr/måltid
12 kr/måltid
17:50 kr/måltid

Ålder 10-13 år
Frukost
Lunch
Mellanmål
Middag

14 kr/måltid
20 kr/måltid
14 kr/måltid
20 kr/måltid

Ålder över 14 år
Frukost
Lunch
Mellanmål
Middag

17 kr/måltid
24:50 kr/måltid
17 kr/måltid
24:50 kr/måltid

Måltidsavgifter Juvelen
Mat i samband med dagverksamhet (mer än 4 timmar)
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Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård, Socialtjänstlagen
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten
avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro.
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift.
Måltidskostnad korttidsboende

123 kr/dygn

Måltidsavgift i särskilt boende och Misteln (abonnemang)
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.
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten
avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro.
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift.
För att få tillgång till matabonnemang krävs ett biståndsbeslut.
Matabonnemang för den som bor i särskilt boende
(frukost, lunch, middag och mellanmål)
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch eller
middag)
Matabonnemang varm matlåda på Misteln
Matabonnemang kall matlåda på Misteln
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch,
middag samt kaffe och kaka)

3 540 kr/mån
1 770 kr/mån
1 770 kr/mån
1 770 kr/mån
3 540 kr/mån

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.
Korttidsvistelse och växelvård
Särskilt boende – Södergården - Maxtaxa

72 kr/dygn
2 170 kr/mån

3. Förbrukningsvaror, särskilt boende
Förbrukningsvaror på särskilt boende innefattar dagligvaror som främst används för vård och skötsel av hemmet (som t.ex. tvätt- och rengöringsmedel,
toalett- och hushålls-papper). Dessa debiteras enligt konsumentverkets
referensvärden. Förbehållsbeloppet minskas med avgiften.
Förbrukningsvaror på särskilt boende
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4. Hemtjänstavgift
Biståndsprövade hemtjänstinsatser
Hemtjänstavgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Avgiften för följande biståndsprövade insatser baseras på ett timpris om 385 kr/timma.
Vid annan frånvaro än sjukdom ska den enskilde minst en vecka i förväg avsäga
sig hemtjänsten för att inte debiteras kostnaden.
Hemtjänstavgift för makar debiteras den av makarna som har insatsen. Skulle
båda makarna ha hemtjänstinsats debiteras var make för sig.
Enstaka hemtjänstinsatser – upp till maxtaxa 5,7
timmar/månad
Maxtaxa från 5,7 timmar/månad
Installation av trygghetslarm
Trygghetslarm
Larmbesök av hemtjänst
Borttappad larmknapp

385 kr/timme
2 170 kr/mån
205 kr
256 kr/mån
385 kr/timma
974 kr

Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa ett
beslut som bosättningskommunen fattat (2 a kap. 7 § SoL). Sådan ersättning ska betalas
enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för motsvarande insats.
5. Avgifter för hemsjukvård och hembesök
Inskrivna i hemsjukvården betalar en månadskostnad. Övriga debiteras endast ett
besök per dag dock maximalt 450: -/månad.
Inskriven i hemsjukvård
Hembesök dagtid 07:00-17:00
Hembesök övrig tid samt helger
Högst 450 kr/månad vid enstaka hembesök

450 kr/mån
113 kr/besök
185 kr/besök

6. Öppenvårdstaxa Öppenvårdsenheten
För externa kunder som nyttjar Resursteamets öppenvård gäller följande taxa:
Drogkontroll
Återpreventionskurs, ÅP
Haschavvänjningsprogram, HAP
Enskilda behandlingssamtal
Familjebehandling per timme och per behandlare
ADDIS
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359 kr
5 125 kr
6 150 kr
1 025 kr
1 025 kr
6 150 kr
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För klienter inom Kungsör
Drogkontroll till klienter utan remiss
Drogkontroll till klienter med remiss

256 kr
0 kr

7. Placeringar
Skyddat boende, vuxen
Skyddat boende, barn 0-5 år
Skyddat boende, barn 6-9 år
Skyddat boende, barn 10-13 år
Skyddat boende, barn 14-

82 kr/dygn
40 kr/dygn
58 kr/dygn
68 kr dygn
82 kr/dygn

Vuxna placerade

82 kr/dygn

8. Dödsboförvaltning
Dödsboförvaltning

477 kr/timme

9. Färdtjänst
Egenavgift
Betalning sker direkt till taxiföraren med en summa motsvarande 30 procent av resekostnaden. Lägsta avgift är 50 kronor per enkelresa och person. Vid samåkning betalar
varje resande 25 procent av sin andel, lägsta avgift är 45 kronor per enkelresa och
person.
Egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden, lägsta avgiften är 50
kronor per enkelresa och person.
Lägre egenavgift för vissa resor
Följande resor faktureras egenavgiften:
•
•
•

Resor till och från dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och daglig
verksamhet enligt Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom
kommunen har en fast avgift med 20 kronor per enkelresa.
Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt LSS utom
kommunen har en lägre fast avgift med 40 kronor per enkelresa.
Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 Lagen om
stöd och service för funktionshindrade (LSS) har en fast avgift med 40 kronor per
enkelresa.
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Resa i annan kommun
Färdtjänstberättigad får resa i annan kommun vid högst tjugo enkelresor per år.
Egenavgiften är 3 kronor/kilometer dock lägst 50 kronor per enkelresa och person.
Ledsagare
Betalar ingen avgift
Medresenär
Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.
Arbetsresor och resor till vuxenstudier med färdtjänst
Arbetsresor och resor till vuxenstudier inom Kungsörs kommun eller till annan kommun inom ett normalt pendlingsavstånd ska erbjudas färdtjänstberättigad till samma
taxa som ett ordinarie periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta under
förutsättning att läkarintyg styrker att egen bil och allmänna kommunikationsmedel ej
kan användas.
10. Tillämpningsföreskrifter
Socialnämnden utformar tillämpningsföreskrifter till dessa avgifter.
-------------------------Dessa avgifter gäller från och med den 1 januari 2022.
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