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Avgifter för insatser enligt
Socialtjänstlagen och Hälso- och
sjukvårdslagen
Vård och omsorg, Lysekils kommun

Enligt 8 kap. 2 § Socialtjänstlagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för hjälp i hemmet,
service och omvårdnad enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna skall vara
skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnad.
Innan avgift bestäms skall den enskilde förbehållas medel för egna behov, sk
förbehållsbelopp, och för sin boendekostnad. Därför måste en beräkning göras på aktuella
inkomster efter skatt för att få fram ett avgiftsutrymme, dvs det utrymme inom vilket
kommunen får ta ut avgifter. Makars framräknade inkomster fördelas med lika belopp på
vardera maken.

Förbehållsbelopp

Höjt förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är den summa man skall
förbehållas för egna behov, innan avgift får
tas ut. Förbehållsbeloppet skall täcka
kostnader för livsmedel, kläder/skor,
förbrukningsvaror, möbler- och husgeråd,
resor, tand- och sjukvård, läkemedel mm.

Den som har matdistribution eller
dagverksamhet får höjt förbehållsbelopp,
eftersom maten då blir dyrare än om man
lagar den själv.

Förbehållsbeloppets nivå 2016 är för
Ensamstående
Makar

Det kan också finnas andra skäl till höjt
förbehållsbelopp t ex att man har kostnader
för god man eller att man betalar
underhållsbidrag för barn.

5 001 kronor/månad
4 225 kronor/månad
för vardera maken

Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet anger den nivå inom vilken
avgifter kan tas ut sedan avdrag gjorts för
förbehållsbelopp och boendekostnad.
Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt
Samtliga inkomster
+ Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg
och bostadsbidrag
- Skatt
- Boendekostnad
- Förbehållsbelopp
= Avgiftsutrymme
Avgifter får inte tas ut med högre belopp än
avgiftsutrymmet och aldrig med mer än 1 772
kronor per månad.

Yngre funktionshindrade kan också få höjt
förbehållsbelopp för särskilda merkostnader.

Avgifter som skall täckas inom
avgiftsutrymmet
Hemtjänst
Omvårdnadsavgift vid dagverksamhet
Hemsjukvård
Trygghetslarm
Omvårdnadsavgift vid korttidsplats/växelvård
Distributionsavgift vid matdistribution

Avgifter för olika insatser
Hemtjänst

Max 1 772 kronor per månad.
Avgiften knyts till avgiftsutrymmet, vilket innebär att avgiften för
hemtjänst kan bli mellan 0 och 1 772 kronor per månad.

Dagverksamhet

Omvårdnadsavgift max 1 772 kronor per månad. Avgiften knyts till
avgiftsutrymmet, vilket innebär att omvårdnadsavgiften vid
dagverksamhet kan bli mellan 0 och 1 772 kronor per månad.
Kostavgift 59 kronor per dag.
Resor till och från dagverksamheten 20 kronor per enkelresa.

Hemsjukvård

Max 300 kronor per månad. Avgiften knyts till avgiftsutrymmet,
vilket innebär att avgiften för hemsjukvård kan bli mellan 0 och 300
kronor per månad.

Trygghetslarm

Max 300 kronor per månad. Avgiften knyts till avgiftsutrymmet,
vilket innebär att avgiften för trygghetslarm kan bli mellan 0 och 300
kronor per månad.

Korttidsplats/
Växelvård

Kostavgift 118 kronor per dygn.
Omvårdnadsavgift max 59 kronor per dygn. Avgiften knyts till
avgiftsutrymmet, vilket innebär att omvårdnadsavgiften vid
korttidsplats/växelvård kan bli mellan 0 och 59 kronor per dygn.

Matdistribution

Abonnemang 25-31 dagar/månad – 1 724 kronor/månad inklusive en
distributionsavgift på max 324 kronor/månad.
Abonnemang 20-24 dagar/månad – 1 514 kronor/månad inklusive en
distributionsavgift på max 264 kronor/månad.
Avgiften för distribution knyts till avgiftsutrymmet, vilket innebär att
avgiften kan bli mellan 0 och 324 respektive 264 kronor/månad.
Vid avbeställning av mat vid abonnemang 25-31 dgr/mån reduceras
matkostnaden:
äter man 18-24 port reduceras matkostnaden med 350 kronor,
äter man 11-17 port reduceras matkostnaden med 700 kronor och
äter man mindre än 11 port reduceras matkostnaden med 1 050 kr.
Vid avbeställning av mat vid abonnemang 20-24 dgr/mån reduceras
matkostnaden:
äter man 13-19 port reduceras matkostnaden med 312 kronor,
äter man 6-12 port reduceras matkostnaden med 625 kronor och
äter man mindre än 6 port reduceras matkostnaden med 937 kr.
Distributionsavgiften reduceras inte vid frånvaro.

Förbrukningsartiklar
(inkontinenshjälpmedel)
Tekniska hjälpmedel

50 kronor per månad.

Tvätt

50 kronor per tvättillfälle.

80 kronor per ordination.

Övriga uppgifter
Inkomstförfrågan:

Skall fyllas i och innehålla samtliga aktuella
inkomster och kapitalinkomster vid senaste årsskiftet
samt boendekostnad.

Överklagan:

Ett avgiftsbeslut kan överklagas genom sk
förvaltningsbesvär hos Förvaltningsrätten.
Information om tillvägagångssätt skickas ut samtidigt
med avgiftsbeslutet.

Räkning på avgiften:

Kommer i slutet av månaden och betalas den sista
i påföljande månad. Avgiften betalas i efterskott.

Bostadstillägg för pensionärer
(BTP):

Ansökan skickas till Pensionsmyndigheten om man
har pension. Om man har sjuk- eller
aktivitetsersättning skickas ansökan till
Försäkringskassan. Storleken på bidraget beror på
inkomster och kapital. Den som
bara har inkomst av garantipension får maximalt
BTP. Om man inte bor tillsammans med maka/make
kan man få pension och BTP med högre belopp (som
för ensamstående).

Ytterligare upplysningar:

Kontakta gärna socialkontorets avgiftshandläggare
för ytterligare upplysningar. Träffas säkrast under
telefontid.

Ovanstående regler är antagna av kommunfullmäktige 2014-12-18, §36

