Styrande dokument
Senast ändrad 2016-10-18

Avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen i Växjö
kommun

Dokumenttyp
Styrande dokument

Dokumentansvarig
Omsorgsnämnden

Dokumentnamn
Avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen i Växjö
kommun

Fastställd/Upprättad
Kommunfullmäktige
2016-10-18 § 249

Tidigare ändringar
Kommunfullmäktige
2002-04-25 § 75

Senast ändrad
2016-10-18
Dnr KS/201600847
Giltighetstid
Från och med
2017-01-01
tillsvidare

Dokumentinformation

Ändringar beslutade av kommunfullmäktige i § 249/2016 gäller endast höjning av maxtaxan
inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen 8 kap 5 § för
hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälsooch sjukvårdslagen (1982:763)


Enligt beslut av kommunfullmäktige § 340/2016 ska avgiftsdokumentet även gälla för nämnden
för arbete och välfärd gällande den verksamhet som överflyttas från och med 2017-01-01 (dnr
KS/2016-01063)



Kommunfullmäktiges beslut i § 277/2013 om tillägg till dessa bestämmelser (dnr KS/201300804)
1. Kommunfullmäktige antar matpriser inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning för
2014 enligt förslag 1, höjning med index ca 2,5 %, samt delegerar till omsorgsnämnden att
årligen justera priserna efter index.
2. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för resor i daglig verksamhet enligt LSS 9 § 10 och
delegerar till omsorgsnämnden att justera avgiften vid förändringar i färdtjänstens taxa och
zon-indelningar.
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AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN I
VÄXJÖ KOMMUN
Fullmäktige beslutar att avgiftsunderlaget för avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen ska beräknas fr o m 2002-07-01 utifrån bestämmelserna
i 8 kap 4 § Socialtjänstlagen.
Fullmäktige beslutar att högsta avgift för hemtjänst och dagverksamhet,
hälso- och sjukvårdsinsatser samt för bostad i särskilt boende i vissa fall ska
sammanlagt per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet (8 kap 5 § SoL), vilket motsvarar högst 2.013 kr i 2017 års
prisnivå. Till detta kan tillkomma avgift för kost i det fall den enskilde
erhåller kost genom kommunen.
Boendekostnaden i de fall där boendekostnaden inte fastställs som hyra får
per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet, vilket
motsvarar 1.579 kr i 2002 års prisnivå.
Fullmäktige beslutar att följande minimibelopp fastställs.
Ensamstående över 65 år
Minibelopp: En tolftedel av 129,4 % av prisbasbeloppet per person
Minibelopp per månad i 2002 års priser: 4.087 kr per person
Makar och sambor över 65 år
Minibelopp: En tolftedel av 108,4 % av prisbasbeloppet per person
Minibelopp per månad i 2002 års priser: 3.424 kr per person
Ensamstående 19-64 år
Minibelopp: En tolftedel av 142 % av prisbasbeloppet per person
Minibelopp per månad i 2002 års priser: 4.484 kr per person
Makar och sambor 19-64 år
Minibelopp: En tolftedel av 119 % av prisbasbeloppet per person
Minibelopp per månad i 2002 års priser: 3.758 kr per person
Barn 18 år och yngre
Minibelopp: En tolftedel av 81 % av prisbasbeloppet per person
Minibelopp per månad i 2002 års priser: 2.558 kr per person
Fullmäktige beslutar att av avgiftsutrymmet uttages 100 % i avgift upp till
den maxavgift som fastställts.
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Fullmäktige beslutar att den enskildes månadsavgift för hälso- och
sjukvårdsinsatser motsvarar den av omsorgsnämnden årligen beslutade
självkostnaden för en hemtjänsttimme.
När den enskilde är beviljad hemtjänst enligt Socialtjänstlagen i ordinärt
eller särskilt boende i form av personlig omvårdnad ingår avgift för hälsooch sjukvård i avgiften för hemtjänsten.
Anhöriga som beviljats avgiftsfri avlösning, personer med insatser enligt
Lagen om stöd och service (LSS) samt barn, ungdomar 18 eller yngre,
betalar ingen avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser.
Fullmäktige beslutar att den enskildes månadsavgift för trygghetslarm
motsvarar den av omsorgsnämnden årligen beslutade självkostnaden för en
hemtjänsttimme.
När den enskilde är beviljad hemtjänst enligt Socialtjänstlagen i ordinärt
eller särskilt boende i form av personlig omvårdnad ingår avgift för
trygghetslarm i avgiften för hemtjänsten.
Fullmäktige beslutar att den enskildes dygnsavgift för vård och omsorg i ett
korttidsboende motsvarar 1/30 av högsta avgift enligt SoL 8 kap 5 § i det fall
den enskilde inte tidigare är beviljad insats i form av personlig omvårdnad.
Till detta tillkommer avgift för kost.
Den som redan är beviljad hemtjänst i form av personlig omvårdnad
fortsätter vid korttidsboende att betala tidigare framräknad avgift. Till detta
kan tillkomma avgift för kost i det fall den enskilde inte redan betalar för
kost.
Fullmäktige beslutar att den enskildes månadsavgift för tillfälliga insatser
enligt Socialtjänstlagen motsvarar den av omsorgsnämnden årligen beslutade
självkostnaden för en hemtjänsttimme.
Fullmäktige
ger
rätt
för
omsorgsnämnden
att
utforma
tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan.
Fullmäktige konstaterar att omsorgsnämnden har att fastställa årligen
självkostnaden för en hemtjänsttimme. Detta belopp ligger till grund för
omsorgsnämndens årliga justering av avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser,
trygghetslarm och tillfälliga insatser.
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