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Taxor och avgifter gällande insatser för äldre och
funktionshindrade enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen
Antagna av kommunfullmäktige 2020-09-21, § 84

§ 1 Fastställande av avgift
I samband med att en person beviljas bistånd enligt socialtjänstlagen eller får en insats enligt hälsooch sjukvårdslagen ska beslut om avgift fattas. Beslut om avgift fattas på delegation av socialförvaltningens debiteringsassistent eller ekonom, utifrån gällande taxa.
För att avgiften ska kunna fastställas måste den enskilde lämna uppgifter om inkomst, bostadskostnad samt vissa personuppgifter. Om uppgifter inte lämnas debiteras högsta avgift för vård. Det
är den enskildes ansvar att genast anmäla förändring i inkomst eller uppgifter som påverkar avgiften.
Den enskildes avgiftsutrymme beräknas med inkomstuppgifterna som grund. Om det finns ett avgiftsutrymme kan kommunen ta ut en avgift för insatser inom maxtaxan. Därefter delges den enskilde beslut om avgift. Avgifterna debiteras månadsvis.
Avgift som understiger 25 kr debiteras inte.
Avgiftsutrymme beräknas:
Avgiftsgrundande inkomst=
+Inkomst efter skatt
+Bostadsbidrag
Förbehållsbelopp=
+Generellt (minimi)
+Boendekostnad
+Individuellt
Avgiftsutrymme=
Avgiftsgrundande inkomst minus summa förbehållsbelopp

§ 2 Maxtaxa
Maxtaxa per månad ska vara 53,92 % av prisbasbeloppet per år delat med tolv.
Avgifter som omfattas av maxtaxan återfinns under § 4.

§ 3 Förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp är det belopp den enskilde ska förbehållas av sin egen inkomst innan kommunen
har rätt att ta ut avgift för vård och omsorg inom begreppet maxtaxa. Kommuner får göra avdrag
på det generella förbehållsbeloppet om den enskilde inte har någon utgiftspost som omfattas av
det generella förbehållsbeloppet.
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Förbehållsbelopp delas upp på olika typer:
•
•
•
•
•

generellt förbehållsbelopp, minimibelopp
generellt förbehållsbelopp för äldre
generellt förbehållsbelopp för yngre personer
individuellt förbehållsbelopp för boendekostnad
individuellt förbehållsbelopp-höjning av det generella förbehållsbeloppet

Det generella förbehållsbeloppet i Burlövs kommun ska vara
•
•

en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående/månad
en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar eller
sambor per månad

Som äldre räknas personer som är 65 år eller äldre och som yngre räknas personer som är yngre än
65 år. Yngre personers förbehållsbelopp ska fastställas till 10 % högre jämfört med de äldres. Makar som lever i skilda hushåll, t.ex. när den ena maken bor på särskilt boende, ska betraktas som
ensamstående vid beräkning av förbehållsbelopp. Även personer som delar rum/lägenhet på särskilt boende ska tillgodoräknas förbehållsbelopp för ensamstående.
Individuellt förbehållsbelopp ska utgå för personer som har matabonnemang i särskilt boende,
heldygnkost i korttidsvård samt varaktigt behov av matdistribution. Det individuella förbehållsbeloppet för kost beräknas som mellanskillnaden mellan kommunens kostavgift och konsumentverkets beräknade kostnad för livsmedel för äldre.
Det generella förbehållsbeloppet för de som bor på särskilt boende minskas med kostnaden för TVlicens i de fall Radiotjänst i Kiruna AB beslutar att endast en licens behövs på boendet, vilken i sådana fall betalas av kommunen. Avdraget ska vara aktuellt pris enligt Radiotjänst.
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§ 4 Avgifter utanför maxtaxan
Insats
Ordinärt boende
1. Korttidsvård kostavgift/dygn

102 kr/dygn

2. Dagvård kostavgift (frukost, lunch, ett mellanmål/dag)

68 kr/tre måltider

3. Kostavgift/dygn i ordinärt boende (lunch)

62 kr/dag

4. Sondmat/dygn

102 kr/dygn

Särskilt boende
5. Matabonnemang/sondmat

3 117 kr/månad

6. Elavgift

280 kr/månad

7. Förbrukningsvaror och inventarier

296 kr/månad

8. Hyra

Enligt tidigare fastställd hyresmodell

9. Hämtning av hjälpmedel

300 kr

10. Rengöring av kraftigt nedsmutsade hjälpmedel

300 kr

11. Avgift för ej återlämnade hjälpmedel

Nypris för aktuella hjälpmedel

§ 5 Avgifter inom maxtaxan
Insats

Andel av maxtaxa

Nivå när insats når maxtaxa

Ordinärt boende
1. Trygghetslarm, per månad

10 %

2. Serviceavgift hemtjänst, per timme

10 %

10 tim

3. Omvårdnadsavgift hemtjänst, per timme

10 %

10 tim

4. Hemsjukvård, per besök

10 %

10 besök

5. Ledsagarservice enligt SoL, per timme

10 %

10 tim

6. Korttidsvård – omvårdnadsavgift, per dygn

10 %

10 dygn

7. Avlösarservice, per timme

10 %

10 tim

8. Dagvård, per timme (exkl. kost)

10 %

10 tim

9. Matdistribution per portion

0,6 %

Särskilt boende
10. Omvårdnads- och serviceavgift, per månad

100 %
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§ 6 Årliga justeringar av belopp och avgifter
Belopp och avgifter enligt taxereglementet ska justeras per den 1 januari årligen i enlighet med
nedan angivna principer.
Förbehållsbelopp och maxtaxa justeras i enlighet med gällande nationellt regelverk, prisbasbelopp
m.m.
Avgifter inom maxtaxan är angivna som procent av maxtaxan. Dessa justeras årligen i enlighet med
förändring av maxtaxan. Beloppet ska avrundas uppåt till helt krontal.
Hyror i särskilt boende justeras med samma procenttal och period som Burlövs Bostäder AB.
Elavgiften justeras med energiprisindex.
Kostavgifterna och priser i öppen restaurangverksamhet justeras i enlighet med livsmedelsprisindex. Avrundas uppåt till helt krontal.
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