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Bildnings- och omsorgsnämnden

Avgifter för äldreomsorg 2017
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter för
äldreomsorgen i Bollebygds kommun, med tillhörande tillämpningsanvisningar, att gälla
från och med 1 april 2017 till och med 31 mars 2018.
Ärendet
I 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, finns bestämmelser om beräkning av
avgifter inom äldreomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till prisbeloppet. Regeringen
har beslutat att justera prisbasbeloppet för år 2017 till 44 800, en höjning från 44 300
2016. Inför 2017 behöver därför kommunens avgifter justeras.
1 juli 2016 ändrades högkostnadsskyddet i 8 kap. 5 § SoL för hemtjänst i ordinärt boende
och särskilt boende, dagverksamhet, trygghetslarm samt kommunal hälso- och sjukvård.
Ändringen ger kommunen en möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per
månad för dem med avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. Avgiften får from 1
juli 2016 uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet vilket motsvarar
2 013 kronor.
Förändringar av avgiftsmodell och nya taxor
Många kommuner går mot en renodlad timtaxa och för att möta den nya arbetsmodellen
individens behov i centrum, IBIC, så bör även Bollebygds kommun ändra sin
avgiftsmodell utifrån detta. En omräkning av den gamla hemtjänsttaxan är gjord och
nivåerna är borttagna och ersatta av timtaxa. Timtaxan är 0,3 % av prisbasbeloppet vilket
motsvarar 135 kronor per beslutad timma.

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-29

2 (4)

Idag har vi en städavgift på 300 kronor per månad oavsett hur mycket städ man får beviljat
och för att få en mer rättvis avgift föreslås en timtaxa. Timtaxa är 0,4 % av
prisbasbeloppet, vilket motsvarar 179 kronor per beslutad timma.
Det föreslås införa en engångstaxa för installation av trygghetslarm på 200 kronor.
Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.
GSM är ett relativt nytt larm som ökar mer på grund av att våra vårdtagare säger upp sina
hemtelefoner. Därför tillkommer ytterligare en avgift för SIM kortet man måste ha för att
larmet ska fungera. Avgiften blir 30 kronor per månad.
Det kommer bara finnas en avgift, motsvarande maxtaxa, på särskilt boende som
motsvarar omvårdnad, service, trygghetslarm och hemsjukvård. För den enskilde innebär
ändringen ingen skillnad i avgiften mot idag.

Höjningar av avgifter
För måltider på särskilt boende och korttidsboende justerades avgiften 2016 men för att
den ska följa prisutvecklingen kommer avgiften höjas med 3 kronor till 120 kronor per
dag.
Avgift för trygghetslarm har inte ändrats sedan 2004 och höjs därför med 25 kronor till
175 kronor per månad.
Avgift för hemsjukvård har inte ändrats sedan 2004 och höjs därför med 20 kronor till 320
kronor per månad.
Avgift för korttidsboende har inte ändrats sedan 2004 och höjs därför med 11 kronor till
60 kronor per månad exklusive måltider.
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Avgift för biståndsbedömd dagverksamhet är inte ändrad sedan 2004 och höjs därför med
11 kronor till 60 kronor per tillfälle exklusive lunch. Måltidskostnaden är samma som
lunch i ordinärt boende.
Hygienartiklar som erbjuds på särskilt boende höjs med 100 kronor till 200 kronor i
månaden.
Vid framtagandet av nya avgifter har en jämförelse gjorts med närliggande kommuner.
Närliggand

Hemtjänst

Service

Hemsjukvård

e

Matabonnemang

kommuner
Mark

207 kr/tim

207 kr/tim

Svenljunga

173 kr/tim

173 kr/tim

Mölndal

Maxtaxa

358 kr/tim

358 kr/tim

3 669 kr/mån

Härryda

152 kr/tim

343 kr/tim

266 kr/mån

3 000 kr/mån

Varberg

166 kr/tim

166 kr/tim

Bollebygd

135 kr/tim

179 kt/tim

320 kr/mån

3 600 kr/mån

Närliggand

Larm

Korttid

Dagverksamh

Särskilt

et

boende

e

291 kr/må

3 178 kr/mån
3 982 kr/mån

2 854 kr/mån

kommuner
Mark

156 kr/mån

136 kr/mån

88 kr/dag

Maxtaxa

Svenljunga

213 kr/mån

219 kr inkl.

173 kr/dag

Maxtaxa

64 kr/dag

Maxtaxa

mat
Mölndal

179 kr/mån

Maxtaxa

Härryda

200 kr/mån

58 kr/dygn

Maxtaxa

Varberg

249 kr/mån

67 kr/dygn

Maxtaxa

Bollebygd

175 kr/mån

60 kr/dygn

60 kr/dag

Maxtaxa

Observera att taxorna motsvarar 2016 års prisbasbelopp.
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Beslutsunderlag
-

Avgifter för äldreomsorgen 2017, tjänsteskrivelse 2016-09-29

-

Avgiftstaxa inom äldreomsorgen 2017

-

Tillämpningsanvisningar avgifter inom äldreomsorgen 2017

Skickas till
Bildnings- och omsorgsnämnden
BOLLEBYGDS KOMMUN
Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer

Maria Lunneryd

Förvaltningschef

Verksamhetscontroller
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