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Bildnings- och omsorgsnämnden

Avgifter för stöd och service till äldre och personer med
funktionsnedsättning
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för stöd och service till
äldre och personer med funktionsnedsättning.
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt bildnings- och
omsorgsförvaltningen att årligen justera avgifterna utifrån prisbasbelopp samt med en årlig
uppräkning enligt Omsorgsprisindex (OPI).
Priserna föreslås ändras från 2018-05-01.
Ärendet
Det har tidigare saknats ett helhetsgrepp om de avgifter Bollebygds kommun tar ut inom
verksamhetsområde äldreomsorg och funktionsnedsättning. Bildnings- och omsorgsförvaltningen har
därför arbetat fram ett förslag med tillämpningsanvisningar för hela verksamhetsområdet.
För att underlätta hanteringen av avgifter föreslås ett dokument som innefattar både det som förut
benämndes tillämpningsanvisningar samt taxetabellerna. Vidare har följande ändringar gjorts:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

En allmän översyn av dokumentet med syfte att skapa en enhetlig och mer användarvänlig
disposition och layout.
Justeringar har gjorts i den löpande texten samt av maxtaxan utifrån 2018 års prisbasbelopp
som är på 45 500 kronor.
Maxtaxan är enligt numera gällande lagstiftning uppdelad i två olika taxor. En maxtaxa för
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hemsjukvård på 2 044 kronor samt en maxtaxa för
särskilt boende på 2 100 kronor.
Beräkningen av timtaxan för hemtjänst och städ är uppräknad utifrån nytt prisbasbelopp.
Den enskilde förslås ej bli debiterad när hen vårdas på sjukhus.
Den enskilde föreslås ej bli debiterad om hen meddelar uppehåll senast en vecka i förväg.
Annat bistånd med samma innehåll även finns inom LSS föreslås bli avgiftsfritt i övrigt
föreslås avgiften bli likt hemtjänsten 137 kronor per beslutad timma.
Förslag om att ändra avgift för korttid till maxtaxa per timma (2044 kronor/31dagar=65,9
kronor)
Lagt till avsnitt med förslag till regler för dubbel bosättning vid inflytt till särskilt boende.
Förslag om att ändra så att även serviceinsatser såsom städ ska debiteras per individ och inte
per hushåll.
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Förslag om att ändra så att avgiften för särskilt boende första inflyttningsmånaden är baserad
på antal dygn man bor i boendet jämfört med tidigare då man betalade halv månadsavgift vid
inflyttning efter den 16:e i månaden.
Höjningen av avgifter för hemsjukvård, trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsboende och
utprovning av hjälpmedel har uppräknats efter OPI (omsorgsprisindex) för 2017 2,7%.
Avgiften för GSM larm är borttagen eftersom sådana larm inte längre används.

Dokumentet är tänkt att ges ut i broschyrform till enskilda som har insatser inom
verksamhetsområdet.
Ekonomiska förutsättningar
För att göra exakta beräkningar om hur avgiftsjusteringarna påverkar kommunens ekonomi krävs
vetskap om hur många personer som berörs och det kan vi inte veta eftersom det ändrar sig efter
behov hos medborgarna. Generellt sett så är denna justering en uppräkning utifrån nytt prisbasbelopp
och maxtaxa och eftersom den allmänna kostnadsnivån även den höjs så bör effekten i det närmaste
bli noll.
Beslutsunderlag
- Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning, tjänsteskrivelse
2017-09-26
- Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning, förslag 201709-14
- Avgifter för LSS insatser tillämpningsanvisningar och taxetabell, 2016-11-16
- Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorgen 2017, 2016-09-28
- Avgiftstaxa inom äldreomsorgen 2017, 2016-09-28
- Prisjämförelse med närliggande kommuner, 2017 års avgifter, 2017-09-28
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