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Avgiftssystem 
 

1 Hemtjänst 

 Kommunens kostnad/hemtjänsttimme avseende personalinsats 
framräknas årligen. 

 Avgiften = den sammanlagda tidsåtgången för biståndsbeslutade 
insatser multiplicerat med kommunens självkostnad/hemtjänsttimme 
upp till det fastställda taket/månad på en tolftedel av 0,48 x 
prisbasbeloppet d v s 1.516 kr/månad för 2002. 

 Tidsåtgången beräknas per halvtimme. Det vill säga om den enskilde 
exempelvis har insatser som omfattar 2 timmar och 20 minuter 
debiteras 2 timmar och om tidsåtgången är 2 timmar och 40 minuter 
debiteras 3 timmar. 

 Vid utebliven insats beroende på att kommunen inte kan 
tillhandahålla insatsen reduceras avgiften vid kommande faktura. 

 Lägsta avgift som debiteras är 100 kr. I dessa fall debiteras den 
enskilde kvartalsvis. 

 

2 Schablonbelopp 

 Schablonbeloppet skall per månad uppgå till 1,294 x prisbas-
beloppet = 4.087 kr/mån för 2002 för ensamstående och 1.084 x 
prisbasbeloppet = 3.424 kr/mån för 2002 för sammanlevande makar 
och sambor 

 Schablonbeloppet för boende i särskilt boende minskas med 90 
kr/månad för förbrukningsvaror på Ybbåsen och Österbo och med 
200 kr/månad för hushållsel för boende på Österbo. Dessa 
kostnader skall följa Konsumentverkets riktlinjer. 

 Schablonbeloppet ökas med 10 % för personer under 61 år. 

 

3 Hälso- och sjukvård 

 En hemsjukvårdsavgift uttages till ett belopp av 100 kr per 
besökstillfälle. 

 Vid rehabilitering uttages vid varje besökstillfälle av sjukgymnast 
eller arbetsterapeut en avgift på 100 kr. 
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4 Korttidsboende/Rehab.boende 

 Definition: Med korttidsboende/rehab.boende avses när en person i 
ordinärt boende och i enlighet med biståndsbeslut tillfälligt bor på 
ett särskilt boende under såväl dag som natt. 

 Avgiften bör f o m 2002-07-01 uppgå till 150 kr/dygn varav 40 
kr/dygn avser kost och 52 kr avser kostnad för boende samt 58 kr 
avser omvårdnad 

 
5 Dagvård 

 Avgift 28 kr/dag. Avser kostersättning. Kostnad för omvårdnad 
beräknas individuellt, i enlighet med 1. 

 

6 Matdistribution 

 Avgiften för mat inklusive distribution uppgår från och med  
2002-07-01 till 56 kr/portion/dag varav 37 kr avser matkostnad och 
19 kr avser transportkostnad. Matdistribution 1 – 15 dagar halv 
avgift och 16 – 30 dagar hel avgift. 

 

7 Trygghetslarm 

 Avgiften för trygghetslarm uppgår f o m 020701 till 156 kr/månad. 

 

8 Personer som efter biståndsbedömning erhållit plats på boende 
som ej drivs av kommunen 

 Vid beräkning av avgift som den enskilde skall betala till kommunen 
används samma regler som om den enskilde bodde i ett boende 
drivet av kommunen d v s avgifter för hyra, hemtjänst och mat.  

 


