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LAGEN/RIKTLINJERNA
Kommunen får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL).
December 2015 beslutade riksdagen om höjning av
högkostnadsskydden i 8 kap. 5 § Socialtjänstlagen (2001:453) för
hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt
kommunal hälso- och sjukvård.
Kommunfullmäktige i Skurups kommun antog höjningen enligt
Socialtjänstlagen i november 2016.
Detta innebär att avgifterna för beviljade insatser år 2021 inte får
överstiga 2 139 kronor per månad (en tolftedel av 53,92% av
prisbasbeloppet).
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AVGIFTSBERÄKNING
För att kunna fatta beslut om vilken avgift du ska betala, måste
kommunen först räkna ut ditt avgiftsutrymme.
Ditt avgiftsutrymme är ditt egna maxbelopp för vad din
omvårdnad/hemsjukvård som högst kommer att kosta.

Avgiftsutrymmet räknas fram inkomster minus kostnader, se
nedan.

Inkomster:
+ Pensioner / ATP
+ Inkomst av kapital
+ Bostadstillägg/Bostadsbidrag
+ Övriga inkomster
‒ Skatt
Kostnader:
‒ Boendekostnad
‒ Schablonbelopp
‒ Individuella tillägg
eller avdrag
= Avgiftsutrymme
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INKOMSTER
Som inkomst räknas
• pensionsinkomst
• utlandspension
• förvärvsinkomster/näringsverksamhet
• bostadstillägg/bostadsbidrag
• kapitalinkomster, dock ej reavinster
Ovanstående avser den inkomst du antas få under innevarande
kalenderår, med undantag för inkomst av kapital vilken grundas
på den faktiska inkomsten per den 31 december föregående år.
Förmögenhet påverkar inte inkomstberäkningen, däremot inkomst
av kapital räknas som inkomst.
Kapitalförluster medräknas inte i inkomstberäkningen.
Makars och registrerade partners inkomster läggs samman och
fördelas med hälften på vardera personen. Däremot räknas
sambors inkomster var för sig.
Från inkomsterna avräknas följande skatter och avgifter
• kommunal inkomstskatt
• statlig inkomstskatt
• begravningsavgift
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BOENDEKOSTNAD
Hyres- eller bostadsrätt
Faktisk hyreskostnad exkl. hushållsel räknas.
Om uppvärmning, sophämtning och/eller vatten inte ingår i hyran
ska dessa kostnader läggas till enligt de schabloner
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan använder vid beräkning
av bostadstillägg/bostadsbidrag. Vid lån på den egna
bostadsrätten tas hänsyn till 70 % av räntekostnaden på
boendekostnaden.
Egen fastighet
För fastställande av boendekostnaden används samma normer
som Pensionsmyndigheten/ Försäkringskassan använder vid
beräkning av bostadstillägg/ bostadsbidrag. Vid lån på den egna
fastigheten tas hänsyn till 70 % av räntekostnaden på
boendekostnaden.
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FÖRBEHÅLLSBELOPP
Förbehållsbelopp består av ett minimibelopp och aktuell
boendekostnad.
Minimibeloppet utgörs av en schablondel och en individuell del.
Minimibelopp – schablonbelopp
Schablonbeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel,
kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift,
hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel,
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.
Schablonbeloppet är för:
Ensamstående 19-64 år

5 910 kr/ månad

Sammanlevande makar och sambo
19-64 år

4 994 kr/ månad

Ensamstående 65 år och äldre

5 373 kr/månad

Sammanlevande makar och sambo
65 år och äldre

4 540 kr/månad

Minimibelopp – individuell del
Kommunen ska göra en individuell bedömning av minibeloppet
om den enskilde har ”ett varaktigt behov av ett inte oväsentligt
högre belopp”. Förutsättningen är att kostnaderna är varaktiga,
d v s regelbundet återkommande under större delen av ett år och
att kostnaden uppgår till minst 200 kronor per månad.
Om den enskilde inte har en kostnad för en post som ingår i
schablonbeloppet kan förbehållsbeloppet reduceras. Det kan vara
att kostnaden ingår i avgiften eller tillhandahålls kostnadsfritt.
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Exempel när korrigering görs av förbehållsbeloppet är:
• Fördyrad kost på grund av att maten erhålls i särskilt
boende, En höjning av förbehållsbeloppet görs med
644 kronor per månad av förbehållsbeloppet.
• Kostnader för god man som den enskilde själv betalar.
• Hushållsel för boende på särskilt boende korrigeras genom
en reducering 137kronor per månad av förbehållsbeloppet.
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AVGIFTER INOM ORDINÄRT BOENDE
Avgifter för hemtjänst och/eller hemsjukvård inklusive
rehabilitering
Avgiften för hemtjänst och hemsjukvårdsavgift är baserad på
antal besök. Besöken läggs ihop för hemtjänst och hemsjukvård
och det är antalen besök avgiften grundas på
Nivå 1

Insatser max tre gånger per
månad

Nivå 2

Insatser en till två gånger per
vecka eller i genomsnitt en till
två gånger per vecka
Insatser mer än två gånger
per vecka

Nivå 3

595 kronor/månad
(15% av
prisbasbeloppet)
1 309 kronor/månad
(33% av
prisbasbeloppet)
2 139 kronor/månad
(53,92% av
prisbasbeloppet)

Priserna i tabellen ovan är maxpriser och regleras till ditt
avgiftsutrymme.
Om första hemsjukvårdsbesöket gäller bedömning är det
avgiftsfritt. Utprovning, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel
är avgiftsfritt.
Fönsterputsning kostar 595kr per tillfälle dock max nivå 3,
2 139 kronor per månad.
Vid avbrott på grund av sjukhusvistelse eller annan
sammanhängande frånvaro görs avdrag på avgiften från och med
första dagen.
Avbokning ska ske senast dagen innan för att avdrag ska göras
på avgiften.
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Trygghetslarm
Debitering av trygghetslarm görs från och med den första dagen
till och med den dag larmet återlämnas. Vid frånvaro görs inga
avdrag på avgiften.
En installationsavgift tas ut på 300kr. Installationsavgiften
regleras inte till ditt avgiftsutrymme.
Månadsavgiften är 300 kronor per månad och hushåll och
regleras till ditt avgiftsutrymme.
Är båda personerna i ett make-/sambopar i behov av
trygghetslarm tar kommunen ut en avgift på 30 kronor per månad
för en extra larmknapp.
Vid förlust av larmknapp eller larmenhet debiteras faktisk kostnad.
Möjlighet finns att koppla på en rökdetektor på befintligt
trygghetslarm, avgift på 950kr tillkommer som engångssumma.
Avgiften för rökdetektor regleras inte till ditt avgiftsutrymme.
Telefonservice
Avgiften är 200 kronor per månad.
Debitering av telefonservice görs från och med den första dagen
till och med den dagen telefonservice upphör.
Vid avbrott på grund av sjukhusvistelse eller annan
sammanhängande frånvaro görs avdrag på avgiften från och med
första dagen.
Hjälpmedel
Vid hämtning av hjälpmedel tas avgift ut med 500 kronor per
tillfälle. Avgiften regleras inte till ditt avgiftsutrymme.
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Operationspaket
Avgift för hjälpmedel inför planerad knä- eller höftplastik
1 000 kronor. I operationspaketet ingår fristående
toalettförhöjning, förhöjningsdyna, griptång, strumppådragare och
duschstol med armstöd eller badbräda. Avgiften regleras inte till
ditt avgiftsutrymme.
Läkemedelsautomat
Avgift för läkemedelsautomat tas ut enligt nivå 1 enligt taxan för
hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser. Avgiften regleras till ditt
avgiftsutrymme.
Dagverksamhet
Deltagande i dagverksamhet är avgiftsfritt.
Korttidsboende
Korttidsboende är ett tidsbegränsat boende och avgiften
beräknas per dygn.
Avgift för service/omvårdnad tas ut enligt nivå 3 enligt taxan för
hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser. Avgift för kost tillkommer
och denna räknas inte med i maxtaket.
Maxpriset för korttidsboende är 175 kronor/dygn
(omvårdnad 71 kronor/dygn och kost 104 kronor/dygn).
Växelboende
Avgift för service/omvårdnad tas ut enligt nivå 3 enligt taxan för
hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser. Avgift för kost tillkommer
och denna regleras inte till ditt avgiftsutrymme.
Maxpriset för korttidsboende är 175 kronor/dygn
(omvårdnad 71 kronor/dygn och kost 104 kronor/dygn)
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Avlösarservice
0 – 10 timmar per månad
avgiftsfritt
Över 10 timmar per månad 50 kronor per påbörjad timme
Har brukaren service- och omvårdnadsavgift enligt nivå 3 är
insatsen avgiftsfri.
Ledsagare
Avgift ledsagare är 50 kronor per påbörjad timme
Har brukaren service- och omvårdnadsavgift enligt nivå 3 är
insatsen avgiftsfri.
Matdistribution/Hemkörning av mat
För hemkörning av mat tar kommunen ut en avgift på 200 kronor
per månad. Avgiften regleras till ditt avgiftsutrymme.
Debitering av hemkörning för mat görs från den första till den
sista insatsdagen. Vid avbrott på grund av sjukhusvistelse eller
annan sammanhängande frånvaro görs avdrag på avgiften från
och med första dagen.
1 normal portion
1 normal portion utan dessert

61,00 kronor
57,00 kronor

I ordinärt boende görs en korrigering av förbehållsbeloppet med
fördyrad kost.
Sondnäring
Sondnäring för personer som bor i ordinärt boende och har
hemsjukvård.
Antal sondnäring per dygn:
1 st sondnäring
61,00 kronor
2 st sondnäring
87,00 kronor
3 st eller fler sondnäring
109,00 kronor
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AVGIFTER INOM SÄRSKILT BOENDE
För boende på särskilt boende betalar man hyra, omvårdnad,
kost och kostnadsersättning.
Du betalar inte avgift för hushållsel. Denna kostnad har det tagits
hänsyn till vid beräkning av förbehållsbeloppets individuella del.
Det är däremot viktigt att du har en egen hemförsäkring.
För ensamstående som flyttar in till särskilt boende kan det tas
det hänsyn till dubbla bostadskostnader under en övergångstid
(högst tre månader utöver inflyttningsmånaden) Detta måste
meddelas avgiftshandläggaren vid inflyttning.
Kvarboendeskydd
Om den ene maken bor i särskilt boende och den andra bor kvar i
ordinärt boende behandlas makarna som ensamstående i
avgiftshänseende. En automatisk prövning görs för att försäkra att
den kvarboende maken har tillräckliga medel till sitt uppehälle och
boendekostnaderna.
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Omvårdnad
I särskilt boende med tillgång till personal dygnet runt tas en
omvårdnadsavgift ut enligt nivå 3 enligt taxan för hemtjänst- och
hemsjukvårdsinsatser.
Nivå 3

Insatser mer än två gånger
per vecka

2 139 kronor/månad
(53,92 % av
prisbasbeloppet)

Priset i tabellen ovan är maxpris och regleras till ditt
avgiftsutrymme.
Vid avbrott på grund av sjukhusvistelse eller annan
sammanhängande frånvaro görs avdrag på avgiften från och med
första dagen.
Kost
Avgiften för hel kost (alla måltiderna) är 3 134 kronor/månad,
d.v.s. 104 kronor/dag (79 % av prisbasbeloppet). Sondnäring
debiteras med samma summa.
Vid avbrott på grund av sjukhusvistelse eller annan
sammanhängande frånvaro görs avdrag på avgiften från och med
första dagen och på hela dygn.
Om den enskilde har ett negativt avgiftsutrymme kan en
reducering även göras för måltider så att den enskilde har 2 000
kronor kvar att disponera. För att denna regel ska träda i kraft ska
den enskilde ha ett kapital (omsättningsbara tillgångar)
understigande två basbelopp (95 200kronor för 2021).
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Hyra
Den boende betalar hyra för den bostad som kommunen
tillhandahåller efter biståndsbedömning. Hyran fastställs enligt
hyreslagen efter marknadsmässiga grunder och efter den
hyressättningsmodell för särskilda boendeformer som utarbetats i
kommunen.
Hyra betalas till och med den dagen lägenheten är slutstädad och
lägenhetsnyckeln lämnats.
Tänk på att du som pensionär kan ansöka om bostadstillägg hos
Pensionsmyndigheten.
Omkostnadsavgift
En avgift för bland annat möbler, förbrukningsmaterial som finns
tillgängligt i boendet tas ut med 120 kronor per månad. (3 % av
prisbasbeloppet). Avgiften regleras inte till ditt avgiftsutrymme.
Slutstädning av lägenhet
Slutstädning av lägenhet på Flintebro, Lillgården och
Bruksgården kan ombesörjas av kommunens personal till en
kostnad på 1 700kr.
Om kommunens personal anlitas för städning tas även hyra ut för
två vardagar från det att lägenhetsnyckeln är lämnad.
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ÖVERKLAGANDE/FÖRVALTNINGSBESVÄR
Avgiftens storlek kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol
genom förvaltningsbesvär av den som berörs av beslutet.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till förvaltningsrätten.
I skrivelsen skall du ange vilket beslut som överklagas, hur du vill
att beslutet ska ändras och varför du önskar ändring. Överklagan
måste vara nämnden tillhanda inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
För mera information om hur du överklagar vänligen kontakta din
avgiftshandläggare.
Överklagan skickas till:
Skurups kommun
Myndighetsnämnden för individ och
familjeomsorg
274 80 Skurup
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ÖVRIGT
Du är skyldig att lämna de uppgifter som kommunen behöver för
att kunna beräkna vilken avgift som ska debiteras, samt kunna
säkerställa att du är förbehållen medel enligt förbehållsbeloppet.
Om du under året får ändrade inkomster eller andra ändrade
förhållanden som kan ha betydelse för inkomstberäkningen, ska
detta meddelas då en omräkning av avgiftsunderlaget görs.
Om uppgifter inte lämnas kommer högsta avgift att debiteras.
Kontroll kan komma att ske i efterhand på inlämnade uppgifter.
Debitering av avgifterna sker månadsvis via faktura.
Prisbasbeloppet är 47 600 kronor för 2021.
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Information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Skurups kommun samlar in och lagrar dina personuppgifter för att
kunna beräkna korrekt avgift för dina omsorgsinsatser.
Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering,
lagring, överföring och radering.
De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är namn,
personnummer, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer
och ekonomiuppgifter.
De personuppgifter som behandlas görs med stöd av
Socialtjänstlagen.
Personuppgifterna lagras i Treserva (digitalt verksamhetssystem)
och i fysisk akt.
Personuppgifterna hanteras av Individ- och omsorgsförvaltningen.
Gallring av personuppgifter görs 5 år efter avslutat ärende,
bortsett från personer födda dag 5, 15, 25 i månaden, som
bevaras av forskningsskäl.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har
lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna
behandling är Kommunstyrelsen som kan kontaktas via
kansli@skurup.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina
rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på
www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling-avpersonuppgifter.
Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på
dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

18

Egna anteckningar
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Individ- och omsorgsförvaltningen
Besöksadress: St. Torggatan 4
Postadress: 274 80 Skurup
Telefon: 0411-53 60 00 Fax: 0411-53 62 29
www.skurup.se
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