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§ 313 Dnr KS 2019/000589  

Avgifter inom social omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Årlig översyn av avgifter inom social omsorg.  

Trygghetslarm står inte med i tjänsteskrivelsen, detta måste revideras så att det 
framgår att det ska ske en höjning från 200 – 250 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2019. 
Bilaga Avgifter social omsorg 2020, daterad 29 augusti 2019. 

Socialnämndens § 99/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avgifter inom social omsorg antas med förtydligande gällande 
korttidsverksamhet så att det står ”1/30 av maxbeloppet i vårdavgift, det vill 
säga 69:63 utifrån det nuvarande maxbeloppet”, samt att det efter riksavtalet 

under HSL-insats förtydligas nuvarande års timbelopp.      

_____ 
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Avgifter inom social omsorg 

Beskrivning av ärendet 

Årlig översyn av avgifter inom social omsorg    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 september  

Bilaga Avgifter social omsorg 2020,  daterad 29 augusti 2019       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen har gjort en översyn av de avgifter som tas ut i verksamheten. 

De avgifter som förändras är följande:  

Trygghetslarm från 200 kr/månad till 250 kr/ månad 

Elrullstol utomhusbruk :  från 75 kr/månad  till 100 kr/månad 

Mat i särskilt boende:  från 120 kr/dygn till 125 kr/dygn 

Korttid vårdavgift: från 65 kr/dag  till 1/30 av maxbelopp 

för närvarande 69,6 kr  

Korttid mat:   från 120 kr/dygn till 125 kr/dygn 

Växelvård, vårdavgift:  från 65 kr/dag till 1/30 av maxbelopp
    för närvarande 69,6 kr  

HSL-insats   från 570 kr/timme till enligt riksavtalet  

för närvarande 669 kr 

 

Övriga avgifter stannar på samma nivå som 2019. 

HSL-insatser avser patienter som vistas tillfälligt i kommunen, tex 
sommargäst,  där vi debiterar dennes hemkommun för utförd insats. Denna 

prislapp har inte höjts sedan 2008. 

 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

"[Skriv text här]"  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget förväntas inte påverka något av perspektiven i § 2 i kommun- 
styrelsens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltingens förslag antas     

Ann-Katrin Ståhl 
Socialchef 

Pernilla Ekholm Slottner 
Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Socialchef, avgiftshandläggare 
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Webbplats 

www.morbylanga.se 
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kommun@morbylanga.se 
Organisationsnr 

212000-0704 

Postadress 

386 80 Mörbylånga 
 

Besöksadress 

Trollhättevägen 4 
 

Telefon 

0485-470 00 vx 
Fax 

0485-472 71 
Bankgiro 

991-1876 
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Avgifter social omsorg, 2020 
 

Avgiftsslag Avgift 2019                           Avgift 2020 

Avgift enligt maxtaxa 2 089 kr/mån                       enligt prisbasbelopp 

Trygghetslarm 200 kr/mån                           250 kr/mån 

Installation av trygghetslarm 
(utanför maxtaxan) 

200 kr vid installation    200 kr vid installation    

Avgift för hemsjukvård 
och/eller hemrehabilitering för 
personer inskrivna i 
hemsjukvården 

300 kr/månad  300 kr/månad  

Hembesök, patientavgift för 
hembesök av kommunens 
hälso- och sjukvårdspersonal   

200 kr/besök 200 kr/besök 

Elrullstol för utomhusbruk 
(utanför maxtaxan) 

75 kr/mån   100 kr/mån 

Utprovning av tekniska 
hjälpmedel som sker vid 
kommunens hjälpmedelsförråd 

200 kr/gång  200 kr/gång  

Hämtning av hjälpmedel 
(utanför maxtaxan) 

300 kr  300 kr  

Mat i särskilt boende 120 kr/dygn     125kr/dygn 

Mat i samband med 
biståndsbedömd dagverksamhet 
enligt SoL 

 1 210 kr/mån  1 210 kr/mån 

 55 kr/dag  55 kr/dag 

Dagrehab 
40 kr/dag i vårdavgift         40 kr/dag i vårdavgift         

Mat 55 kr/dag Mat 55 kr/dag 

Korttidsverksamhet 
65 kr/dag i vårdavgift                     1/30 av maxbeloppet i vårdavgift 

Mat 120 kr/dygn  Mat 125 kr/dygn 

Växelvård 
65 kr/dag i vårdavgift           1/30 av maxbeloppet i vårdavgift 

Mat 120 kr t/dygn  Mat 125 kr/dygn 

Förbrukningsartiklar särskilt 
boende, nivå 1 

100 kr/mån  100 kr/mån  

Förbrukningsartiklar särskilt 
boende, nivå 2 

200 kr/mån 200 kr/mån 

HSL-insats för patienter som 
vistas tillfälligt i kommunen 

570 kr /timme  Enligt riksavtalet 
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Avgifter inom social omsorg 

Beskrivning av ärendet 

Årlig översyn av avgifter inom social omsorg    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2019  

Bilaga Avgifter social omsorg 2020,  daterad 29 augusti 2019     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen har gjort en översyn av de avgifter som tas ut i verksamheten. 

De avgifter som förändras är följande:  

Elrullstol utomhusbruk :  från 75 kr/mån  till 100kr/mån 

Mat i särskilt boende:  från 120kr/dygn till 125 kr/dygn 

Korttid vårdavgift: från 65 kr/dag  till 1/30 av maxbelopp 

Korttid mat:   från 120 kr/dygn till 125 kr/dygn 

Växelvård, vårdavgift:  från 65 kr/dag till 1/30 av maxbelopp 

HSL-insats   från 570kr/timme till enligt riksavtalet 

 

Övriga avgifter stannar på samma nivå som 2019. 

HSL-insatser avser patienter som vistas tillfälligt i kommunen, tex 

sommargäst,  där vi debiterar dennes hemkommun för utförd insats. Denna 
prislapp har inte höjts sedan 2008. 

 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget förväntas inte påverka något av perspektiven i § 2 i kommun- 

styrelsens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltingens förslag antas   
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Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Pernilla Ekholm Slottner 

Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Socialchef, avgiftshandläggare 
 


