Kommunal författningssamling
för Smedjebackens kommun
Fastställd av Kf

§ 81

§ 81

Den 2018-11-26

Dnr 2018/00506

Avgifter inom omsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 165 kronor per månad.
2. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde ska vara oförändrat.
3. Avgifterna för hjälpmedel ska vara oförändrade
4. Avgifterna för hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå ska vara oförändrade.
5. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1 350 kronor.
6. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga fastställs till 67 kronor per dag.
7. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis fastställs till 83 kronor per dag.
8. Avgiften för trygghetslarm ska vara oförändrad.
9. Installationsavgift för trygghetslarm ska vara oförändrad.
10. Avgiften för den enskilde, i händelse av att trygghetslarmet ej återlämnas efter upphörd
service, ska vara oförändrad.
Avgifterna gäller från och med 1 januari 2019 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden behandlade 2018-10-10 följande taxor för nämndens verksamhet.
Matpriser 2019
De gällande matpriserna för 2018 är:
-

3 100 kronor per månad för helt matabonnemang.

-

60 kronor per portion för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde.

-

Priset för helt matabonnemang föreslås höjas till 3 165 kronor per månad. Priset för
färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde föreslås vara oförändrat.
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Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende, särskilt boende samt
LSS- och psykiatriboende 2019
De gällande avgifterna för hjälpmedel 2018 är:
-

Utprovningsavgift hjälpmedel barn och ungdom under 20 år: 0 kronor.

-

Hjälpmedelsavgift i ordinärt boende och för personer i LSS- och psykiatriboende: 50 kronor
per komplett hjälpmedel.

-

Hjälpmedelsavgift för personer i särskilt boende: 50 kronor per månad.
Samtliga avgifter föreslås vara oförändrade 2019.
Avgifter för hälso- och sjukvård och högkostnadsnivå 2019
De gällande avgifterna för hälso- och sjukvård 2018 är:

-

Hembesök för barn och ungdom under 20 år, 0 kronor.

-

Hembesök för personer över 20 år av sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast/ på
delegation 150 kronor.

-

Uteblivet besök eller sent avbokat besök 300 kronor samt 50 kronor i faktureringsavgift.

-

Tidssamordnade besök med exempelvis läkare på landstinget 150 kronor.
Vid flera behandlingar samma dag debiteras enbart ett besök. Konsultation vid
sjukvårdande behandling sker utan uttag av avgift. Endast en avgift uttas då flera i samma
familj får vård i hemmet vid samma tillfälle.
De gällande avgifterna för högkostnadsnivå 2018 är:

-

Enstaka hembesök 150 kronor per besök, dock maximalt 450 kronor per månad.

-

För den som inte har några andra pågående hemtjänstinsatser och enbart är inskriven i
hemsjukvården med kontinuerliga besök 450 kronor per månad
Den som har hemtjänstinsatser som även är i behov av hemsjukvård betalar maximalt
efter kommunens maxtaxa för hemtjänstinsatser
Samtliga avgifter gällande hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivån föreslås vara
oförändrade 2019.
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Avgifter för hunddagis 2019
De gällande avgifterna för hunddagis är 2018:
-

1 300 kronor per månad för hund på hunddagis.

-

Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga 65 kronor per dag.

-

Tillfällig vistelse på hunddagis 80 kronor per dag.

-

Den månatliga avgiften föreslås höjas till 1 350 kronor och övriga avgifter föreslås höjas till
67 respektive 83 kronor.
Avgifter för trygghetslarm 2019

-

Gällande avgift för trygghetslarm 2018 är 250 kronor per månad. Denna avgift föreslås vara
oförändrad 2019.

-

Installationsavgiften är 250 kronor och avgiften om larmet inte återlämnas 1 000 kronor.
Dessa avgifter föreslås vara oförändrade 2019.
_____
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