Bilaga 6:1

Avgifter m.m. för förskola, skolbarnsomsorg, sommarkoloniverksamhet samt äldreomsorg och omsorg om
personer med funktionshinder
Avgifter för vuxna på behandlingshem, inackorderingshem samt vid placeringar i HVB-hem och familjehem
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avgifter för förskola och skolbarnsomsorg
Taxan är indelad i hel- och deltidstaxa.
Heltidstaxa
Heltidstaxan tillämpas på förskolebarn 1-3 år med en vistelsetid som överstiger
30 timmar per vecka i stadens förskoleverksamhet.
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4 och följande:

3 % av hushållets inkomster
2 % av hushållets inkomster
1 % av hushållets inkomster
Ingen avgift

dock högst 1 260 kr/månad
dock högst 840 kr/månad
dock högst 420 kr/månad

Deltidstaxa
Deltidstaxa tillämpas på förskolebarn 1-3 år med deltidsvistelse om högst 30
timmar per vecka, förskolebarn 4-5 år fr.o.m. augusti det år barnet fyller fyra
år, med en vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka och skolbarn i stadens skolbarnsomsorg.
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4 och följande:

2 % av hushållets inkomster
1 % av hushållets inkomster
1 % av hushållets inkomster
Ingen avgift

dock högst 840 kr/månad
dock högst 420 kr/månad
dock högst 420 kr/månad

Den högsta avgiften i den för barnet aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i
den för barnet aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. Fr.o.m. det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
I den avgiftsgrundade inkomsten ingår lön före skatt, inkomst av näringsverksamhet och skattepliktiga transfereringar. Skattefria transfereringar som bostadsbidrag och barnbidrag ingår däremot inte.
Avgift debiteras 11 månader per år för förskoleverksamhet och 12 månader per
år för skolbarnsomsorg, en månad i efterskott.
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Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, har enligt kap 2 a, § 9 och 10
skollagen, rätt till avgiftsfri förskola med max 15 timmar i veckan eller 525
tim/år.
För barn över 12 år som, efter beslut av stadsdelsnämnden, erhåller korttidstillsyn
enligt 9 § 7p LSS, utgår ingen avgift tidigast fr.o.m. månadsskiftet efter det att
barnet fyllt 12 år.
Öppen fritidsverksamhet
Medlemsavgiften för barn som deltar i öppen fritidsverksamhet för 10-12 år i
kommunal regi (Fritidsklubb) fastställes till 200 kronor per termin för 2006.
Avgifter för sommarkoloniverksamhet (kollo)
Kollotaxa 2006.
Hushållsinkomst
kr/mån
0 -10 000
10 001-20 000
20 001-30 000
30 001-40 000
40 001-

1 barn
50
100
250
300
350

Dygnsavgift per barn
i kolloverksamhet, kronor
2 barn
3 barn
40
30
80
60
200
150
250
170
270
200

4 barn
25
50
125
140
170

Avgifter m.m. för äldreomsorg
En högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt boende och
särskilt boende, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård regleras i socialtjänstlagen. Avgiften baseras på prisbasbeloppet och beräknas som en tolftedel av 0,48 multiplicerat med prisbasbeloppet (39 700 kronor för år 2006) vilket motsvarar 1 585 kronor.
Minimibeloppet, det belopp den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna
medel när skatt, nettokostnad för bostaden och avgiften för äldreomsorg är
betald är för ensamstående i eget boende en tolftedel av 129,4 % av prisbasbeloppet (4280 kr per månad) och för makar en tolftedel av 112 % av basbeloppet
(3 705 kr vardera per månad). För personer i särskilt boende med heldygnsomsorg förbehålls en tolftedel av 85,9 % av basbeloppet (2 841 kronor per månad)
och kvarboende maka/make/partner en tolftedel av 129,4 % av prisbasbeloppet
(4 280 kronor).
Avgiften för insatser i hemmet, dagverksamhet, korttidsvård och boende med
heldygnsomsorg är indelad i sex avgiftsgrupper:
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Grupp 1/12 av pris- Kr/mån
basbelopp
1.
0,032
105
2.

0,110

360

3.

0,201

660

4.

0,268

885

5.

0,370

1 220

6.

0,480

1 585

Insats
Enbart trygghetslarm eller grundavgift i
servicehus.
Utdelning av matlåda, hemtjänst upp till 2
timmar per månad.
Hemtjänst vardagar 1-2 gånger per vecka.
Dagverksamhet 1-2 dagar per vecka.
Hemtjänst 3-5 vardagar i veckan dagtid.
Dagverksamhet 3-5 vardagar per vecka.
Hemtjänst alla dagar och/eller kvällar.
Dagverksamhet 6-7 dagar per vecka.
Hemtjänst hela dygnet i eget boende och
servicehus. Korttidsvård och särskilt boende med heldygnsomsorg.

Avgiften för tillfällig hjälp är 180 kr/tim (0,046 % av basbeloppet), vilket är
detsamma som stadens självkostnadspris.
Avgiften för kost och förbrukningsartiklar i särskilt boende med heldygnsomsorg och för korttidsvård är 2 425 kr/mån (en tolftedel av 73,3 % av basbeloppet).
Avgiften för kost i dagverksamhet är 32 kr/dag (0,08 % av basbeloppet).
Avgiftsunderlaget beräknas på den inkomst den enskilde kan antas komma att
få under de närmaste tolv månaderna. Med inkomst avses alla former av inkomstgrundande pensioner, privata pensionsförsäkringar m.fl. Vidare beaktas
aktuella inkomster av tjänst, näringsverksamhet och livränta samt inkomst av
kapital.
Särskilda övergångsregler finns för de som fyller 65 år och som tidigare haft
avgifter inom omsorgen om funktionshindrade.
Avgifter m.m. för omsorg om personer med funktionshinder
Avgifterna för vård och omsorg ska tas ut med viss procent av den inkomst
som överstiger lägsta avgiftsgrundande inkomst respektive folkpension plus
pensionstillskott i enlighet med vad som står i socialtjänstförvaltningens tilllämpningsanvisningar den 27 juni 2002 och i kommunfullmäktiges beslut den
13 maj 2002. Avgifter under 50 kronor per månad debiteras inte.
Nedanstående belopp är uträknade efter fastställt prisbasbelopp för 2006.
Avgift för trygghetslarm, hemhjälp m.m.
-

Avgiften för trygghetslarm i eget boende och i servicehusboende om den
enskilde har enbart larm ska uppgå till 106 kronor per månad motsvarande
0,032 % av prisbasbeloppet. Avgifter ska inte tas ut av personer tillhörande
LSS personkrets.
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-

För SoL-insatserna hemhjälp, korttidsvistelse/korttidsboende samt boende
med heldygnsomsorg ska avgiften uppgå för hjälp två timmar per månad
till 364 kronor motsvarande 0,11 % av prisbasbeloppet. För hjälp tre timmar eller mer per månad ska avgiften uppgå till 665 kronor motsvarande
0,201 % av prisbasbeloppet.

-

Avgiften för tillfälliga insatser från hemtjänsten ska uppgå till 183 kronor
per timme motsvarande 0,46 % av prisbasbeloppet, dock maximalt till 665
kronor per månad.

- Avgiften för distribution av matlåda ska uppgå till 364 kronor per månad
motsvarande hjälp två timmar per månad. Om personen har hjälp med distribution av matlåda och hemhjälp ska avgiften uppgå till 665 kronor per
månad motsvarande 0,201 % av prisbasbeloppet.
Avgift för kost
-

Avgiften för kost i daglig verksamhet enligt LSS ska uppgå till 25 kronor
per dag, motsvarande 0,06 % av prisbasbeloppet.

-

Avgiften för kost i dagverksamhet enligt SoL ska uppgå till 32 kronor per
dag, motsvarande 0,08 % av prisbasbeloppet.

-

Avgiften för kost i korttidsvistelse enligt SoL och LSS för barn och vuxna
ska uppgå till 47 kronor per heldag, motsvarande 0,12 % av prisbasbeloppet och 24 kronor för halv dag, motsvarande 0,06 % av prisbasbeloppet.

-

Avgiften för kost i korttidsboende enligt SoL för vuxna ska uppgå till 79
kronor per dygn motsvarande 0,20 % av prisbasbeloppet.

-

Avgiften för kost i boende med heldygnsomsorg ska uppgå till 2 425 kronor per månad motsvarande 73,3 % av prisbasbeloppet.

Förbehållsbelopp
-

Förbehållsbeloppet för ensamstående under 65 år i eget boende eller i boende med särskild service ska uppgå till 4 960 kronor per månad motsvarande 150 % av prisbasbeloppet. För makar eller partners i eget boende
uppgår förbehållsbeloppet till 4 960 per månad vardera motsvarande 150 %
av prisbasbeloppet dvs. 9 920 kronor.

-

Förbehållsbeloppet för personer boende i särskilda boendeformer med
helinackordering enligt SoL, där kost ingår, ska uppgå till 3 520 kronor per
månad.
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Avgifter för vuxna på behandlingshem, inackorderingshem samt vid placeringar i HVB-hem och familjehem
Egenavgifterna för vård och behandling av missbrukare i HVB- och familjehem är 80 kr/dygn av sjukpenningen (kap 3, § 15 AFL). För personer som saknar eller har låg sjukpenning kan avgiften sänkas helt eller delvis. Om personen genom att betala kostnaden blir beroende av försörjningsstöd ska kostnaden efterges. Denna avgift fastställs av regeringen.
För andra stöd- och hjälpåtgärder (boende) är egenavgiften 149 kr/dygn, varav
70 kr är boende och 79 kr är mat.
Vid placering för stöd- och omvårdnadsboende i familjehem är avgiften 112
kr/dygn, varav 33 kr är boende och 79 kr är mat. Kostnaden för mat per dygn
motsvarar 0,2 % av prisbasbeloppet.
Avgiften för mat vid HVB- och familjehem är 79 kr/dag avseende frukost,
lunch och middag. Avgiftsnedsättning ska tillämpas när vissa måltider inte
intages på institutionen/familjehemmet. En förutsättning är dock att detta anmälts i förväg till institutionen/familjehemmet. Avgiften för frukost samt lunch
eller middag är 47 kr/dag motsvarande 0,12 % av prisbasbeloppet och för frukost 25 kr/dag motsvarande 0,06 % av prisbasbeloppet.
Egenavgifter för vård och behandling avser endast vuxna missbrukare. Egenavgifter för andra stöd- och hjälpåtgärder (stöd-/ omvårdnadsboende) avser
samtliga placerade.
Kategori

Vård/boende

Behandlingshem, Vård och behandling för
LVM-hem
missbruk
(HVB)
Familjehem

Avgift

Kostnad för den enskilde

80 kr/dag
(8 kap 1 § SoL)

Bör efterges helt eller
delvis enl. 9 kap. 4 §
SoL om personen saknar betalningsförmåga
Bör efterges helt eller
delvis enl. 9 kap. 4 §
SoL om personen saknar betalningsförmåga

Vård för miss- 80 kr/dag
bruk
(8 kap 1 § SoL)
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Stöd/omvårdnadsboende (HVB)

Stödboende/
omvårdnad för
missbruk och
psykiska problem

149 kr/dag
(boende 70 kr
samt matkostnad
79 kr) 1

Beviljas som försörjningsstöd enligt
4 kap. 1 § SoL om personen saknar betalningsförmåga

Arbetskooperativ Stödboende för 149 kr/dag
missbruk
(boende 70 kr
samt matkostnad
79 kr) 1
Familjehem

Korttidsboende

Nattlogi

Beviljas som försörjningsstöd enl. 4 kap.
1 § SoL om personen
saknar betalningsförmåga
Stödboende/
112 kr/dag
Beviljas som försörjomvårdnad för (boende 33 kr
ningsstöd enl. 4 kap.
missbruk och
samt matkostnad 1 § SoL om personen
saknar betalningsförpsykiska pro79 kr) 1
måga
blem
Stödboende för 149 kr/dag
Beviljas som försörjmissbruk och
(boende 70 kr
ningsstöd enl.4 kap.
psykiska prosamt matkostnad 1 § SoL om personen
blem
79 kr) 1
saknar betalningsförmåga
Boende
50 kr per natt
Beviljas som försörj(måltider debite- ningsstöd enl. 4 kap.
1 § SoL om personen
ras inte)
saknar betalningsförmåga

1

Om inte alla måltider intages i HVB-hemmet eller i familjehemmet kan matkostnaden reduceras till 25 kr per dag för den som endast äter frukost i hemmet och till 47
per dag för den som äter frukost och lunch eller frukost och middag. Förutsättningen
är att detta anmälts i förväg till institutionen eller familjehemmet.
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