Prislista 2019
Varje år justeras avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde. De nya förändrade avgifterna ska
fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2018. Följande områden ska beräknas:
 Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen: Från och med den 3 september 2012
finns en gemensam organisation för Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystads kommuner för
handläggningen av ärende enligt den nya alkohollagen. Förändrade ansöknings- och
tillsynsavgifter initieras av denna organisation och förslag lämnas till respektive kommun för
beslut. Avgifter för år 2019 hanteras i ett särskilt ärende.
 Dödsboförvaltning: Uppräknas enligt kommunstyrelsens budgetanvisningar (2%).
 Avgifter inom vård- och omsorg: Uppräkning enligt lag, årlig förändring av prisbasbelopp och
enligt kommunstyrelsens budgetsanvisningar (2%). Kosten uppräknas dock efter uppgivet
självkostnadspris.
Dödsboförvaltning
Dödsboförvaltning ÄB 18:2

424 kr/h (416 kr/h)

Avgifter inom vård- och omsorg
Hemtjänst och hemsjukvårdsavgifter följer den så kallade maxtaxan som är reglerad i lag. Maxtaxa
innebär att den enskilde brukaren som mest kan få betala en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet för hemtjänst och hemsjukvård, oberoende av hur mycket hjälpinsatser den enskilde
har. För 2018 var maxtaxan 2 044 kr/månad. Uträkning av minimibelopp utgår även från aktuellt
prisbasbelopp och följer det som står i 8 kap. 7 § SoL.
I övrigt ska avgifter, från och med 2010, räknas upp enligt den årliga förändringen av gällande
konsumentprisindex (KF § 174).
Avgiften för hemsjukvårdsinsatser tas även ut av patienter som har personlig assistans enligt
LSS/LASS. För de som har beslut om boende eller daglig verksamhet enlig LSS § 9:9 respektive § 9:10
utgår ingen avgift för hemsjukvård. Ingen avgift utgår för LSS insatserna.
Avgiften för hemtjänst delas upp i två nivåer och en procentsats multipliceras med avgiftsutrymmet
(skillnaden mellan inkomster och förbehållsbelopp) för att räkna ut avgiften. Vid mindre hjälp
debiteras schablontiden multiplicerat med timtaxa.
Nivå 1

0–10,99 timmar/månad

75 %

Nivå 2

11 – w timmar/månad

100%

Vid någon form av hemsjukvård från legitimerad personal (distriktssjuksköterska/sjuksköterska,
arbetsterapeut/sjukgymnast eller av delegerad vårdpersonal) utgår en fast månadsavgift oavsett
antal besök från alla professioner
Nedanstående finns en prislista med de nya taxor och avgifter för verksamhetsår 2019.

Giltig från 2018-02-01

Vård- och omsorgsavgift (ingår i maxtaxa)
Schablontimme
Lägsta skäliga avgift
Hemtjänst
Hemsjukvård
Särskilt boende exkl. avgift för måltid
Korttidsboende exkl. avgift för måltid
Avlösarservice
Ledsagning

Övriga avgifter (ingår i maxtaxa)
Trygghetslarm
Matdistribution, hel eller halv

371 kr (364 kr)
186 kr (182 kr)
Timtaxa, Nivå 1 eller 2
300 kr/månad
Nivå 2
Nivå 2/dygn
Insatsen är avgiftsfri.
Nivå 1 eller 2

239 kr/mån (234 kr/mån)
286 (281) kr/mån och hushåll (143 (140,5) kr
för halv)

Tekniska hjälpmedel (ingår ej i maxtaxa)
Hyra av hjälpmedel, max 6 månader
Operationspaket exkl. utprovning. Hjälpmedlen
returneras ej

106 kr/mån (104 kr/mån)
636 kr/tillfälle (624 kr/tillfälle)

Hämtning av hjälpmedel
Käppar och kryckor

435 kr/tillfälle (426 kr/tillfälle)
Självkostnadspris

Uthyrning av hjälpmedel till personer ej folkbokförda i kommunen
Säng
Lyft
Elryggstöd till säng
Hygienstol på hjul
Rullstol
Rollator/gåstol
Ramper
Enkla hjälpmedel
Enkla antidecubitus madrasser/sittdynor
Avancerade antidecubitus madrasser/sittdynor

1 061 kr (1 040 kr)
1 061 kr (1 040 kr)
531 kr (520 kr)
531 kr (520 kr)
1 061 kr (1 040 kr)
531 kr (520 kr)
743 kr (728 kr)
212 kr (208 kr)
212 kr (208 kr)
531 kr (520 kr)

Måltidsavgift (ingår ej i maxtaxa)

Ordinärt boende
Middag (matdistribution)
60 kr (60 kr)
Särskilt boende/dagcentral/korttidsboende
Helkost
3 120 kr/mån (3 060 kr/mån)
Middag
57 kr (57 kr)
Frukost
17 kr (16 kr)
Kvällsmat
19 kr (18 kr)
Kaffe med bröd
11 kr (11 kr)
Korttidsvistelse och -tillsyn LSS
Frukost
Mellanmål
Lunch eller kvällsmat Helkost
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0–5 år
8 kr (8 kr)
6–12 år
11 kr (10 kr)
13-år
14 kr (14 kr)
Daglig verksamhet LSS
Middagar
Självkostnadspris

8 kr (8 kr)
11 kr (10 kr)
14 kr (14 kr)

15 kr (15 kr)
20 kr (20 kr)
27 kr (26 kr)

47 kr (46 kr)
62 kr (60 kr)
81 kr (80 kr)

Kosttillägg, berikningsprodukter och sondnäring (ingår ej i maxtaxa)

Ordinärt boende/Gruppboende LSS
Produkter i samband med matdistribution
Ingår vid beviljad matdistribution
Produkter för övriga med hemsjukvård
Enligt prislista nedan
Särskilt boende
Produkter
Ingår i helkost
(för personer som ej har helkost på särskilt boende gäller priser som i ordinärt boende)
Priser per st (inklusive moms)
Berikningsprodukter
Flytande
10 ml
4 kr (4 kr)
Pulver
90 g
21 kr (21 kr)
Kosttillägg
Dryck
Förpackning
12 kr (11 kr)
Sondnäring
Standard, fiber
500 ml
18 kr (18 kr)
Special
500 ml
38 kr (37 kr)
Övriga
500 ml
30 kr (29 kr)
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