Höjning av minimibeloppet

TAXOR OCH AVGIFTER
Omsorgen Uppvidinge Kommun
År 2021

Om den enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av
ytterligare medel, skall minimibeloppet höjas. Behovet skall vara av varaktig
karaktär och avse ett inte oväsentligt belopp. Merkostnader som kan berättiga till
ett högre minimibelopp är exempelvis fördyrade kostnader för
livsmedel eller kostnader för god man.

Sänkning av minimibelopp

----------------------------------------------------------------------------------

Service- och omvårdnadstaxa ordinärt boende
Hemtjänst /Hemsjukvård

356 kr/timma

Trygghetslarm

260 kr/månad

.
(varav 50 kr är SIM-korts-avgift, vilket inte ingår i högkostnadsskyddet)

För boende i kommunens särskilda boenden ingår hushållsel och
förbrukningsartiklar* i hyran. Minimibeloppet sänks då med 476 kr/månad.
*Med förbrukningsartiklar avses tvätt- och sköljmedel, rengöringsmedel,
hushålls- och toalettpapper, toalettborste, tvättlappar samt soppåsar.

Extra knapp till befintligt larm

100 kr/mån

Telefonservice

250 kr/mån

Ledsagning

Missnöjd med beslutet?
Beslut om avgifter kan överklagas till Förvaltningsrätten.
Skriv ner dina synpunkter i ett brev som skickas till
Socialförvaltningen i Uppvidinge kommun.

Information
Om du har frågor eller vill ha mer information, kan du vända dig till:
Avgiftshandläggaren Norrhult, Älghult, Lenhovda telefon 0474-473 94
Avgiftshandläggaren Åseda telefon 0474 – 473 95.
Socialförvaltningen
Uppvidinge kommun
Box 43
364 03 LENHOVDA

200 kr/tillfälle
Max 600 kr/månad

Korttidsvård

71 kr/dygn

Dag-/Nattvård

43 kr/dygn

Ovanstående avgifter får sammanlagt uppgå till
max 2.138 kr per månad år 2021 enligt högkostnadsskyddet.

Service- och omvårdnadstaxa särskilt boende
Service/Omvårdnad

Max 2.138 kr/månad

I detta ingår trygghetslarm, hemsjukvård, service- och
omvårdnadsinsatser, tekniska hjälpmedel samt
dagverksamhet enligt biståndsbeslut.
_________________________________________________________________
Avgifterna på denna sida kontrolleras mot förbehållsbelopp och
avgiftsutrymme då samtycke medgivits till en avgiftsberäkning.
Är avgiftsutrymmet, efter beräkning, lägre än avgiften, korrigeras avgiften.

Beräkning av avgiftsutrymmet
Avgiftsutrymmet är det högsta möjliga avgiftsuttaget för serviceoch omvårdnadstaxan. Maxbeloppet för år 2021 är 2.138 kr/månad.
Om avgiften för service- och omvårdnadstaxa är högre än avgiftsutrymmet,
skall avgiften nedsättas. Beräkning av avgiftsutrymmet görs enligt nedan:

Tekniska hjälpmedel
Utprovning/Låneavgift hjälpmedel
Utprovning av träningshjälpmedel
Intyg bostadsanpassning
Tillfällig ramp i bostad
Hämtning av hjälpmedel

350 kr
350 kr
350 kr
350 kr
300 kr

Måltider

Distribution

Frukost
Lunch
Kvällsmål

36,50 kr
76,90 kr
46,10 kr

41,10 kr
80,50 kr
50,30 kr

Ovanstående priser avser korttidsvård, korttidsboende, stödboende,
dagverksamhet Gyllenbo, samt distribution av måltider.
Korttidsboende barn upp till 15 år, betalar halva måltidskostnaden.
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Avgiftsutrymmet för service- och omvårdnadstaxan

Minimibeloppet
Familjesammansättning
och ålder
Ensamstående över 65 år

Beräkning av minimibelopp
1/12 av 135,46% av prisbasbeloppet

Belopp/månad i
2021 års prisnivå
5.373 kr/person

Makar och sambor över 65 år

1/12 av 114,46% av prisbasbeloppet

4.540 kr/person

Ensamstående 19 – 64 år

1/12 av 135,46% av prisbasbeloppet
+ 10%
1/12 av 114,46% av prisbasbeloppet
+ 10%

5.910 kr/person

Makar och sambor 19 – 64 år

Frukost Daglig verksamhet LSS
Lunch Daglig verksamhet LSS

30,00 kr
68,80 kr

Helt måltidsabonnemang,
(avser särskilt boende samt gruppbostäder)

5.475 kr/mån

4.994 kr/person

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för följande poster:
Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel,
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd, dagstidning, telefon, hemförsäkring och läkemedel.

För personer som omfattas av LSS
Fritidsresor
1-2 personer med beviljade insatser
3 personer eller fler med beviljade insatser

Övriga avgifter
Installationsavgift för trygghetslarm

200 kr

20 kr/mil vardera
16 kr/mil vardera

Om kostnaden för en enkelresa beräknas till under 10 kr,
debiteras 10 kr för enkelresan.

