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Avgifter for korttidsplatser 2013
Avgifterna for korttidsplatser är idag 149 kr/dygn och består av tre delar:
• Vårdavgift 55 kr per dygn
• Kostavgift 1/30 av fullkostabonnemanget per månad, for 2012 innebär det 89
kr/dygn.
• Övrigt 5 kr/dygn
Övrigt är framför allt tänkt att täcka resor hem under korttidsvistelsen, för att man
ska kunna testa hur det fungerar att vara hemma. De som inte behöver några sådana
resor har reagerat mot denna del i avgiften.
Avgifterna för korttidsplatser föreslas förändras enligt följande:
• Vårdavgift 1/30 av 1/12 av 48% av prisbasbeloppet per person
• Kostavgift 1/30 av fullkostabonnemanget per manad
För de som behöver resor hem av rehabiliteringsskäl ingår dessa i vårdavgiften.
1/12 av 48 % av prisbasbeloppet motsvarar den avgift som högst tas ut per månad vid
hemvård pa hög nivå. Med 2012 Ars prisbasbelopp skulle det innebära en vårdavgift
per dygn på 1 760 kr/30 dygn 59 kr/dygn. Tillsammans med kostavgiften för 2012
skulle det bli 148 kronor/dygn.
För 2013 beräknas prisbasbeloppet bli 44 500 kr, Det innebär att vårdavgiften för
korttidsplatser blir 1/30 x 1/12 x 48% x 44 500 kr 59 kr/dygn.
Fullkostabonnemanget föreslås bli 2 760 kr/mån, vilket ger 92 kr/dygn.
Detta innebar en dygnsavgift på 151 kr.
Den del som avser vårdavgift jämkas mot förbehållsbeloppet för korttidsenhet och
växelvård/resursplats, vilket innebär att de som har låga pensioner får en lägre
avgift. Den jämkas även mot maxavgiften om man har yard på hög nivå mer än
30 dagar under en månad.
Fördelen med förslaget till ny vårdavgift for korttidsplatser är att den förändras
automatiskt nar basbeloppet förändras liksom hemvårdsavgiften for yard på hög
nivå.
Yrkande
Leif Skytte (M) och AnneMari Erlandsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Beslutsunderlag
Kommunkansliets skrivelse 2012-10-16
Socialnämndens beslut § 128/2012
Kommunstyrelsens fdrslag till kommunfullmliktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avgifter per dygn för korttidsplatser (korttidsenhet, växelvård/resursplats och
trygghetsplats) ska vara summan av
• Vårdavgift: 1/30 av 1/12 av 48% av prisbasbeloppet per person
• Kostavgift: 1/30 av fullkostabonnemanget per månad
Vårdavgiften jämkas mot förbehållsbelopp och maxavgift för korttidsenhet och
växelvard/resursplats.
Om en person som vistas pa trygghetsplats inte utnyttjar matabonnemanget görs
avdrag med dygnspriset för fullkostabonnemang.
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