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Ny skrift om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
En ny skrift "Avgifter inom kommunal äldre- och handikappomsorg" har nyligen blivit
färdig.
Skriften har utarbetats av sektionen för Vård och Omsorg samt Finanssektionen, Svenska
Kommunförbundet.
Bakgrunden till skriften är förändringar av socialtjänstlagens avgiftsparagraf enligt ett
riksdagsbeslut från december 1992.
Förändringarna i lagstiftningen, som gäller fr o m mars 1993 har gjort det möjligt för
kommunerna att tillämpa samma taxa inom kommunernas äldre- och handikappomsorg
oavsett boendeform.
Den enskilde skall dock ha kvar tillräckliga medel för sina personliga behov efter erlagda
avgifter för hjälp i hemmet, service- och omvårdnad, hälso- och sjukvård samt boende.
Den tidgare avgiftsregleringen för ålderdomshem och sjukhem har upphört att gälla. Även
nya regler för kommunalt bostadstillägg till pensionärer (KBT) gäller sedan dess. KBT kan
numera även betalas ut till boende i alla särskilda boendeformer under förutsättning att det
finns en separat boendekostnad.
Svenska Kommunförbundet har tidigare i cirkulärform och i ett PM om avgifter (nr 14)
informerat om riksdagens beslut.
Sammantaget ger dessa förändringar ökade möjligheter för kommunerna att tillämpa ett
bostadsneutralt avgiftssystem inom äldre- och handikappomsorgen.
Skriften är tänkt att användas som ett generellt underlag till kommuner som står inför
förändringar av taxekonstruktioner inom dessa verksamheter. För att undvika
rekommendationsprägeln har vi valt att visa taxeprinciper utan att ange några specifika
belopp.
Ett gratisexemplar av skriften har skickats till kommunstyrelsen i alla kommuner.
Ytterligare exemplar av skriften kan beställas hos Inga Fridström, Svenska
Kommunförbundet, telefon 08-772 45 73 eller fax 08-772 42 87.
Beställningsblankett bifogas.
Skriften kostar 60 kr exklusive moms och porto för enstaka exemplar. Vid beställning av
minst 10 ex är priset 50 kr exklusive moms och porto.
Eventuella frågor om skriften besvaras av Jan Evert Blom, Leif Nordström samt Per Sedigh
samtliga på telefon 08-772 41 00.
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