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Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SNAU § 1 /2016 Dnr 2016/7

Högsta godtagbara hyreskostnad 2016
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta enligt förslaget.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds Bostäder AB har höjt hyresnivån med i genomsnitt 0,85 % för år 
2016.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslås höja högsta godtagbara hyreskostnad 
med 0,85 % vid beräkning av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen enligt nedanstående.

     

 Högsta 
Genomsnittskostnad/lägenhetsstor
lek  

 Storlek Hultsfreds bostäder  
Familjetyp F-kassan Lgh-typ Ant kvm Kostnad  
1-2 vuxna 60 kvm 1 rok 39,9 3 480 kr  
1-2 vuxna +1 barn 80 kvm 2 rok 61,6 5 020 kr  
1-2 vuxna + 2 barn 100 kvm 3 rok 76,6 5 640 kr  
1-2 vuxna + 3 barn 120 kvm 4 rok 97,3 5 740 kr  
1-2 vuxna + 4 barn 140 kvm 5 rok 118,5 7 380 kr  
1-2 vuxna + 5 barn 160 kvm 6 rok 146,5 10 350 kr  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Socialnämnden
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Socialförvaltningen 
IFO Vuxen
Marie Stjernström

AU 2016-01-27

Högsta godtagbara hyreskostnad 2016

Hultsfreds Bostäder AB har höjt hyresnivån med i genomsnitt 0,85 % för år 2016.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslås höja högsta godtagbara hyreskostnad med 0,85 % 
vid beräkning av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen enligt 
nedanstående.

     
 Högsta Genomsnittskostnad/lägenhetsstorlek  
 Storlek Hultsfreds bostäder  
Familjetyp F-kassan Lgh-typ Ant kvm Kostnad  
1-2 vuxna 60 kvm 1 rok 39,9 3 480 kr  
1-2 vuxna +1 barn 80 kvm 2 rok 61,6 5 020 kr  
1-2 vuxna + 2 barn 100 kvm 3 rok 76,6 5 640 kr  
1-2 vuxna + 3 barn 120 kvm 4 rok 97,3 5 740 kr  
1-2 vuxna + 4 barn 140 kvm 5 rok 118,5 7 380 kr  
1-2 vuxna + 5 barn 160 kvm 6 rok 146,5 10 350 kr  

Marie Stjernström
Sektionschef
IFO Vuxen

3



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-27

1(7)

Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SNAU § 2/2016 Dnr 2016/4

Tillämpningsanvisning inom vård och omsorg 
2016
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta enligt förvaltningens förslag 
till tillämpningsanvisning för 2016. Samt att förvaltningen vid årets slut till 
nämnden redovisar antalet inskrivna i hemsjukvården och hur många som 
betalat avgift.

Ärendebeskrivning

1. Taxa
Allmänt

Socialtjänstlagen 8 kap, reglerar villkoren för kommunernas möjlighet till 
avgiftsuttag för hemtjänst av den enskilde:

”Avgifter för hemtjänst får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § 
tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), uppgå till så stort 
belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga 
behov, boendekostnader och andra normala levnadskostnader. När 
avgifterna fastställs skall kommunen försäkra sig om att omsorgstagarens 
make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk 
situation.”

Avgiftsnivåerna fastställs av kommunfullmäktige.

Avgifter för hemtjänst fastställs individuellt.  

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet skall täcka den enskildes normala levnadskostnader. 
Förbehållsbeloppet utgörs av minimibelopp (individuellt minimibelopp) + 
den enskildes boendekostnad.

Minimibeloppet för ensamstående innebär i 2016 års prisnivå 5001 kronor 
per månad, en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet och 4 225 kronor 
(en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet) per person för 
sammanlevande makar och sambor. För personer under 61 år är 
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Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

minimibeloppet 10 % högre för att täcka merkostnader för bosättning och 
familjebildning samt + 585 kr (2016) för att täcka merkostnad för 
livsmedel, vilket för ensamstående innebär 6086 kronor per månad och för 
makar/sambor 5233 kronor per månad.

I minimibeloppet ingår generellt följande poster

SpecifikationEnsamstående Makar/Sambor
Livsmedel 1 875 1 775
TV-avgift 185 93
Hushållsel 369 231
Övrigt 2 594 2 126

Minimibeloppet kan fastställas till en högre nivå om den enskilde på grund 
av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska 
vara av varaktig karaktär, mer än 6 månader, och avse ett inte oväsentligt 
högre belopp, minst 200 kr:

• Matkostnader. Posten livsmedel i förbehållsbeloppet beräknas 
till        1 875 kronor per månad i 2016 års prisnivå.
- Månadsabonnemang kostar 3 500 kronor per månad. Förbehållsbeloppet 
höjs med mellanskillnaden mellan 1875 kronor och den faktiska 
matkostnaden (1 625 kronor i 2016 års prisnivå).
- Kostnad för matpaket. Kostnaden för huvudmålet beräknas i 
förbehållsbeloppet till 40 % av livsmedelskostnaden d.v.s. 750 kronor per 
månad vid matleverans varje dag.  Förbehållsbeloppet höjs med 
mellanskillnaden mellan 750kronor och den faktiska matkostnaden vid 
matpaket för hel månad. Förbehållsbeloppet förändras schabloniserat enligt 
nivåerna 25 %, 50 %, 75 % och 100 % av en hel månads matpaket.

• Kostnad för god man 

• Underhållskostnad för barn

• Fördyrade kostnader för resor, t.ex. arbetsresor

Minimibeloppet kan fastställas till en lägre nivå om den enskilde inte har en 
utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden 
ingår i avgiften för vård och omsorg alternativt ingår i avgiften/hyran för 
bostad i särskilt boende:

SpecifikationEnsamstående Makar/Sambor
Hushållsel ingår i hyran/avgiften särskilt boende 369,-

/mån 231,-/mån
Förbrukningsartiklar, övriga servicelägenheter 24,-

/mån 24,-/mån
TV-licens 185,-/mån 93,-/mån
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Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Högkostnadsskydd
Den enskilde ska av sin nettoinkomst ha ekonomiskt utrymme för en skälig 
levnadsnivå sedan hyra och följande avgifter är betalade:
• hemtjänst
• trygghetslarm
• avlastningsboende
• dagverksamhet Slättgården

Högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, kommunal 
hemsjukvård och avlastningsboende är 48 % av prisbasbeloppet per år delat 
med tolv, i 2016 års prisnivå 1 722 kronor/månad.

Taxekonstruktion
Hemtjänsttaxan grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Kommunens 
självkostnadspris för hemtjänstinsatser är 376 kronor/timme.
Varje påbörjad halvtimme räknas som 30 min.

Avgiften beräknas på den enskildes avgiftsutrymme.

Trygghetslarm
Kostnaden för trygghetslarm är 173 kronor per månad.

GSM-larm/larm via mobil  
Då socialförvaltningen står för införskaffande av sim-kort till 

GSM larmet 
tas det ut en avgift på 183: - per månad

Hjortens korttidsboende
Avgiften för korttidsboende är 167 kronor per dygn. Av denna avgift avser 
117 kronor mat och 50 kronor omsorg.

Slättgården kommunens dagverksamhet för dementa
Avgiften för kommunens dagverksamhet för dementa är 106 kronor per 
dag. Av avgiften avser 58 kronor mat och 48 kronor omsorg.

Skedala kommunens dagverksamhet för personer med psykisk 
funktionsnedsättning
Avgiften för kommunens dagverksamhet för personer med psykisk 
funktionsnedsättning är 57 kronor per dag.

Avgift för makar
Vid avgiftsberäkningen läggs makarnas inkomster samman och fördelas 
därefter med hälften på vardera maken. Eftersom biståndsbeslutet gäller 
den enskilda personen var för sig och insatserna kan variera för vardera 
makar, beräknas avgiften för varje enskild person.
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Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Hemsjukvård och hembesök
Hemsjukvård            300 kr/mån
Hemsjukvård Rehab            300 kr/mån
Hembesök av arbetsterapeut/sjukgymnast per besök                       200 kr                 
Hembesök av sjuksköterska på uppdrag av landstinget per besök  200 kr

För personer i särskilt boende samt boende med särskilt stöd och service
och för personer inskrivna i hemsjukvården, tas ingen hembesöks- eller 
hem-sjukvårdsavgift,

För personer i eget boende med eller utan hem¬tjänst ingår avgiften i 
äldreomsorgstaxan. Högsta avgift: 1 722 kronor per månad. 

Hjälpmedel
Kompressionshandskar/Isotonerhandskar              
Max 540 kr
Ortoser              Max 540 kr
Kryckkäppar inkl. behovsbedömda tillbehör ex ispik                      160 kr
El-rullstol per år                                                                               1 080 kr
Hjälpmedelspaket ex. toalettförhöjning, duschbräda/stol,
förhöjningsdyna, griptång 410 kr
Hämtning av hjälpmedel (service) 375 kr

Madrass i ordinärt boende till förskriven säng                             Egenavgift
Bricka eller korg som tillbehör till rollator                                   Egenavgift
Egenvårdsprodukter                                     Egenavgift
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Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

2. Tillämpningsanvisningar

Beräkning av avgiftsunderlag

Avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster 
som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Dessutom ska 
bostadsstöd anses som inkomst. 
 
Kommunen ger den enskilde möjligheten att avstå från att lämna in uppgift 
om ekonomiska förhållanden. Om den enskilde väljer att avstå från att 
lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden accepterar han/hon att betala 
full avgift då inget avgiftsunderlag kan beräknas. 

Inkomstbegreppet innefattar följande:
1. Skattepliktiga inkomster/Överskott av inkomstslag
• Tjänst (pension, sjukpenning, sjukersättning, livränta, lön)
• Näringsverksamhet
• Utdelningar på aktier, fonder eller andra liknande  

värdepapper
• Ränta på kapital
• Kapitalvinster vid försäljning av tillgångar
• Inkomster av uthyrning av privatbostad
• Kapitalförluster vid försäljning av tillgångar

2. Andra ej skattepliktiga inkomster
• Utländska inkomster (tex pensioner, invalidförmåner)
• Studiebidrag
• Stipendium till den del som överstiger 3000 kronor/månad
• Ersättning från avtalsgruppförsäkring (AGS)

3. Bostadsstöd
• Bostadsbidrag
• Bostadstillägg till pensionärer (BTP)
• Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP)

Förmögenheten ingår inte i inkomstbegreppet och ska inte påverka 
avgiftsunderlaget.
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Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bostadskostnad
Den enskilde ska utöver minimibeloppet förbehållas medel för sina faktiska 
boendekostnader.

Särskilda boendeformer
Boende i särskilda boendeformer har hyreskontrakt som följer hyreslagen. 

Hyresrätt
Bostadskostnad för hyreslägenhet är den faktiska bostadskostnaden minskat 
med kostnader för hushållsel, garage, extra förråd, avgift till 
hyresgästföreningen om dessa komponenter ingår i hyran.

Bostadsrätt
Till bostadskostnad för bostadsrätt läggs 70 % av räntekostnader för 
eventuella lån till köp av bostadsrätten.

Eget enfamiljshus
Bostadskostnad för eget enfamiljshus schablonberäknas enligt 
Pensionsmyndighetens föreskrifter vid framräkning av bostadstillägg för 
pensionärer enligt följande:
• Fastighetsavgift
• En schablon på 176,-/kvm för framräkning av 
uppvärmningskostnaden
• En schablon på 208,-/kvm för framräkning av övriga 
driftskostnader
• 70 % av räntekostnaden

Dubbelt boende
Reducering av hyran kan ske om den enskilde har kostnad för dubbel 
bosättning i samband med inflyttning i ett särskilt boende. Reduceringen 
ska ske utifrån bedömningen om det varit möjligt att planera boende vid 
särskilt boende eller om det skett efter ett akut behov. Om behovet ej 
bedömts möjligt att planera kan reducering av avgiften ske för en period av 
längst 4 månader från inflyttningsdagen, för att bereda den enskilde 
möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. Lag om kommunalt stöd till 
boende (1993:406).

Debitering vid påbörjad och avslutad insats
Hyra i särskilt boende debiteras enligt följande:
Inflyttning dag 1 – 15 Hel hyra
Inflyttning dag 16-31 Halv hyra

Utflyttning dag 1-15 Halv hyra
Utflyttning dag 16-31 Hel hyra
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Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kost debiteras för de kalenderdagar som insatsen erhållits.

Om trygghetslarm lämnas till ny hjälpmottagare senast den 15:e i månaden, 
debiteras hel månadsavgift. Larm som utlämnats senare än den 15:e 
debiteras ingen avgift för denna månad.

Tillfällig bortovaro
Vid frånvaro reduceras hemtjänstavgiften med en 30:e del per dag man är 
frånvarande.

Omvårdnadsavgiften i särskilt boende reduceras vid bortovaro minst 30 
dagar.

Debiteringsrutiner
Hyra för särskilda boendeformer faktureras i förskott. Övriga avgifter 
faktureras i efterskott.

Privata vårdhem
För personer som bor i privat vårdhem och där Hultsfreds kommun har 
betalningsansvar gäller samma avgiftssystem som i kommunens egna 
boendeformer.

Årlig prövning
En allmän omprövning av inkomster och avgifter skall ske vid varje 
årsskifte och med tillämpning av ändrade basbelopp, skattebestämmelser, 
inkomst- och förmögenhetsuppgifter. Förändringar under pågående 
kalenderår skall meddelas av den enskilde eller ombud. Retroaktiva krav 
eller återbetalningar kan bli aktuella för tid då avgiften uppenbarligen varit 
felaktig. Begränsning görs till närmaste föregående 12 månader.

Beslut om avgifter
Beslut om avgifter i det enskilda fallet är myndighetsutövning. 
Socialnämnden fastställer delegationsordning i sådana beslut.
Skriftligt avgiftsbeslut skall skickas ut vid förändring där det framgår hur 
avgiften beräknats och hur den enskilde besvärar sig över beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Socialnämnden
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Socialförvaltningen

1 (7)

Avgifter inom vård och omsorg 2016

Taxa och tillämpningsanvisningar Hultsfreds kommun

1. Taxa

Allmänt

Socialtjänstlagen 8 kap, reglerar villkoren för kommunernas möjlighet till 
avgiftsuttag för hemtjänst av den enskilde:

”Avgifter för hemtjänst får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 
§ tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), uppgå till så stort 
belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina 
personliga behov, boendekostnader och andra normala levnadskostnader. 
När avgifterna fastställs skall kommunen försäkra sig om att 
omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad 
ekonomisk situation.”

Avgiftsnivåerna fastställs av kommunfullmäktige.

Avgifter för hemtjänst fastställs individuellt.  

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet skall täcka den enskildes normala levnadskostnader. 
Förbehållsbeloppet utgörs av minimibelopp (individuellt minimibelopp) + 
den enskildes boendekostnad.

Minimibeloppet för ensamstående innebär i 2016 års prisnivå 5001 kronor 
per månad, en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet och 4 225 
kronor (en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet) per person för 
sammanlevande makar och sambor. För personer under 61 år är 
minimibeloppet 10 % högre för att täcka merkostnader för bosättning och 
familjebildning samt + 585 kr (2016) för att täcka merkostnad för 
livsmedel, vilket för ensamstående innebär 6086 kronor per månad och för 
makar/sambor 5233 kronor per månad.
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Socialförvaltningen 

2 (7)

I minimibeloppet ingår generellt följande poster

Specifikation Ensamstående Makar/Sambor

Livsmedel 1 875 1 775
TV-avgift 185 93
Hushållsel 369 231
Övrigt 2 594 2 126

Minimibeloppet kan fastställas till en högre nivå om den enskilde på grund 
av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska 
vara av varaktig karaktär, mer än 6 månader, och avse ett inte oväsentligt 
högre belopp, minst 200 kr:

 Matkostnader. Posten livsmedel i förbehållsbeloppet beräknas till        
1 875 kronor per månad i 2016 års prisnivå.
- Månadsabonnemang kostar 3 500 kronor per månad. 
Förbehållsbeloppet höjs med mellanskillnaden mellan 1875 kronor och 
den faktiska matkostnaden (1 625 kronor i 2016 års prisnivå).
- Kostnad för matpaket. Kostnaden för huvudmålet beräknas i 
förbehållsbeloppet till 40 % av livsmedelskostnaden d.v.s. 750 kronor 
per månad vid matleverans varje dag.  Förbehållsbeloppet höjs med 
mellanskillnaden mellan 750kronor och den faktiska matkostnaden vid 
matpaket för hel månad. Förbehållsbeloppet förändras schabloniserat 
enligt nivåerna 25 %, 50 %, 75 % och 100 % av en hel månads 
matpaket.

 Kostnad för god man 

 Underhållskostnad för barn

 Fördyrade kostnader för resor, t.ex. arbetsresor

Minimibeloppet kan fastställas till en lägre nivå om den enskilde inte har 
en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att 
kostnaden ingår i avgiften för vård och omsorg alternativt ingår i 
avgiften/hyran för bostad i särskilt boende:

Specifikation Ensamstående Makar/Sambor
Hushållsel ingår i hyran/avgiften särskilt 
boende

369,-/mån 231,-/mån

Förbrukningsartiklar, övriga 
servicelägenheter

24,-/mån 24,-/mån

TV-licens 185,-/mån 93,-/mån
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Socialförvaltningen 

3 (7)

Högkostnadsskydd
Den enskilde ska av sin nettoinkomst ha ekonomiskt utrymme för en 
skälig levnadsnivå sedan hyra och följande avgifter är betalade:
 hemtjänst
 trygghetslarm
 avlastningsboende
 dagverksamhet Slättgården

Högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, kommunal 
hemsjukvård och avlastningsboende är 48 % av prisbasbeloppet per år 
delat med tolv, i 2016 års prisnivå 1 722 kronor/månad.

Taxekonstruktion
Hemtjänsttaxan grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. 
Kommunens självkostnadspris för hemtjänstinsatser är 376 kronor/timme.
Varje påbörjad halvtimme räknas som 30 min.

Avgiften beräknas på den enskildes avgiftsutrymme.

Trygghetslarm
Kostnaden för trygghetslarm är 173 kronor per månad.

GSM-larm/larm via mobil  
Då socialförvaltningen står för införskaffande av sim-kort till GSM larmet 
tas det ut en avgift på 183: - per månad

Hjortens korttidsboende
Avgiften för korttidsboende är 167 kronor per dygn. Av denna avgift avser 
117 kronor mat och 50 kronor omsorg.

Slättgården kommunens dagverksamhet för dementa
Avgiften för kommunens dagverksamhet för dementa är 106 kronor per 
dag. Av avgiften avser 58 kronor mat och 48 kronor omsorg.

Skedala kommunens dagverksamhet för personer med 
psykisk funktionsnedsättning
Avgiften för kommunens dagverksamhet för personer med psykisk 
funktionsnedsättning är 57 kronor per dag.

Avgift för makar
Vid avgiftsberäkningen läggs makarnas inkomster samman och fördelas 
därefter med hälften på vardera maken. Eftersom biståndsbeslutet gäller 
den enskilda personen var för sig och insatserna kan variera för vardera 
makar, beräknas avgiften för varje enskild person.
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Socialförvaltningen 
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Hemsjukvård och hembesök
Hemsjukvård            300 kr/mån
Hemsjukvård Rehab            300 kr/mån
Hembesök av arbetsterapeut/sjukgymnast per besök                       200 kr                 
Hembesök av sjuksköterska på uppdrag av landstinget  per besök  200 kr

För personer i särskilt boende samt boende med särskilt stöd och service
och för personer inskrivna i hemsjukvården, tas ingen hembesöks- eller hem-
sjukvårdsavgift,

För personer i eget boende med eller utan hemtjänst ingår avgiften i 
äldreomsorgstaxan. Högsta avgift: 1 722 kronor per månad. 

Hjälpmedel
Kompressionshandskar/Isotonerhandskar              
Max 540 kr
Ortoser              Max 540 kr
Kryckkäppar inkl. behovsbedömda tillbehör ex ispik                      160 kr
El-rullstol per år                                                                               1 080 kr
Hämtning av hjälpmedel (service) 375 kr

Madrass i ordinärt boende till förskriven säng                             Egenavgift
Bricka eller korg som tillbehör till rollator                                   Egenavgift
Egenvårdsprodukter                                     Egenavgift
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2. Tillämpningsanvisningar

Beräkning av avgiftsunderlag

Avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster 
som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Dessutom ska 
bostadsstöd anses som inkomst. 
 
Kommunen ger den enskilde möjligheten att avstå från att lämna in 
uppgift om ekonomiska förhållanden. Om den enskilde väljer att avstå 
från att lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden accepterar han/hon 
att betala full avgift då inget avgiftsunderlag kan beräknas. 

Inkomstbegreppet innefattar följande:
1. Skattepliktiga inkomster/Överskott av inkomstslag

 Tjänst (pension, sjukpenning, sjukersättning, livränta, lön)
 Näringsverksamhet
 Utdelningar på aktier, fonder eller andra liknande värdepapper
 Ränta på kapital
 Kapitalvinster vid försäljning av tillgångar
 Inkomster av uthyrning av privatbostad
 Kapitalförluster vid försäljning av tillgångar

2. Andra ej skattepliktiga inkomster
 Utländska inkomster (tex pensioner, invalidförmåner)
 Studiebidrag
 Stipendium till den del som överstiger 3000 kronor/månad
 Ersättning från avtalsgruppförsäkring (AGS)

3. Bostadsstöd
 Bostadsbidrag
 Bostadstillägg till pensionärer (BTP)
 Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP)

Förmögenheten ingår inte i inkomstbegreppet och ska inte påverka 
avgiftsunderlaget.
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Bostadskostnad
Den enskilde ska utöver minimibeloppet förbehållas medel för sina 
faktiska boendekostnader.

Särskilda boendeformer
Boende i särskilda boendeformer har hyreskontrakt som följer hyreslagen. 

Hyresrätt
Bostadskostnad för hyreslägenhet är den faktiska bostadskostnaden 
minskat med kostnader för hushållsel, garage, extra förråd, avgift till 
hyresgästföreningen om dessa komponenter ingår i hyran.

Bostadsrätt
Till bostadskostnad för bostadsrätt läggs 70 % av räntekostnader för 
eventuella lån till köp av bostadsrätten.

Eget enfamiljshus
Bostadskostnad för eget enfamiljshus schablonberäknas enligt 
Pensionsmyndighetens föreskrifter vid framräkning av bostadstillägg för 
pensionärer enligt följande:
 Fastighetsavgift
 En schablon på 176,-/kvm för framräkning av uppvärmningskostnaden
 En schablon på 208,-/kvm för framräkning av övriga driftskostnader
 70 % av räntekostnaden

Dubbelt boende
Reducering av hyran kan ske om den enskilde har kostnad för dubbel 
bosättning i samband med inflyttning i ett särskilt boende. Reduceringen 
ska ske utifrån bedömningen om det varit möjligt att planera boende vid 
särskilt boende eller om det skett efter ett akut behov. Om behovet ej 
bedömts möjligt att planera kan reducering av avgiften ske för en period 
av längst 4 månader från inflyttningsdagen, för att bereda den enskilde 
möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. Lag om kommunalt stöd till 
boende (1993:406).

Debitering vid påbörjad och avslutad insats
Hyra i särskilt boende debiteras enligt följande:
Inflyttning dag 1 – 15 Hel hyra
Inflyttning dag 16-31 Halv hyra

Utflyttning dag 1-15 Halv hyra
Utflyttning dag 16-31 Hel hyra

Kost debiteras för de kalenderdagar som insatsen erhållits.
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Om trygghetslarm lämnas till ny hjälpmottagare senast den 15:e i 
månaden, debiteras hel månadsavgift. Larm som utlämnats senare än den 
15:e debiteras ingen avgift för denna månad.

Tillfällig bortovaro
Vid frånvaro reduceras hemtjänstavgiften med en 30:e del per dag man är 
frånvarande.

Omvårdnadsavgiften i särskilt boende reduceras vid bortovaro minst 30 
dagar.

Debiteringsrutiner
Hyra för särskilda boendeformer faktureras i förskott. Övriga avgifter 
faktureras i efterskott.

Privata vårdhem
För personer som bor i privat vårdhem och där Hultsfreds kommun har 
betalningsansvar gäller samma avgiftssystem som i kommunens egna 
boendeformer.

Årlig prövning
En allmän omprövning av inkomster och avgifter skall ske vid varje 
årsskifte och med tillämpning av ändrade basbelopp, skattebestämmelser, 
inkomst- och förmögenhetsuppgifter. Förändringar under pågående 
kalenderår skall meddelas av den enskilde eller ombud. Retroaktiva krav 
eller återbetalningar kan bli aktuella för tid då avgiften uppenbarligen varit 
felaktig. Begränsning görs till närmaste föregående 12 månader.

Beslut om avgifter
Beslut om avgifter i det enskilda fallet är myndighetsutövning. 
Socialnämnden fastställer delegationsordning i sådana beslut.

Skriftligt avgiftsbeslut skall skickas ut vid förändring där det framgår hur 
avgiften beräknats och hur den enskilde besvärar sig över beslutet.
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Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SNAU § 3/2016 Dnr 2016/8

Social beredskap redovisning 2015
Beslut
Arbetsutskottet överlämnar informationen för kännedom till 
socialnämnden. Se bilaga

Ärendebeskrivning
Sammanställning över social beredskap för 2015.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Socialnämnden
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Sida 1

Sammanställning social beredskap 

Antal ärenden

2011 2012 2013 2014 2015
Politiker 18 4 8 14 25
Tjänsteman 16 24 28 42 62

Typ av ärende

2011 2012 2013 2014 2015
Misstanke att barn far illa 6 10 7 10 29
Missbruk 1 5 3 8 11
Våld i nära relation 2 3 1 2 1
Familjerätt 2 2 4 2 12
Boende 3 3 3 8 5
Övrigt ek bistånd 3 0 0 0 2
Annat 17 9 20 26 27

Åtgärd
2011 2012 2013 2014 2015

Samtal 22 20 24 28 50
Polishandräckning 2 0 5 0
Omedelbart omhändert 1 1 3 0
Bistånd enl SoL 0 1 0 0 2
Annat 9 7 7 28 10

Tjänsteman
2011 2012 2013 2014 2015

Endast telefonsamtal 18 16 20 6 50
Ringt kollega/varit på förv 6 7 6 2 1
Hembesök 4 6 4 2 3
Polishandräckning 1 0
Omedelbart omhändert 3 0
Annat 2 32 8

Politiker
2011 2012 2013 2014 2015

Har löst frågan själv 18 3 7 8 14
Rådgjort med tjänsteman 6 0 1 4 6
Tjänsteman övertagit ärende 4 1 2 5

Antal ärenden under året har varit 87.
. I vissa ärenden ingår fler ärendetyper.
 I vissa ärenden ingår flera åtgärder.
Ärende handlagt av tjänsteman har under året varit 62. I vissa ärenden ingår fler alternativ
Ärende handlagt av politiker har under året varit  25. I vissa ärenden 
handlagda av tjänsteman har även politiker varit inblandad.

Har löst frågan 
själv

Rådgjort med 
tjänsteman

Tjänsteman 
övertagit ärende

0

5

10

15

20

2011

2012

2013

2014

2015

Endast
 te

lefonsa
mtal

Ringt k
olle

ga
/vari

t  p
å f

örv

Hembesök

Polish
an

dräckn
ing

Omedelb
art

 omhändert
Annat

0

10

20

30

40

50

60

2011

2012

2013

2014

2015

Misstanke 
att barn far 

illa

Missbruk Våld i  nära 
relation

Familjerätt Boende Övrigt ek 
bistånd

Annat

0

5

10

15

20

25

30

35

2011

2012

2013

2014

2015

2011 2012 2013 2014 2015

0

10

20

30

40

50

60

70

Politiker 

Tjänsteman 

Sam
tal

Polish
an

dräckn
ing

Omedelbart
 omhändert

Bist
ån

d enl S
oL

Annat
0

10

20

30

40

50

60

2011

2012

2013

2014

2015

19



2011 2012

0

5

10

15

20

25

30

Politiker 

Tjänsteman 

Miss
tan

ke
 at

t b
arn fa

r il
la

Miss
bruk

Våld
 i n

ära
 re

lat
ion

Familje
rät

t

Boen
de

Övri
gt 

ek b
ist

ånd
Annat

0

5

10

15

20

2011

2012

Sa
mtal

Polish
andrä

ckn
ing

Omedelb
art

 omhändert

Bist
ån

d enl S
oL

Annat
0

10

20

30

2011

2012

Endast 
telefonsamtal

Ringt kollega/varit 
på förv

Hembesök

0

5

10

15

20

2011

2012

Har 
löst f

råga
n sjä

lv

Rådgjo
rt m

ed tjä
nste

man

Tjä
nste

man öve
rta

git ä
rende

0

5
10

15

20

2011

2012

2013

20



Antal ärenden
2011 2012 2013 2014

Politiker 18 4 8 14
Tjänsteman 16 24 28 42

2011 2012 2013 2014

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Politiker 

Tjänsteman 

21



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SNAU § 6/2016 Dnr 2016/9

Hyreskostnad för gemensam lokal Sjögläntans 
trygghetsboende
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att omfördela medel från 
nämndens ofördelade medel till äldreomsorgen för att finansiera 
hyreskostnaden för gemensam lokal i trygghetsboendet Sjögläntan, 
kostnaden uppgår till 51 600 kronor/år.

Sammanfattning
I samband med att det nya trygghetsboendet Sjögläntan har färdigställts så 
uppkommer en hyreskostnad för socialnämnden. Socialnämnden och Hults-
freds Bostäder delar på kostnaden för en gemensamhetsdel i 
trygghetsboendet.
Kostnaden för socialnämnden är 51 600/år.

Ärendebeskrivning
I konceptet trygghetsboende finns direktiv som anger att en 
gemensamhetslokal ska finnas och att en värdinnefunktion ska vara 
tillgänglig för de boende vissa timmar per dag.
Sjögläntan är det första nybyggda trygghetsboendet i Hultsfreds kommun. I 
de andra trygghetsboendena som finns i form av lägenheter utanför 
Lundagården och Klockargården, erbjuds de gemensamma lokalerna i 
närliggande särskilda boenden.
I Sjögläntan används en lägenhet som då måste finansieras. Mellan 
fasighetsägaren Hultsfred Bostäder och socialnämnden har en 
överenskommelse gjorts att socialnämnden och bostadsbolaget delar på 
hyreskostnaden.
För att finansiera aktuell hyreskostnad föreslår förvaltningen att medel 
omfördelas till äldreomsorgen från nämndens ofördelade medel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Socialnämnden
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1 (1)Tjänsteskrivelse

2016-01-20Socialförvaltningen
Ann-Gret Sillén
Socialchef

Hyreskostnad för gemensam lokal Sjögläntans 
trygghetsboende
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att
- Omfördela medel från nämndens ofördelade medel till äldreomsorgen för 

att finansiera hyreskostnaden för gemensam lokal i trygghetsboendet 
Sjögläntan, kostnaden uppgår till 51 600 kronor/år.

Sammanfattning
I samband med att det nya trygghetsboendet Sjögläntan har färdigställts så 
uppkommer en hyreskostnad för socialnämnden. Socialnämnden och 
Hultsfreds Bostäder delar på kostnaden för en gemensamhetsdel i 
trygghetsboendet.
Kostnaden för socialnämnden är 51 600/år.

Ärendebeskrivning
I konceptet trygghetsboende finns direktiv som anger att en 
gemensamhetslokal ska finnas och att en värdinnefunktion ska vara tillgänglig 
för de boende vissa timmar per dag.
Sjögläntan är det första nybyggda trygghetsboendet i Hultsfreds kommun. I de 
andra trygghetsboendena som finns i form av lägenheter utanför Lundagården 
och Klockargården, erbjuds de gemensamma lokalerna i närliggande särskilda 
boenden.
I Sjögläntan används en lägenhet som då måste finansieras. Mellan 
fasighetsägaren Hultsfred Bostäder och socialnämnden har en 
överenskommelse gjorts att socialnämnden och bostadsbolaget delar på 
hyreskostnaden.
För att finansiera aktuell hyreskostnad föreslår förvaltningen att medel 
omfördelas till äldreomsorgen från nämndens ofördelade medel.

Ann-Gret Sillén
Socialchef
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1 (1)Tjänsteskrivelse

2016-02-03Socialförvaltningen
Ann-Gret Sillén
Socialchef

Socialnämnden

HVB-boende för ensamkommande barn på 
Granitvägen 14B i Hultsfred

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att 
- upphäva tidigare beslut gällande stödboende Granitvägen 14 B
- istället använda de 10 platserna på Granitvägen 14B som HVB-hem för 

ensamkommande barn.

Ärendebeskrivning
I slutet av 2015 beslutade socialnämnden att Granitvägen 14 B skulle användas 
som stödboende för pojkar 17-18 år. Vid närmare utredning av den aktuella 
situationen rörande ensamkommande barn samt de ersättningar som nu beslutats 
av regeringen anser förvaltningen att Granitvägen 14 B bör användas som HVB 
hem.
Granitvägen 14 B är avsett att vara en filial till HVB Rönnvägen. Verksamheten 
på Granitvägen 14 B omfattar 10 platser för ensamkommande barn. Granitvägen 
14B kommer att startas upp under våren 2016. Lokalerna finns och är färdigställda 
för att kunna tas i bruk.

Förvaltningen behöver arbeta vidare med hur en boendekedja ska se ut, gällande 
utslussningslägenheter. Förvaltningen återkommer till socialnämnden med ett 
förslag gällande boendekedja utifrån barnens olika behov.

Hultsfred 2016-01-03

Ann-Gret Sillén
Socialchef
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2016-02-03Socialförvaltningen
Ann-Gret Sillén
Socialchef

Socialnämnden

Organisation Individ och familjeomsorgen

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att 
- ställa sig bakom förvaltningens förslag om en fjärde sektion inom individ och 

familjeomsorgen gällande Ensamkommande barn med en ytterligare 
sektionschef som leder det arbetet

-

Ärendebeskrivning
Sedan 1 januari 2016 finns beslut om tre sektioner inom individ och 
familjeomsorgen. Då inrättades en sektion för Arbete och integration med en ny 
sektionschef enligt tidigare beslut. Under hösten 2015 har som nämnden vet 
trycket på mottagande av ensamkommande barn varit enormt hög. Förvaltningen 
ser att antalet ensamkommande barn nu uppgår till ca 110 barn. Barn som ska 
utredas, placeras i någon form av boende och kontinuerligt följas upp. När 
förvaltningen påbörjade mottagandet av ensamkommande så var planeringen att 
det skulle ligga under Barn och familj som ett eget team med en teamledare. 
Förvaltningen kan nu konstatera att detta inte är möjligt att hantera i befintlig 
struktur. Det krävs en annan organisation för att hantera ett så stort mottagande av 
ensamkommande barn som sker idag. Det visar sig i jämförelse med ordinarie 
sektionen för Barn och familj att det är fler barn att hantera vad det gäller 
ensamkommande än i ordinarie Barn och familj. Även om naturligtvis utredningar 
och uppföljningar av barn som far illa tar mer tid i anspråk än de flesta av 
utredningarna gällande ensamkommande barn. Men det är ändå en utredning och 
uppföljning som ska göras av samtliga barn kontinuerligt. Det är ju i dagsläget 
samma lagstiftning som gäller för alla barn. 
Förvaltningen anser därför att en fjärde sektion bör upprättas och att arbetet där 
leds av en sektionschef. En likande struktur som i ordinarie Barn och familj byggs 
upp, utredningsteam, uppföljningsteam samt någon form av 
integrationsstöd/kontakstöd till de placerade barnen. Ekonomiskt är målsättningen 
att denna sektion finansieras av de medel vi återsöker från migrationsverket 
gällande mottagandet av ensamkommande barn Det är i dagsläget svårt att se om 
dessa medel är tillräcklig att täcka kostnaderna för administration och de HVB 
hem kommunen ansvarar för samt övriga placeringskostnader. 
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Socialförvaltningen
Ann-Gret Sillén
Socialchef 
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document.

2 (2)

Förvaltningen har ju också att hantera de utökade medel som kommunfullmäktige 
föreslås besluta om 2016-02-08. Dessa medel kan troligen täcka vissa  av de 
tjänster som krävs för den nya sektionen
Förvaltningen ser ingen annan möjlighet en att en egen sektion skapas för 
mottagandet av ensamkommande barn.

Hultsfred 2016-02-03

Ann-Gret Sillén
Socialchef
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Anmälningsärenden 2016-02-10

Delegationsbeslut IFO och äldreomsorgen januari 2016
Återrapportering av äldrebemanningspengar, muntlig information
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 4 st
Beslut från IVO, 2 st
Brukarundersökning OF
Information från KLT angående tillfällig färdtjänst
Protokoll från Samverkan 151201 och 160113
Utredning enligt LEX-Sara, 2 st
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