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Taxor och avgifter som behandlas som separata ärenden i kommunfullmäktige
har exkluderats i denna katalog:
Samtliga avgifter gäller tillsvidare med årlig indexuppräkning, om annat beräkningssätt ej
anges
Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens och livsmedelslagens område.
Va-taxa
Renhållningsavgifter
Slamtömningsavgifter för enskilda avloppsanläggningar
Bygglovstaxa
Tillståndsavgifter och tillståndstider för brandfarlig/explosiv vara samt tillsynsavgift enligt lagen om
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varar, KF § 16, 2014-01-27
Sotningstaxa, KF § 154, 2014-04-28

2/22

Fakturaavgift på pappersfakturor
Från och med 1 mars 2020 kommer en fakturaavgift att tas ut på 29 kr/faktura
de fakturor som kommunen skickar via pappersformat.
Fakturor som skickas elektroniskt eller betalas via autogiro är avgiftsfri.

Taxa för kopior och avskrifter av allmän handling
Avgift tas ut för följande; Kopia av allmän handling och Avskrift av allmän handling
Portokostnaden
När försändelsen väger mer än 100 gram

Portokostnad + 10 kr

Kopiering och utskrifter på papper – A4 och A3
1-10 svartvita kopior per styck
Varje svartvit kopia därefter per styck
Färgkopia, från första kopian per styck

2 kr (inkl moms)
1 kr (inkl moms)
5 kr (inkl moms)

Skapa digitala handlingar (skanning):
Kommunen är inte enligt lag skyldig att lämna ut handlingar
i digital form, men kan om det är lämpligt tillgodose önskemål.
Detta under förutsättning att det sker i enlighet med
bestämmelserna om sekretess och personuppgifter.
Skurups kommun tar inte ut någon avgift för att lämna ut
handlingar digitalt via e-post.
Avskrift av allmän handling och ljudupptagning
Vid varje tillfälle

Friluftsbadet

0 kr (inkl moms)

100 kr/påbörjade 15 minuter

(inkl moms)

Dagskort, vuxen

30 kr (moms utgår ej)

Dagskort, barn

15 kr (moms utgår ej)

Säsongskort, vuxen

300 kr (moms utgår ej)

Säsongskort, barn

150 kr (moms utgår ej)

Priset vid deltagande i simundervisning utgår med hänvisning till nytt beslut om avgift.
Tidigare beslut om halva priset vid deltagande i simundervisning utgår med hänvisning till nytt beslut
om avgiftsfri simundervisning.

Minigolf
Minigolfbana, 9 hål, priser per runda och person
Barn (tom 16 år)

10 kr (inkl 6 % moms)

Vuxen

20 kr (inkl 6 % moms)

Simundervisning
Deltagande i simundervisning är numera avgiftsfritt för alla barn i Skurups kommun som inte
påbörjat årskurs 4. För barn som går årskurs 4 eller högre eller barn boende i andra kommuner är
avgiften 465 kr för simskola (Nybörjarsimskola och simmärkesgrupp) och 155 kr simlekskola.
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Lotteritillstånd
Avgift för lotteritillstånd

335 kr/tillstånd

(moms utgår ej)

Felparkering
Avgift för felparkering
Avgift för felparkering handikapp

500 kr
1 000 kr

Bibliotek
Förkommet material
Böcker för vuxna

225 kr/bok (moms utgår ej)

Böcker för barn

150 kr/bok (moms utgår ej)

Pocketbok

Ersätts till anskaffningsvärdet

Tidskrifter

50 kr/tidskrift (moms utgår ej)

Musik-cd, Cd-rom

Ersätts till anskaffningsvärdet

Video/DVD

550 kr/styck (moms utgår ej)

Ljudböcker, talböcker för vuxna

225 kr/styck (moms utgår ej)

Ljudböcker, talböcker för barn

150 kr/styck (moms utgår ej)

Språkkurser

Ersätts till anskaffningsvärdet

Elmätare

600 kr/styck (moms utgår ej)

Övertidsavgift
För videofilm

5 kr/film/dag (moms utgår ej)

För övrig vuxenmedia

2 kr/media/dag (moms utgår ej)

Maxbelopp/återlämningstillfälle

300 kr

Nytt lånekort

10 kr (moms utgår ej)

Fjärrlån

10 kr/bok (moms utgår ej)

Övriga avgifter
Bibliotekets kopieringsavgifter skall
motsvara kommunens i övrigt, se sidan 3.
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Biobiljetter Biorama

Alla vanliga filmer oavsett åldergräns

125 kr (inkl 25 % moms) Förslaget
innebär oförändrat pris till besökare,
trots att momsen höjs från 6 till 25 %.

Barnfilmer kortare än 1 timme

50 kr (inkl 25 % moms)

Biografpersonalen ges möjlighet att efter rådande omständigheter
differentiera priser för att anpassas till marknaden.

Uthyrning av biograf Biorama
Uthyrning av lokalen inklusive personal, extern hyresgäst
Vid användning av bioprojektor tillkommer extra debitering.

500 kr/timme (exkl 25 % moms)

Uthyrning till politiska partier (representerade i Kommunfullmäktige)
Personal tillkommer med 350 kr/timme exklusive moms

0 kr

Uthyrning av lokalen, intern hyresgäst

Uthyrning av Restaurang Rutger
Hela restaurangen

1 925 kr (moms utgår ej)

Del av restaurangen (exkl sidorummen)

955 kr (moms utgår ej)

Konferensrummet, mindre än 4 tim/tillfälle

365 kr (moms utgår ej)

Konferensrummet, mer än 4 tim/tillfälle

470 kr (moms utgår ej)

Smårum

240 kr (moms utgår ej)

Vid inget tillfälle ingår köksutrymmena.
Vid uthyrning inkl förtäring

Vid någon form av förtäring
utgår menypris plus halv
hyreskostnad enligt ovan.

Uthyrning till politiska partier (representerade i Kommunfullmäktige) 0 kr
Vid behov av personal och teknisk utrustning överenskommes om ersättning

Kostenheten
Personalmåltider
Lunch vid Restaurang Rutger exklusive efterrätt
men inklusive kaffe och måltidsdryck
Efterrätt

70 kr (inkl moms)
10 kr (inkl moms)

Pensionärsmåltider
Lunch vid Restaurang Rutger samt i särskilda boendeformer exklusive efterrätt, inklusive kaffe och måltidsdryck
Efterrätt

60 kr (inkl moms)
8 kr (inkl moms)

Lunch vid förskolor och skolor, exklusive efterrätt och kaffe

50 kr (inkl moms)

Elevfrukost
Frukost för vuxna

10 kr (inkl moms)
15 kr (inkl moms)

Pedagogiska måltider avgiftsfritt för ätande. Måltidsservice debiterar respektive enhet efter
beställning.
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Torghandelsavgifter
Torgplats eller motsvarande
Avgift per dag

50 kr

Avgift per månad

200 kr

Avgift per halvår

600 kr

Avgift per år

1 200 kr

Rätt att medge jämkning eller befrielse från avgift om särskilda skäl föreligger,
t ex när försäljning bedrivs av vissa ideella föreningar.
Jämkning eller befrielse från avgift medges inte när verksamheten bedrivs på
affärsmässiga grunder.
I avgifterna ingår ej uppsättning, nedtagning eller tillhandahållande av torgstånd.
Ej heller avstädning eller sophantering.

Lokalhyror
Uthyrning till politiska partier (representerade i Kommunfullmäktige) 0 kr
Vid behov av personal och teknisk utrustning överenskommes om ersättning.
Uthyrning till religiöst relaterad verksamhet sker ej.
Grundhyra för all typ av undervisningssal
samt lokal Gummifabriken till studieförbund
(studiecirkelverksamhet) och ideella föreningar
Tillägg för specialsalar typ slöjd, bild,
keramiksal och hemkunskap till studieförbund
(studiecirkelverksamhet) och ideella föreningar

125 kr/sal och tillfälle
(moms utgår ej)

125 kr/sal och tillfälle

(moms utgår ej)

Tillägg: Om samordning av ovan nämnda salar kan
ske inom samma lokal/skola och samma kväll uttages
en maxhyra med 665 kr/kväll oavsett antalet salar.
Datasalar till studieförbund (studiecirkelverksamhet)
och ideella föreningar

(moms utgår ej)

Aulan, Nils Holgersson gymnasiet
samt aulan Rutgerskolan

(moms utgår ej)

Matsalen, Nils Holgersson gymnasiet,
Stora salen, Bruksgården

(moms utgår ej)

Övriga, ej specificerade lokaler, inom
kommunens verksamhetsområde

(moms utgår ej)

Prästamosseskolan (del av)

235 kr/klocktimme
1 060 kr/tillfälle
525 kr/tillfälle
305 kr/tillfälle
300 kr/timme

(moms utgår ej)
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Skurups Sparbank Arena, uthyrning till förening
Budohallen, Bordtennishallen,
Innebandyhallen, Mackleanhallen, Skurupshallen

Träning 68 kr/timme
vuxna, över 20 år (moms utgår ej)
Träning 26 kr/timme

Skurups Sparbank Arena, privat uthyrning

200 kr/timme

Skurups Sparbanks Café

500 kr/arrangemang
250 kr/dag
50 kr/timme

Budohallen, Bordtennishallen,
Innebandyhallen, Mackleanhallen, Skurupshallen

(både privat uthyrning och uthyrning till förening)

(moms utgår ej)

(moms utgår ej)

Konferensrummet Skurups Sparbank Arena, privat uthyrning
Nils Holgerssonhallen uthyrning till förening

305 kr/tillfälle (moms utgår ej)
Föreningspris: 0 kr/timme

Helplan
Halvplan A eller B

vuxna, över 20 år (moms utgår ej)
136 kr/timme (moms utgår ej)
68 kr/timme (moms utgår ej)

Helplan
Halvplan A eller B

ungdomar 0-20 år
52 kr/timme (moms utgår ej)
26 kr/timme (moms utgår ej)

Nils Holgerssonhallen, privat uthyrning
Helplan
Halvplan A eller B

600 kr/timme (moms utgår ej)
300 kr/timme (moms utgår ej)

Nils Holgerssonhallens Café

500 kr/arrangemang

(både privat uthyrning och uthyrning till förening)

(moms utgår ej)

Taggar till Skurups Sparbank Arena och Nils Holgerssonhallen utgår med 50 kr tagg vid säsongsbokningar
(minst 10 stycken bokningar per säsong)
Vid enstaka/tillfälliga bokningar tas ingen kostnad för tagg. Tagg återlämnas senast 5 dagar efter bokningen.
Förlorad tagg ersätts till anskaffningspris 100 kronor.

Rydsgårds Arena, uthyrning till föreningar

Träning 68 kr/timme vuxna över 20 år
(moms utgår ej)
Träning 26 kr/timme ungdomar

Rydsgårds Arena, privat uthyrning

200 kr/timme (moms utgår ej)

Rydsgårds Arena Café
(både privat uthyrning och uthyrning till förening)

500 kr/arrangemang
250 kr/dag
50 kr/timme
(moms utgår ej)

Gymnastiksalar, uthyrning till föreningar

Träning 33 kr/timme vuxna

Rutgerskolans-, Skivarps-, Östergårds och Slimmingebys gymnastiksal.

(moms utgår ej)

Träning 14 kr/timme ungdomar

Gymnastiksalar, privat uthyrning

99 kr/timme (moms utgår ej)

Örsjö boställe ridanläggning, uthyrning till förening

33 kr/timme vuxna
14 kr/timme ungdomar

Rutgerskolans-, Skivarps-, Östergårds och Slimmingebys gymnastiksal.

(moms utgår ej)

7/22

Örsjö boställe ridanläggning, privat uthyrning

150 kr/timme (moms utgår ej)

Konstgräsplan, privat uthyrning

600 kr/timme (moms utgår ej)

•

•
•
•

Hyra uttages ej för pensionärsföreningar vid användande av kommunens lokaler (gäller ej vid
bokning av idrottshallar och idrottsanläggningar).
Om personal erfordras tillkommer dock ersättning för detta. Nyttjandet ses som
en del av deras bidrag.
Internt utgår ej lokalhyra vid användande av sammanträdesrum eller dylika lokaler.
Boende på äldreboenden får låna samlingslokal utan kostnad. Lån av lokal anses
inkluderat i de boendes hyra.
Privat uthyrning* av kommunal lokal inklusive måltid för fester får ej ske.

*Privat uthyrning avser privatpersoner, företag, föreningar som ej är registrerade i Skurups
kommuns föreningsregister samt föreningar verksamma utanför Skurups kommun.
Prissättningen för privat uthyrning enligt ovan ska ej gälla för företag eller organisation,
som önskar hyra lokal för regelbunden verksamhet. I dessa fall ska avtal skrivas och marknadsmässig
hyra tillämpas.
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Tillsynsavgift för tobaksförsäljning
Årsavgift för tillsyn av tobaksförsäljning
Anmälningsavgift tobak
Årsavgift för tillsyn av näringsidkare som bedriver
försäljning av både tobak och folköl

530 kr/försäljningsställe
0 kr
740 kr/försäljningsställe

Tillsynverksamhet enligt alkohollagen
Ansökningsavgifter
Nyansökan
Stadigvarande tillstånd/allmänheten
Stadigvarande tillstånd, allmänhet* för slutna sällskap
Vid cateringverksamhet – 8 kap 4§
Stadigvarande tillstånd/slutna sällskap
Tillfälliga tillstånd/allmänheten
1-2 dagar
mer än 2 dagar
Tillfälliga tillstånd/slutna sällskap
Förändrade tillstånd (utökat sortiment, serveringstid,
ändrade serveringslokaler, nya delägare/bolagsmän)
Utökad tid/enstaka tillfälle
Cateringverksamhet – godkännande av lokal – 8 kap 4§
(undantag enskilda hem)
Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang (mässor)
1-2 dagar – 8 kap 6§ punkt 2
Mer än 2 dagar
Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe - 8 kap 7§
Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt
serveringsutrymme – 8 kap 14§

6 500 kr
6 500 kr
5 000 kr
2 800 kr
4 500 kr
600 kr
2 500 kr
1 000 kr
500 kr/tillfälle

2 700 kr
3 400 kr
5 000 kr
3 500 kr

Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme 8 kap 14§ (förutsätter att varje sökande har ett eget tillfälligt tillstånd)
1-2 dagar
1 100 kr
Mer än 2 dagar
2 200 kr
Tillägg i gällande tillstånd: utökning av tillstånd till att även omfatta
serveringstillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet
2 300 kr
Förseningsavgift restaurangrapport påminnelse
0 kr
Kunskapsprov
Examination – 8 kap 12§

1 500 kr/provtillfälle

Kommunen ska tillhandahålla vakt, lokal, dator under denna tid.
Sökanden skall ges möjlighet till två omprov.
Proven är framtagna av Statens folkhälsoinstitut.
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Tillsynsavgifter
Fast tillsynsavgift/år
Alkoholservering till allmänheten

1 000 kr

Rörlig tillståndsavgift/år för stadigvarande tillstånd baserad på årsomsättning av alkoholdrycker
0
100 001
250 001
500 001
1 000 001
2 000 001
3 000 001
4 000 001

-

100 000
250 000
500 000
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000

1 500 kr
2 500 kr
3 500 kr
4 500 kr
5 700 kr
7 000 kr
8 000 kr
9 000 kr

Tillsynsavgift för folköl
Fast årlig tillsynsavgift
Anmälningsavgift folköl

560 kr
0 kr

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd är differentierade utifrån vilken typ av tillstånd
ansökan avser. Avgiften skall vara betald innan prövningen av ansökan påbörjas. Avgiften
betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas, såvida inte ansökan tas tillbaka innan
handläggningen påbörjas.

Tillsynsavgift för läkemedel
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel (2012)
1§ Avgift enligt denna taxa erlägges för kommunstyrelsens verksamhet enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
Avgiftsskyldighet
2§ Avgiftsskyldighet är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
3§ Årsavgift inklusive kontrollbesök uttas med 2 000 kr/år
Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår.
Nedsättning av avgift
4§ Om det finns särskilda skäl, får kommunstyrelsens i det enskilda fallet – med hänsyn
till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned
eller efterskänka avgiften.
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Hamnavgifter Abbekås hamn
Beslutande av kommunfullmäktige § 355/2012.
Båtplatser – permanenta
Båtbredd
0 - 1,99 m
2,0 - 2,49 m
2,5 - 2,99 m
3,0 - 3,49 m
3,5Redskapsbod

1 910 kr (inkl moms)
2 410 kr (inkl moms)
3 400 kr (inkl moms)
4 160 kr (inkl moms)
4 960 kr (inkl moms)
1 670 kr (inkl moms)

Tilläggsavgiften för pålad akterförtöjning eller flytbrygga/flytarm har bakats in i båtplatsavgiften.
Avgift ramp

110 kr

Vinteruppläggning

210 kr (inkl moms) för el
på vinteruppställningsplatsen
och 30% av båtplatsavgiften.

Yrkesfiskare

50% av båtplatsavgiften och
50% av redskapsbodsavgiften

Avgift för kö till båtplats

210 kr/år

Gästnätter
Avgifter för gästnätter avser
gästplats, el och dusch.

180 kr båt < 12 m (inkl moms)
220 kr båt > 12 m eller katamaran

(inkl moms)

Tvättmaskin

20 kr/tvätt

Torktumlare

10 kr/tvätt

Drivmedelspris

Fakturapris+2 kr/l (exkl moms)
Fakturapris+2,50 kr/l (inkl moms)
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Avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem
Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg tillämpas i Skurups kommun.
Det innebär att ett tak sätts för de avgifter som föräldrarna betalar.
From 2020-01-01 är högsta avgift i förskoleverksamheten (förskola och pedagogisk omsorg) för:
Barn nr 1:
Barn nr 2:
Barn nr 3:
Barn nr 4:

3% av inkomsten – dock högst 1 478 kr/månad
2% av inkomsten – dock högst 986 kr/månad
1% av inkomsten – dock högst 493 kr/månad
Ingen avgift

Högsta avgift i skolbarnsomsorgen (fritidshem och klubb) ska vara för:
Barn nr 1:
Barn nr 2:
Barn nr 3:
Barn nr 4:

2% av inkomsten – dock högst 986 kr/månad
1% av inkomsten – dock högst 493 kr/månad
1% av inkomsten – dock högst 493 kr/månad
Ingen avgift

Yngsta barnet räknas som barn nummer 1.
Maxtaxan ska följa statens beslut om förändringar.
Därutöver finns i Skurup följande lokala anpassningar:
• Avgift för barn med plats i förskola under terminstid, då föräldrar är föräldralediga
för vård av annat barn, reduceras till 80% av vad avgiften skulle blivit enligt maxtaxan
ovan, samt månaderna juli och augusti är avgiftsfria.
•

Lovtillsyn. För barn, som i vanliga fall ej har plats i skolbarnomsorgen, kan plats
erbjudas under skolloven. Avgiften är 80 kr/dag. Beställd tid debiteras.

•

För barn som av särskilda skäl anvisats plats i förskola enligt Skollagen kap 2 a, § 9,
är barn med placering högst 15 timmar per vecka helt avgiftsbefriade. För barn som
på grund av förvärvsarbete eller studier har ytterligare omsorgstid per vecka sker en
reducering av avgiften med 3/8-delar.

•

Den allmänna förskolan innebär en reduktion av barnomsorgsavgiften för placeringar
som överstiger 15 timmar/vecka från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.
Avdrag på avgiften kommer att göras med 3/8 under terminstid.

Om faktura redan skickats ut och det uppstår förändringar i omsorgen, som påverkar avgiftens
storlek, sker ändringen vid nästkommande faktureringstillfälle.

Grundskola, särskild prövning
Avgift för särskild prövning

500 kr (moms utgår ej)

Vuxenutbildning, särskild prövning
Avgift för särskild prövning

500 kr (moms utgår ej)
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Kulturskolan
Blockflöjt, gruppundervisning

340 kr/termin (moms utgår ej)

Ämneskurs, instrument

680 kr/termin (moms utgår ej)

Hyra av instrument

345 kr/termin (inkl moms 25%)

Cirkus (inkl material)

575 kr/termin (moms utgår ej)

Bild (inkl material)

575 kr/termin (moms utgår ej)

Musiklek (per familj)

465 kr/termin (moms utgår ej)

Textil (inkl material)

575 kr/termin (moms utgår ej)

Dans
Street dance

465 kr/termin (moms utgår ej)

Körsång

210 kr/termin (moms utgår ej)

Om någon ny kurs startar är avgiften 375 kr/termin, (moms utgår ej) och i de fall det krävs extra
material tar vi ut en avgift om 140 kr/termin.
Syskonrabatt: 25% andra barnet, 50% tredje barnet.

Insatser enligt LSS
Ersättningsbelopp
Nedanstående uträkningar är baserade på årets prisbasbelopp (år 2020: 47 300 kr)
Om ersättningsbeloppet är angivet per dag är det beräknat att ett år har 365 dagar.
Om ersättningsbeloppet är angivet per månad är det beräknat att ett år har 12 månader.
Rätten att ta ut avgifter
Insatserna enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är i princip avgiftsfria.
Enda undantaget läggs fast i 18-20 §§ LSS och i 5-6 §§ förordningen (1993:1090) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella
aktiviteter. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till
att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.
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Av vem får avgiften tas ut?
Kommunen får ta ut avgift av den som har hel ålderspension, hel garantipension, hel sjukersättning,
hel aktivitetsersättning eller som har annan inkomst av motsvarande storlek.
Annan inkomst av motsvarande storlek kan exempelvis vara arbetsinkomst eller kapitalinkomster.
Det kan också vara en kombination av olika slags inkomster som sammantaget är av den storlek som
ovan angetts (19 § LSS).
Kommunen får ta ut en ersättning av föräldrar till barn under 18 år när deras barn får vård i ett annat
hem än det egna med stöd av LSS.
Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är försörjningsskyldiga till
dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år.
Enligt 20 § LSS, är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader
för omvårdnaden när deras barn under 18 år vårdas i ett annat hem än det egna. Med begreppet ett
annat hem än det egna jämställs såväl familjehem som bostad med särskild service för barn och
ungdomar samt korttidshem.

Avgifter och ersättningar till kommunen
Korttidsvistelse
För personer som bor i korttidshem eller stödfamilj enligt 9 § 6 p LSS tas ut en ersättning för kost.
För 2020 är ersättningsbeloppen per dag fördelade enligt följande:
Frukost
15,50 kr (12% av prisbasbeloppet)
Lunch
43,50 kr (33,5% av prisbasbeloppet)
Middag (kväll)
43,50 kr (33,5% av prisbasbeloppet)
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet
För skolungdom över 12 år som har korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov, enligt 9 § 7 p LSS, tas ut en ersättning för kost.
För år 2020 är ersättningsbeloppen per dag fördelade enligt följande:
Frukost
15,50 kr (12% av prisbasbeloppet)
Lunch
43,50 kr (33,5% av prisbasbeloppet)
Mellanmål
15,50 kr (12% av prisbasbeloppet)
Bostad med särskild service för barn och ungdomar
För barn och ungdomar som bor i bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt
9 § 8 p LSS tas ut en ersättning för kost.
För år 2020 är ersättningsbeloppen per dag fördelade enligt följande:
Frukost
15,50 kr (12% av prisbasbeloppet)
Lunch
43,50 kr (33,5% av prisbasbeloppet)
Middag (kväll)
43,50 kr (33,5% av prisbasbeloppet)
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Bostad med särskild service för vuxna
Vuxna personer som har fyllt 18 år och bor i bostad med särskild service för vuxna enligt
9 § 9 p LSS har eget hyresavtal och betalar direkt till hyresvärden.
Den enskilde betalar själv sina mat- och hushållskostnader samt övriga personliga omkostnader.
Resor
För samtliga insatser gäller att den enskilde betalar sina resor själv.
Restaurangbesök, entrébiljetter etc
Den enskilde betalar själv sina kostnader för restaurangbesök och liknande besök på näringsställe
eller café för att äta och fika etc. Likaså betalar den enskilde själv sina kostnader för entrébiljetter
m.m. som uppstår vid fritids- och kulturaktiviteter.
Förbehåll av tillräckliga medel
Den enskilde ska genom LSS-insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Vid bestämmande av
avgifter måste hänsyn tas till att det ska finnas tillräckliga medel för den enskildes personliga
livsuppehälle och behov. Den enskilde kan begära en prövning av betalningsförmågan.
Betalningsförmågan ställs då i relation till det nationellt framtagna minimibeloppet för
levnadsomkostnader.
Avgift för pedagogisk måltid
Pedagogiska måltider inom äldreomsorgen och LSS-verksamhet. Med pedagogisk måltid avses
att den anställde under arbetstid sitter med vid bordet och äter tillsammans med boende och har
ett tillsynsansvar.
Frukost
Middag
Kvällsmat

6 kr
20 kr
15 kr

Familjerådgivning
Egenavgift

200 kr/besök
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Avgifter för service och omvårdnad
Kommunens möjlighet att ta ut avgifter för service och omvårdnad regleras i socialtjänstlagen
(SoL), vilket fastställer maxavgiften. (2020 53,92% av Prisbasbeloppet)
Maxtaxa/högkostnadsskydd innebär ett avgiftstak för vad kommunerna får ta ut i avgift från
den enskilde.
För att kunna fatta beslut om vilken avgift du skall betala måste kommunen först räkna ut ditt
avgiftsutrymme
•
•
•

Inkomstuppgifter ska lämnas i samband med att en avgiftsbelagd insats påbörjas.
Inkomstuppgifter inhämtas i början av varje år.
Om du under året får ändrade inkomster eller andra ändrade förhållanden som kan
ha betydelse för inkomstberäkningen, kan du begära omräkning av avgiftsunderlaget.

Om du väljer att inte lämna dina inkomstuppgifter så innebär det att kommunen inte kan
räkna ut ditt avgiftsutrymme och att du därmed accepterar att betala högsta avgift enligt
kommunens taxa. Om du inte ansöker om bostadstillägg kan det innebära att du får betala
högsta avgift enligt kommunens taxa.
Priser
Nedanstående uträkningar är baserade på årets prisbasbelopp (år 2020, 47 300 kr).
Om priset är angivet per dag är det beräknat att ett år har 365 dagar.
Om priset är angivet per månad är det beräknat att ett år har 12 månader.
Avgifter
Avgift för service och omvårdnad avser hemtjänst och/eller hemsjukvård inklusive rehabilitering.
Om första hemsjukvårdsbesöket gäller bedömning är det avgiftsfritt. Utprovning, förskrivning
och uppföljning av hjälpmedel är avgiftsfritt.
Service- och omvårdnaden indelas i tre nivåer:
Nivå 1 Insatser max tre gånger/månad.
Nivå 2 Insatser en till två gånger/vecka eller i genomsnitt
en till två gånger/vecka.
Nivå 3 Insatser mer än två gånger/vecka.

591 kr/månad

(15% av prisbasbeloppet)

1 301 kr/månad

(33% av prisbasbeloppet)

2 125 kr/månad

(53,92% av prisbasbeloppet)

Avgift för städ av trerumslägenhet

296 kr/månad
för det tredje rummet

Avgift för fönsterputs

591 kr/tillfälle

I särskilt boende med tillgång till personal dygnet runt tas alltid avgift ut efter nivå 3.
Debiteringen av service- och omvårdnadsavgift görs från den första till den sista insatsdagen.
Vid enstaka insats (d v s insats som inte är kontinuerligt) är avgiften hälften av nivå 1, d v s 296 kr.
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Trygghetslarm

300 kr/månad/hushåll

Är båda personerna i ett make-/sambopar i behov av trygghetslarm är avgiften 30 kr/månad för
en extra larmknapp. Debitering av trygghetslarm görs från och med den första dagen till och med
den dag larmet återlämnas. Vid förlust av larmknapp eller larmenhet debiteras faktisk kostnad.
Merkostnader som kan komma i samband med inkoppling av trygghetslarm till det icke analoga
telefonnätet bekostas av den enskilde.
Telefonservice
200 kr/månad
Debitering av telefonservice görs från och med den första dagen till och med den dagen telefonservice upphör. Vid avbokning på grund av sjukhusvistelse eller annan sammanhängande frånvaro
görs avdrag på avgiften från och med åttonde dagen.
Avlösarservice
0-10 timmar per månad
Över 10 timmar per månad
Avgiften ingår i maxtaxan.
Ledsagare
Avgiften ingår i maxtaxan.

Avgiftsfritt
50 kr/påbörjad timme

50 kr/påbörjad timme

Korttidsboende/Växelboende
175 kr/dygn
Korttidsboende/växelboende är ett tidsbegränsat boende. En dygnsavgift tas ut som omfattar kost,
service och omvårdnad. Måltidsersättning är 104 kr/dygn. Avgift för service och omvårdnad tas ut
enligt omvårdnadsnivå 3 (2 125 kr dividerat med 30 dagar), d v s sammanlagt 175 kr/dygn.
Hemkörning av mat
200 kr/månad/hushåll
Debitering av hemkörning för mat görs från den första till den sista insatsdagen. Vid
avbokning på grund av sjukhusvistelse eller annan sammanhängande frånvaro görs avdrag
på avgiften från och med den åttonde dagen.
Vistelse i annan kommun
Vid tillfällig vistelse inom äldreomsorgen i annan kommun erläggs samma avgift som om insatsen
erhålls i Skurups kommun.
Avgiftstak
Ett avgiftstak är ett högkostnadsskydd (maxtaxa) för de sammanlagda avgifterna för
• Service (städ, tvätt, inköp och ärende)
• Personlig omvårdnad (hjälp att äta, på- och avklädning, förflyttning, bryta isolering, känna trygghet)
• Ledsagare
• Avlösarservice
• Trygghetslarm
• Telefonservice
• Hemsjukvård
• Hemkörning mat
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Hyra
Den boende skall betala hyra för den bostad som kommunen tillhandahåller efter biståndsbedömning. Hyran fastställs enligt hyreslagen efter marknadsmässiga grunder efter den
hyressättningsmodell för särskilda boendeformer som utarbetats i kommunen.
På särskilt boende med tillgång till personal dygnet runt betalas hyra från och med den dagen den
boende har tillgång till lägenheten. Hyra betalas till och med den dagen lägenheten är slutstädad och
lägenhetsnyckeln lämnats. Om kommunens personal anlitas för städning tas hyra ut för två vardagar
från det att lägenhetsnyckeln är lämnad.
Du betalar inte avgift för TV-licens eller hushållsel. Förbehållsbeloppet reduceras motsvarande denna
avgift.
Du uppmanas ansöka hos Pensionsmyndigheten om bostadstillägg för bostad i särskild boendeform.
Slutstädning av lägenhet
Slutstädning av lägenhet på särskilt boende ombesörjs i normalfall av anhöriga/närstående. Anlitas
kommunens personal är avgiften 1 500 kr.

Kostnadsersättningar
Mat
Avgift för mat på Lillgården, Flintebro och Bruksgården är ett månadsabonnemang och
debiteras med 3 114 kr/månad, d v s 104 kr/dag, (79% av prisbasbeloppet). Vid avbokning av
mat på grund av sjukhusvistelse eller annan sammanhängande frånvaro görs avgiftsavdrag
endast för hela dygn (avser från klockan 00.00-00.00).
Matdistribution
1 normal portion
1 normal portion utan dessert

61,00 kr (47,1% av prisbasbeloppet)
57,00 kr (44,0% av prisbasbeloppet)

Avbokning av matdistribution ska göras i god tid senast klocka 09.00 samma dag,
i första hand till hemtjänstpersonalen/hemtjänstgruppen.
Priserna indexuppräknas efter prisbasbeloppet och avrundas till närmast 50 öre.
Sondnäring
Sondnäring för personer som bor i ordinärt boende och har hemsjukvård.
Antal sondnäring per dygn
1 st sondnäring
61,00 kr (47,1% av prisbasbeloppet)
2 st sondnäring
86,00 kr (66,6% av prisbasbeloppet)
3 st eller fler sondnäring
108,00 kr (83,6% av prisbasbeloppet)
Sondnäring för personer som bor i särskilt boende
108,00 kr (83,6% av prisbasbeloppet)
Näringsdryck
Näringsdryck för personer som bor i ordinärt boende eller har hemsjukvård. Kostnaden följer Region
Skånes taxa för näringsdryck.
Dagverksamhet
Deltagande i dagverksamhet är avgiftsfritt.
Generell kostnadsersättning
I schablonbeloppet ingår bland annat kostnader för möbler, sängar, husgeråd m.m.
I särskilt boende tillhandahålls de nämnda posterna för de boende varför en kostnadsersättning
debiteras med 83 kr/månad (2,1% av prisbasbeloppet). Kostnadsersättningen index uppräknas efter
prisbasbeloppet och avrundas till närmast krona.
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Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet tas fram för att beräkna om den enskilde har möjlighet att betala för insatser
som ingår i avgiftstaket (se sidan 16).
Avgiftsutrymmet utgör summan av inkomsterna minus förbehållsbeloppet.
Inkomstbegreppet
Inkomstbegreppet grundas på aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Endast överskott medräknas.
• Aktuella pensionsinkomster såsom folkpension, pensionstillskott, ATP, SPV, KPA, SPP,
AMF, privata pensionsförsäkringar, utlandspensioner, livräntor och övriga pensioner
• Aktuella förvärvsinkomster såsom inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet,
sjukpenning
• Övriga aktuella inkomster, t ex studiebidrag
• Inkomst av kapital grundas på den faktiska inkomsten per den 31 december föregående år
• Olika former av bostadsstöd
• Förmögenhet påverkar inte inkomstberäkningen
• Makars och registrerade partners inkomster läggs samman och fördelas med hälften på
vardera personen. Däremot räknas sambors inkomster var för sig.
• Kapitalvinster/-förluster medräknas inte i inkomstberäkningen
Från inkomsterna avräknas följande skatter och avgifter
• Kommunal inkomstskatt
• Statlig inkomstskatt
• Begravningsavgift
Fastighetsavgiften räknas som bostadskostnad.
Kyrkoavgiften skall inte räknas av från inkomsterna utan betraktas som vilken annan medlemsavgift
som helst och anses då vara en utgift som ligger inom posten ”fritid” i förbehållsbeloppet.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp består av ett minimibelopp och aktuell boendekostnad.
Minimibeloppet utgörs av en schablondel och en individuell del.
Minimibelopp-schablonbelopp
Schablonbeloppet skall täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning,
telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor,
möbler, husgeråd och läkemedel.
Schablonbeloppet är för år 2020
Ensamstående 65 år och äldre
Sammanlevande makar och sambor 65 år och äldre
Ensamstående 19-64 år
Sammanlevande makar och sambor 19-64 år

5 339 kr/månad

(135,46% av prisbasbeloppet)

4 512 kr/månad vardera

(114,46% av prisbasbeloppet)

5 873 kr/månad

(10% högre än för 65 år och äldre)

4 963 kr/månad vardera

(10% högre än för 65 år och äldre)
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Minimibelopp-individuell del
Kommunen ska göra en individuell bedömning av minimibeloppet om den enskilde har ”ett
varaktigt behov av ett inte oväsentligt högre belopp”. Förutsättningen är att kostnaderna är
varaktiga d v s regelbundet återkommande under större delen av ett år och att kostnaden
uppgår till minst 200 kr/månad.
Exempel
• Fördyrad kost, t ex på grund av att maten erhålls i särskilt boende eller matdistribution
till ordinärt boende
• Familje- och arbetssituation, t ex underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor
samt andra kostnader som behövs för familjens underhåll
• Kostnader till följd av funktionshinder
• Kostnader för god man
Fördyrad kost i särskilt boende beräknas till 624 kr/månad eller vid del av månad proportionellt.
(Skillnaden mellan måltidspriset 3 114 kr och beloppet för livsmedel 2 490 kr, som ingår i
schablonbeloppet).
Fördyrad kost i ordinärt boende beräknas till portionspris minus 40% av livsmedelskostnaden
som ingår i schablonbeloppet.
Om den enskilde inte har en kostnad för en post som ingår i schablonbeloppet kan förbehållsbeloppet
reduceras. Det kan vara att kostnaden ingår i avgiften eller tillhandahålls kostnadsfritt.
Förbehållsbelopp i särskilt boende reduceras enligt följande:
• Hushållsel 137 kr/månad
Aktuell boendekostnad
• Hyres- eller bostadsrätt. Faktisk hyreskostnad exkl hushållsel. Om uppvärmning,
sophämtning och/eller vatten inte ingår i hyran ska dessa kostnader läggas till enligt
de schabloner Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan använder vid beräkning av
bostadstillägg/bostadsbidrag. Vid lån på den egna bostadsrätten tas hänsyn till 70% av
ränktekostnaden på bostadskostnaden.
Egen fastighet. Samma regler som Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan använder för
framtagande av boendekostnaden vid beräkning av bostadstillägg/bostadsbidrag. Vid lån på
den egna fastigheten tas hänsyn till 70% av ränktekostnaden på bostadskostnaden.
Ändring av beslutad avgift
Beslutet om avgift kommer att ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek ändras.
Det kan gälla t ex ändrade inkomstförhållanden, ändrat civilstånd, behov av högre förbehållsbelopp,
ändring av bostadstillägg, ändring av prisbasbelopp, ändring av bostadskostnad. Ändring av avgiften
gäller från och med månaden efter det att anledningen till ändringen inträffade.
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Jämkning
Förutsättning för jämkning är att den enskilde har ett kapital (omsättningsbara tillgångar)
understigande 2 basbelopp.
• Om den enskilde har ett negativt avgiftsutrymme reduceras även ersättningen för måltider
så att den enskilde har 2 000 kr kvar att disponera i särskilt boende. I ordinärt boende kan
matdistribution reduceras högst med det belopp som motsvarar den förhöjda levnadskostnaden för mat.
• Hänsyn tas till om den enskilde har dubbel bostadskostnad under en övergångstid
(högst tre månader utöver inflyttningsmånad) vid inflyttning till särskild boendeform.
• Om den ene maken bor i särskilt boende och den andra bor kvar i ordinärt boende
behandlas makarna som ensamstående i avgiftshänseende. Kvarboendeskydd skall garanteras
hemmavarande make, d v s avgifter för maken i särskilt boende ska fastställas med beaktande
av att kvarboende make/sambo har medel i nivå med förbehållsbeloppet för ensamstående
inklusive den faktiska bostadskostnaden.
Överklagande
Avgiftens storlek kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol genom förvaltningsbesvär
av den som berörs av beslutet. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Avgift vid hämtning av hjälpmedel hos personer som vistas i och är folkbokförda i kommunen
Avgift per tillfälle
500 kr
Operationspaket
Avgift för hjälpmedel inför planerad knä- eller höftplastik
I operationspaketet ingår:
Fristående toalettförhöjning
Förhöjningsdyna
Griptång
Strumppådragare
Duschstol med armstöd eller badbräd

1 000 kr

Avgifter vid uthyrning av hjälpmedel till personer som vistas med ej är folkbokförda i
kommunen samt för personer som är folkbokförda i kommunen som har behov av
hjälpmedel under fritid. Avgift per månad/dygn inklusive standardtillbehör
Artikel

Avgift per kalendermånad (dygn)

Säng inkl tillbehör
1 000 kr (33,34 kr)
Lyft, golv eller stålift
1 000 kr (33,34 kr)
Elryggstöd
400 kr (13,34 kr)
Hygienstol, mobil
300 kr (10,00 kr)
Rullstol, med enkel rullstolsdyna
500 kr (16,67 kr)
Rollator
200 kr (6,67 kr)
Gåbord
200 kr (6,67 kr)
Ramper
200 kr (6,67 kr)
Enkla hygienhjälpmedel*
100 kr (3,33 kr)
Enkla antidecubius, utan aggregat
100 kr (3,33 kr)
Madrasser, sittdynor, coxit/förhöjningsdyna
100 kr (3,33 kr)
Rullstolsdyna, avanderad
200 kr (6,67 kr)
Betastöd
100 kr (3,33 kr)
Dävert
100 kr (3,33 kr)
Förhöjningsklossar till säng
100 kr (3,33 kr)
* Fristående toalett, toalettförhöjning med eller utan armstöd, supporterarmstöd, duschpall
med eller utan arm- och ryggstöd, badbräda, badkarsstol Snurren.

21/22

Minimiavgiften per hjälpmedel och utlåningstillfälle är 100 kr ej inkluderat eventuell
transportkostnad.
Kostnaden för utkörning av säng är i enlighet med den avgift som anlitat företag debiterar.
Samtliga priser baseras på att hjälpmedlet hämtas och lämnas vid Lillgården, Skurup.
Om hemleverans av hjälpmedel är aktuellt tillkommer kostnad för detta med 3,50 kr/kilometer.
Om hämtning av hjälpmedel debiteras 500 kr.
Avgift för hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution avseende personer bosatta i
annan kommun och som vistas i Skurups kommun.
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa ett beslut
som bosättningskommunen fattat. Ersättningen ska betalas enligt bosättningskommunens
ersättningsnivå för motsvarande insats. Merkostnader som kan komma i samband med inkoppling
av trygghetslarm till det icke analoga telefonnätet bekostas av den enskilde.
Service och omvårdnad
Trygghetslarm
Matdistribution, hemkörning
Matdistribution, portionspris

412 kr/timme
250 kr/månad
206 kr/månad/hushåll
52 kr

Avgift för hemsjukvårdsinsatser avseende personer bosatta i annan kommun och som
vistas i Skurups kommun.
Avgift för sjukvårdande behandling d v s hemsjukvård ska ansvarig huvudman debiteras
370 kr/besök med årlig indexuppräkning.
Vid utfärdande av inkontinenshjälpmedel ska ansvarig huvudman debiteras faktisk kostnad.
Avgifter för hemsjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser vid permission från
Regionens/landstingens slutenvård.
Region Skåne/landsting har kostnadsansvar för personer som befinner sig inom någon av
Regionens/landstingets verksamheter och inte bedömts utskrivningsklar, men har behov av
permission eller att boendeträna i sitt eget hem som ett led i utskrivningsprocessen.
Avgift för hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser tas ut i form av timtaxa för respektive
yrkeskategori samt eventuella omkostnader som körersättning och förbrukningsartiklar.
Årlig uppräkning av timpriset sker.
Vårdbiträde/undersköterska
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast

224 kr/timme
316 kr/timme
296 kr/timme
298 kr/timme

Eventuellt tillägg för obekväm arbetstid tillkommer.
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