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Kommunens olika taxor och avgifter skall fastställas av kommunfullmäktige. Inom omsorgs
nämndens verksamhetsområde finns taxor och avgifter inom vård och omsorg gällande insatser 
till personer med funktionsnedsättningar samt avgift för boende. 

Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till personer med funktionsned
sättning är i grunden reglerat i lag. Lagen fastställer en högsta nivå (s.k. maxtaxa). Avgifterna 
ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån 
brukarens avgiftsutrymme. Kommunen har en skyldighet att bevaka att den enskilde brukaren 
garanteras ett förbehållsbelopp för boendekostnad och normala levnadsomkostnader. 
Socialstyrelsen beslutar årligen om förbehållsbeloppet. Konsumentverkets normer används vid 
beräkning och justeringar. 

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 9 är avgiftsfria 
avseende personalstöd och omvårdnad, men kommunen har rätt att ta skäliga avgifter för mat, 
resor, bostad och fritidsaktiviteter. 

Kommunen fastställer avgifter enligt två principer. Den ena är andel av prisbasbeloppet som 
tidigare är beslutad i kommunfullmäktige. För kalenderår 2019 är prisbasbeloppet 46 500 
kronor, år 2018 var det 45 500 kronor. Pris basbeloppet fastställs enligt lagen om allmän 
försäkring (1962:3 81) och räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och 
enligt utvecklingen av konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter 
förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet höjs i 
enlighet med tidigare fastställd procentuell andel. 

Den andra principen är en procentuell uppräkning som grundar sig på löneökningar och 
inflationstakten enligt KPI (konsumentprisindex). Inflationstakten enligt måttet KPI var 
1,9 procent i maj. De senaste åren har lönekostnadsutvecklingen legat mellan cirka 3,1 procent 
till 4,5 procent enligt mål och budget 2019-2021. 

Kontoret föreslår att avgifter som inte är kopplade till prisbasbeloppet uppräknas med 
2,0 procent för 2019. 
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Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-14 

Bilaga 1 Taxor och avgifter OMS 2019 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 

1. konstruktion av taxor för beräkning av avgifter eller avgiftsnivåer fastställs i enlighet 

med bilaga 

2. avgifterna avseende SoL träder i kraft den 1 februari 2019 

3. avgifterna avseende LSS träder i kraft den 1 januari 2019 

4. överlämna förslaget till kommunfullmäktige. 

/ 
./r/f7a~ 

Lenita Granlund 

Social direktör 

Handläggare: 
Hona T6th 
Social- och omsorgskontoret 
Telefon (direkt): 0852306220 
E-post: Hona.Toth@sodertalie.se 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunfullmäktige 

Kommunala handikapprådet 

Ingela Heden, Ksk 

.______, 
I .1cJ---, 

Hona T6th 

Verksamhetscontroller 
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Taxor och avgifter som träder i kraft den 1 februari 2019 i samband med årlig omprövning 

av hemtjänstavgifter 

F.. l fil ors ag 1 ·rt 2019 avg1 er 
Beskrivning produkt/tjänst Avgift Mål och Avgift Mål och 

Budget 2018 Budget 2019 

Kostnad per hemtjänsttimme 352 kr 360 kr 

Pensionärslunch som innehåller huvudrätt, sallad, 70 kr 71 kr 
måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt. 

Personallunch inkl efterrätt 70 kr 71 kr 

Matportioner som distribueras i ordinärt boende. 55 kr 56 kr 
En portion innehåller huvudrätt inklusive 
grönsaker och efterrätt. 

Mat (frukost, lunch och mellanmål) på 67 kr 68 kr 
dagverksamhet per besöksdag. Avgift för lunch är 
samma som avgift för lunch som distribueras till 
ordinärt boende. 

Om trygghetslarmet förkommer betalas 828 kr 845 kr 
självkostnaden för klocka som bärs runt halsen klocka som bärs runt klocka som bärs 

eller på armen och för trygghetstelefonen. arm eller hals runt arm eller hals 

1 613 kr 1 645 kr 
try:,.;:,.;hetstelefon trygghetstelefon 
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Beskrivning produkt/tjänst Avgift Mål och Avgift Mål och 
Budget 2018 Budget 2019 

Avgiften för trygghetslarm är fördelat per månad 190 kr/mån 194 kr/mån 
och avrundat till hela kronor och är 5 % av 
prisbasbeloppet 
Matkostnaden i särskild boendeform med 2 692 kr/mån 2 751 kr/mån 
gemensam kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet 89 kr/dygn 90 kr/dygn 

Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel 22 kr 22 kr 
hemtjänstavgift betalas för andra tjänster tas ingen 
distributionsavgift. 
Avgiften för biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor, är halv hemtjänstavgift. Om 
halv Därtill tillkommer avgifter för mat. 
Abonnemangsavgift för snöskottning/halkbekämpning debiteras med en halv 
hemtjänstavgift per månad. Insatsen gäller för perioden november - mars. När hel 
hem~jänstavgift debiteras för andra tjänster debiteras ingen ytterligare avgift. 

Avgiftsbefrielse Sol 

Ledsagning är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer. 

Boendestöd för funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade är avgiftsfri enligt 

gällande riktliajer. 



Insatser - LSS, Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 
Taxor och avgifter enligt LSS träder i kraft den 1 januari år 2019. 

Konstruktion av taxor gentemot Mål & Budget 2019 
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Taxor och avgifter för insatser enligt LSS som baseras på prisbasbelopp uppräknas från 
och med den 1 jan 2019 enligt det nya pris basbeloppet för 2019. Prisbasbeloppet för år 
2019 är enligt Statistiska centralbyråns beräkningar 46 500 kronor. År 2018 var det 45 500 
kronor. 

Beskrivning produkt/tjänst Avgift Mål och Avgift Mål och 
Budget 2018 Budget 2019 

Personer över 19 år i barn- och 4 550 kr/mån 4 650 kr/mån 

ungdomsboende eller familjehem: (hyra och mat) (hyra och mat) 

Avgift för inackordering (hyra 

och mat) för personer över 19 år 1 820 kr/månad 1 860 kr/månad 

med egen ( endast mat) ( endast mat) 

inkomst/aktivitetsersättning eller 

motsvarande, är 10 % av 

prisbasbeloppet per månad. Om 

hyra betalas separat enligt 

kontrakt betalas endast avgift för 

mat med 4 % av prisbasbeloppet. 

Korttidsvistelse för vuxna på 76 kr/dag 78 kr/dag 

korttidshem, korttidsfamilj eller 

läger: 

Avgift för personer över 19 år 

fastställs till 5 % av 

prisbasbeloppet per månad. 

Avgiften avser matkostnad och 

betalas per vistelsedag. 

Egenavgifter för fritidsaktiviteter 

under korttidsvistelsen kan 

tillkomma. 



Korttidsvistelse för 60 kr/dag 61 kr/dag 

barn/ungdomar på korttidshem, 

korttidsfamilj eller läger: 

Föräldrars avgift för 

barn/ungdomar under 19 år 

fastställs til 1 4 % av 

prisbasbeloppet per månad. 

Avgiften avser matkostnad och 

betalas per vistelsedag. 

Egenavgifter för fritidsaktiviteter 

vid korttidsvistelse kan tillkomma 

Ersättningar 

För att uppmuntra den enskilde till deltagande i daglig verksamhet utgår en ekonomisk 

ersättning för närvararotid, så kallad habiliteringsersättning. Denna är skattefri. 

Habiliteringsersättningen är 10 kr/timme. 

4 (4) 


	Tjänsteskrivelse Taxor och avgifter
	Bilaga 1 Taxor och avgifter



