Bilaga 11: Taxor och avgifter 2021

3. Äldreomsorgsnämnden
Uppräkning av avgifterna sker enligt två principer, dels som andel av prisbeloppet för 2021 och dels som
uppräkning av kronantalet enligt löneökningar och inflationstakten enligt KPI (konsumentprisindex). För år 2021
beräknas prisbasbeloppet till 47 600 kronor, år 2020 var det 47 300 kronor. Uppräkning av kronantalet sker med 1,4
procent. (löneökningar 2,2 procent och inflationstakten enligt KPI 0,7 procent).
Konsumentverkets normer används vid beräkning/justeringar av förbehållsbeloppet som beslutas av
Socialstyrelsen.
Taxor och avgifter träder i kraft den 1 februari 2021, om inget annat anges, i samband med årlig omprövning
av hemtjänstavgifter. Riktlinjerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är fastställda av
kommunfullmäktige den 29 januari 2007 § 114 med tillägg den 3 maj 2007 § 200.

3.1. Taxor och avgifter 2021
Beskrivning produkt/tjänst

Avgift Mål och Budget 2020

Avgift Mål och Budget 2021

440 kr

444 kr

73 kr

74 kr

Personallunch inkl efterrätt

73 kr

74 kr

Matportioner som distribueras i ordinärt boende. En

57 kr

58 kr

69 kr

70 kr

Kostnad per hemtjänsttimme
Pensionärslunch som innehåller huvudrätt, sallad,
måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.

portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och
efterrätt.
Mat (frukost, lunch och mellanmål) på dagverksamhet
per besöksdag. Avgift för lunch är samma som avgift för
lunch som distribueras till ordinärt boende.
Om trygghetslarmet förkommer betalas självkostnaden
för klocka som bärs runt halsen eller på armen och för
trygghetstelefonen / kommunikationsenheten. (nytt avtal
från 2020)
Avgift för förbrukningsartiklar i äldreboende
Avgiften för trygghetslarm är fördelat per månad och

863 kr

500 kr

klocka som bärs runt arm eller
hals

klocka som bärs runt arm eller
hals

1 681 kr

4 150 kr

trygghetstelefon

trygghetstelefon

136 kr

138 kr

197 kr/mån

198 kr/mån

2 799 kr/mån

2 816 kr/mån

850 kr/utförd transport

900 kr/utförd transport

22 kr

22 kr

avrundat till hela kronor och är 5 % av prisbasbeloppet
Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam
kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet
Avgift för transport av avliden person från särskilt boende
till bårhus får maximalt uppgå till 5 % av prisbasbeloppet.
Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel
hemtjänstavgift betalas för andra tjänster utgår ingen
distributionsavgift.
Avgiften för biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor, är halv hemtjänstavgift. Om halv hemtjänstavgift
debiteras för någon annan tjänst, debiteras totalt en hel hemtjänstavgift. Därtill tillkommer avgifter för mat.
Avgiften för turbundna resor till och från öppen dagverksamhet debiteras med en avgift per månad motsvarande
kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer. Om avgift debiteras även för andra hemtjänstinsatser debiteras den
enskilde maximalt hel hemtjänstavgift.
Abonnemangsavgift för snöskottning/halkbekämpning debiteras med en halv hemtjänstavgift per månad. Insatsen
gäller för perioden november - mars. När hel hemtjänstavgift debiteras för andra tjänster debiteras ingen ytterligare
avgift.

Ledsagning är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer.
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