Bilaga 11: Taxor och avgifter 2021

1. Omsorgsnämnden
1.1. Vård och omsorg gällande insatser för personer med
funktionsnedsättning
Flera av taxorna är konstruerade som procentuell andel av prisbasbelopp eller i enlighet med konsumentverkets
normer. Avgifter som baseras på andel av prisbasbeloppet räknas upp utifrån nya prisbasbeloppet för år
2021 som fastställs av Regeringen. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). Det
beslutade prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kr. År 2020 är motsvarande belopp 47 300 kr, vilket innebär en
uppräkning med 0,6 procent.

1.2. Förslag till taxor och avgifter avseende SoL 2021
Taxor och avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen träder i kraft den 1 februari 2021 i samband med årlig
omprövning av hemtjänstavgifter.

Förslag till avgifter 2021
Beskrivning produkt/tjänst
Kostnad per hemtjänsttimme
Pensionärslunch som innehåller huvudrätt, sallad,

Avgift Mål och Budget 2020

Avgift Mål och Budget 2021

440 kr

444 kr

73 kr

74 kr

måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.
Personallunch inkl. efterrätt

73 kr

74 kr

Matportioner som distribueras i ordinärt boende. En portion

57 kr

58 kr

69 kr

70 kr

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

863 kr

500 kr

klocka som bärs runt arm eller
hals

klocka som bärs runt arm eller
hals

1 681 kr

från 2020)
Avgiften för trygghetslarm är fördelat per månad och
avrundat till hela kronor och är 5 % av prisbasbeloppet
Matkostnaden i särskild boendeform med gemensam
kosthållning är 71 % av prisbasbeloppet
Avgift för distribution av färdiglagad mat. När hel
hemtjänstavgift betalas för andra tjänster tas ingen
distributionsavgift.

4 150 kr

trygghetstelefon

trygghetstelefon

197 kr/mån

198 kr/mån

2 799 kr/mån

2 816 kr/mån

92 kr/dygn

93 kr/dygn

22 kr

22 kr

Avgiften för biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor, är halv hemtjänstavgift. Om halv hemtjänstavgift
debiteras för någon annan tjänst, debiteras totalt en hel hemtjänstavgift. Avgift för mat debiteras dessutom.
Abonnemangsavgift för snöskottning/halkbekämpning debiteras med en halv hemtjänstavgift per månad för
perioden november - mars. När hel hemtjänstavgift debiteras för andra tjänster debiteras ingen ytterligare avgift.

1.3. Avgiftsbefrielse SoL
Ledsagning är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer.
Boendestöd för funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade är avgiftsfri enligt gällande riktlinjer.
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1.4. Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Taxor och avgifter enligt LSS träder i kraft den 1 januari år 2021.

Förslag till taxor och avgifter för insatser enligt LS
Taxor och avgifter för insatser enligt LSS som baseras på prisbasbelopp uppräknas från och med den 1 jan 2021
enligt det nya prisbasbeloppet för 2021. Prisbasbeloppet för år 2021 är enligt Statistiska centralbyråns beräkningar
47 600 kronor. År 2020 var det 47 300 kronor.
Beskrivning produkt/tjänst

Avgift Mål och Budget 2020

Personer över 19 år i barn- och ungdomsboende eller

Avgift Mål och Budget 2021

4 730 kr/mån

4 760 kr/mån

(hyra och mat)

(hyra och mat)

över 19 år med egen inkomst/aktivitetsersättning eller

1 892 kr/månad

1 904 kr/månad

motsvarande, är 10 % av prisbasbeloppet per månad.

(endast mat)

(endast mat)

79 kr/dag

79 kr/dag

62 kr/dag

62 kr/dag

familjehem:
Avgift för inackordering (hyra och mat) för personer

Om hyra betalas separat enligt kontrakt betalas endast
avgift för mat med 4 % av prisbasbeloppet.
Korttidsvistelse för vuxna på 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 barn/ungdomar på korttidshem,
korttidsfamilj eller läger:
Föräldrars avgift för barn/ungdomar under 19 år
fastställs till 4 % av prisbasbeloppet per månad.
Avgiften avser matkostnad och betalas per vistelsedag.
Egenavgifter för fritidsaktiviteter vid korttidsvistelse kan
tillkomma.

1.5. Ersättningar

För att uppmuntra den enskilde till deltagande i daglig verksamhet utgår en ekonomisk ersättning för närvarotid,
så kallad habiliteringsersättning. Denna är skattefri. Habiliteringsersättningen är 10 kr/timme.
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