Vård- och omsorgstaxa 2020
Allmänt om avgifterna
För att kunna fastställa avgiften beslutas om:
• Avgiftsunderlaget, dvs. vilken inkomst avgiften ska grundas på.
• Förbehållsbeloppet, dvs. vilket lägsta belopp som den enskilde ska ha kvar.
• Avgiftsutrymmet, dvs. skillnaden mellan avgiftsunderlag och förbehållsbelopp

Avgiftsunderlag
Avgiftsunderlaget är lika med inkomsten och räknas fram av aktuella förvärvsinkomster som är
skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen, taxerad inkomst av kapital och vissa andra inkomster,
t ex bostadsstöd. Alla inkomster avser nettoinkomster, d v s efter avdrag för preliminär skatt enligt
riksskatteverkets tabell.
För sammanboende makar och registrerade partner läggs inkomsterna ihop och utgör hälften av
summan för var och en. För sambor däremot beräknas inkomsten var för sig.

Förbehållsbelopp
Med förbehållsbelopp menas ett lägsta belopp (minimibelopp) som den enskilde ska ha kvar efter
skatt, efter boendekostnad samt efter avgift för hemvård (hemtjänst/hemsjukvård).
Förbehållsbeloppet är dels ett lagenligt schablonbelopp, dels ett belopp som prövas för varje person.
Schablonbeloppet motsvarar en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående
(5 339 kr per månad år 2020) och en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av
sammanboende makar eller sambor (4 512 kr per månad år 2020). Schablonbeloppet ska justeras när
prisbasbeloppet (47 300 kr år 2020) förändras.
Beloppet avser att täcka kostnader för:
• Livsmedel
• Kläder och skor
• Fritid
• Hygien
• Förbrukningsvaror
• Dagstidning, telefon och TV-avgift
• Möbler och husgeråd
• Hemförsäkring
• Hushållsel
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Öppen hälso- och sjukvård
Läkemedel

Förbehållsbeloppet skall under vissa förutsättningar och i skälig omfattning höjas för boende som på
grund av särskilda omständigheter har varaktigt behov av ett inte oväsentligt högre belopp (mer än
300 kr per månad). Det kan till exempel gälla följande kostnader:
• Rehabilitering/habilitering
• Fördyrad kost på grund av mattjänst eller måltider i vård- och omsorgsboende
• Fördyrad kost för yngre funktionshindrade
• Bosättning, familjebildning, fritidsaktiviteter med mera för yngre funktionshindrade
• Arvode för god man
I schablonbeloppet ingår livsmedel för alla måltider enligt konsumentverkets hushållsbudget för
personer 61 år och äldre. Förbehållsbeloppet ska höjas med den del av kommunens måltidspris som
överstiger detta belopp.
Kommunen har rätt att minska förbehållsbeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har
kostnader för en viss post därför att:
• Kostnaden ingår i kommunens avgift för hemvård (hemtjänst/hemsjukvård)
• Kostnaden ingår i bostadshyran
• Kommunen tillhandahåller posten kostnadsfritt
För makar där den ena maken bor i egen bostad och den andre i vårdbostad tillämpas reglerna som
om båda vore ensamstående. Det innebär att det högre förbehållsbeloppet för ensamstående
tillämpas. Om det är förmånligare för den enskilde tillämpas dock reglerna för sammanboende makar.

Avgiftsutrymme
Skillnaden mellan avgiftsunderlag och förbehållsbelopp är personens avgiftsutrymme.

Avgift
Avgiften kan aldrig överstiga en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet (2 125 kr per månad år
2020). Utöver hemvårdsavgift tillkommer, oavsett avgiftsutrymme, den faktiska avgiften för mattjänst
och måltider i vård- och omsorgsboende i de fall det är aktuellt.
Avgiftsbeslut fattas av nämnd eller delegat och avgiften sätts i enlighet med denna taxa.
Avgiften är individuell och tas ut varje månad. För sammanboende makar tas avgift således ut av den
av makarna som har beviljade insatser. Om båda har beviljade insatser debiteras var och en för sin
insats.

Att överklaga ett beslut
Avgiftsbeslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär (16 kap 3§ socialtjänstlagen) till allmän
förvaltningsdomstol.
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Hemvård i ordinärt boende
I ordinärt boende betalar den enskilde avgift för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård och
trygghetslarm förutom insats av arbetsterapeut som är avgiftsfri. Avgiften är individuell och tas ut
varje månad. Ett beslut om beviljad mattjänst påverkar den individuella avgiften.
För de personer med insatser både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) gäller:
• Avgift för trygghetstelefon betalas enligt ordinarie taxa
• Insats från hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård är avgiftsfri för personer med beslut om
sådan bostad som avses i 9 § punkt 9 LSS i avvaktan på att beslutet verkställs.
Priset för hemtjänst, kommunal hemsjukvård och trygghetstelefon
•
•
•

Hemtjänst: 342 kr per timme
Kommunal hemsjukvård: 342 kr per månad oavsett omfattning
Trygghetslarm: 238 kr per månad och larm. Gäller både analoga trygghetslarm och trygghetslarm
via GSM.

Avgiften per månad är lika med personens avgiftsutrymme, dock högst 2 125 kr.

Vård- och omsorgsboende
I vård- och omsorgsboende ska hyra, mat och vård- och omsorgsavgift betalas. I vård- och
omsorgsavgiften ingår vissa förbrukningsartiklar. Kommunal hälso- och sjukvård är avgiftsfri.
För medicin och läkarvård gäller landstingets avgifter och högkostnadsskydd. Avgiften är individuell
och tas ut av varje enskild person.
Avgifter

• Avgiften för vård och omsorg är lika med personens avgiftsutrymme, dock högst
2 125 kr per månad.

In- och utflyttning
•
•
•

Hyra betalas från och med tillträde och till och med den dag lägenheten är utrymd och städad.
Avgift för kost och vård- och omsorg betalas från och med inflyttning till och med dag för
utflyttning.
Vid beräkning av hyra och avgift för del av månad ska dygnsavgiften baseras på 1/30 av
månadsavgiften.

Frånvaro
Vid frånvaro på grund av vård på sjukhus reduceras avgiften med 1/30 av månadsavgiften. Vid annan
frånvaro reduceras avgiften med 100 kr per dygn. Dock högst månadsavgiften för kalendermånaden.

Korttidsvård
För korttidsvård, växelvård och rehab-platser motsvarar dygnsavgiften 1/30 av den maximala
månadsavgiften enligt socialtjänstlagens 8 kap, 5 §, för närvarande 71 kronor. Avgift tas ut för kost i
samband med korttidsvård enligt nedanstående prislista. Person med hemvård och regelbunden
korttidsvård har rätt till förhöjt förbehållsbelopp på grund av kostavgiften.
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Dagvård
Dagvården är avgiftsfri. Avgift tas ut för kost i samband med dagvård enligt nedanstående prislista.

Måltidspriser
•

Måltider i vård- och omsorgsboende: 3 463 kr per månad

•

Måltider på korttidsplats kostar 1/30 del av kostnaden för måltider i vård- och omsorgsboende,
för närvarande 115 kronor per dag.

•

Måltider i dagvården, beslut enligt SoL eller HSL, kostar 84 kronor per dag

•
-

Mattjänst i hemtjänsten, beslut enligt SoL:
5 lunchlådor/vecka -Pris 1 443 kr/månad
7 lunchlådor/vecka -Pris 1 852 kr/månad
Styckvisa lunchlådor -Pris 72 kr

•
-

Måltider i dagcentral, inte biståndsbeslut, belopp inkl moms:
Lunch, enstaka portioner 59 kr per portion
Lunch, debitering via räkning 53 kr per portion
Lunchkuponger, block om 10 stycken, gäller på den
servering där blocket köpts 530 kr per block

Årlig omräkning av belopp

Omräkning av samtliga belopp ska ske årligen och mandatet att fatta beslut kring justeringen har
delegerats till Programnämnd Social välfärd. De justerade beloppen träder i kraft första mars årligen.
Avgifter och belopp som är relaterade till kommunens taxa för vård och omsorg, inkluderat avgifter
kring parboende ska räknas om årligen efter föregående års fastställda omsorgsprisindex, detta gäller
ej de belopp vars beräkning regleras specifikt i denna taxa eller med hänvisning till lagtext.
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