Socialnämnden taxor
och avgifter 2021
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Taxa

Gäller för: Socialnämndens verksamhet

Beslutande instans: Socialnämnden

Giltighetstid: Fr o m 2021-02-01 och tills vidare

Datum för beslut: 2020-12-15, §X
Diarienummer: 2020.108 SN

Revideras senast: Årligen
Dokumentansvarig: Avdelningschef ekonomi

Socialnämndens taxor och avgifter 2021
Gäller fr o m 2021-02-01
Vid förändring anges 2020 års taxa eller avgift inom parantes.

Bostad med
särskild service
Särskilt boende
Hyra
Vård- och
omsorgsavgift
Kostabonnemang

Socialtjänstlag 8 kap 5-8 §§
Gällande matprislista

Fritidsresor

Skatteverkets bilersättning

Stöd- och
hjälpinsatser av
behandlingskarakt
är
Kostnad för
uppehälle
Andra stöd- och
hjälpinsatser
Boendekostnad
Kost

Insats enligt socialtjänstlag, lag med
särskilda bestämmelser om vård av
unga, lag om vård av missbrukare i
vissa fall, m fl
Socialförsäkringsbalken 106 kap 39 §
och Socialtjänstförordningen 6 kap 1 §
Insats enligt socialtjänstlag

Korttidsboende
Boendekostnad

Insats enligt socialtjänstlag
Socialtjänstlag 8 kap 5 §

Kost

Självkostnad

Föräldrars
underhållsskyldigh
et
Underhållsstöd

Insats enligt socialtjänstlag, lag med
särskilda bestämmelser om vård av
unga
Socialtjänstlag 8 kap 1 § 2 st,
Socialtjänstförordning 6 kap 2-4 §§ och
Socialförsäkringsbalken 18 kap 20 §

Familjerådgivning
Egenavgift

1

Lagrum
Insats enligt socialtjänstlag

Socialtjänstförordningen 6 kap 1 §
Självkostnad

Socialtjänstlag 8 kap 2 §

Taxa/avgift 2021 (2020)

Faktisk hyreskostnad
Enligt maxtaxa: högst 2 138 (2 125)
kr/mån1
Högst 3 094 (3 075) kr/mån2 vid
samtliga måltider samtliga dagar.
Differentierade priser för olika typer
av måltider framgår av matprislista.
18,50 kr/mil för resor upp till 30 km,
34 kr/mil för resor längre än 30 km

Högst 80 kr/dygn

Högst 80 kr/dygn
Enligt gällande matprislista 105 (110)
kr/dygn (avdrag om ej alla måltider),
upp till högst 3 155 (3 305) kr/månad
Skälig ersättning: 78 (73) kr/dygn,
upp till 2 197 (2 183) kr/månad1
Enligt gällande matprislista 105 (110)
kr/dygn (avdrag om ej alla måltider),
upp till högst 3 155 (3 305) kr/månad

Högst det belopp som motsvarar
underhållsstödsbeloppet:
- 1 573 kr/mån t o m månaden då
barnet fyller 11 år
- 1 723 kr/mån fr o m månaden efter
den då barnet har fyllt 11 år t o m
månaden då barnet fyller 15 år
- 2 073 kr/mån fr o m månaden efter
den då barnet fyllt 15 år
200 kr/tillfälle

Prisbasbelopp är 47 600 kr år 2021, SFS (Svensk författningssamling) 2020:764. Prisbasbeloppet har
ökat med 300 kr (0,6 %) jämfört med 2020.
2
Socialförvaltningen tillämpar den matprislista som vård- och omsorgsnämnden beslutar om för
personer med funktionsstöd. Ett helt kostabonnemang uppgår till 3 094 kr/mån för år 2021.

