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§ 62 2019.288 VON

Vård- och omsorgsnämndens taxor och avgifter inför 2020
Ärendebeskrivning
Inför 2020 ska vård- och omsorgsnämnden fastställa taxor och avgifter för omsorgens
verksamheter. Avgifter som styrs av maxtaxan beslutades
av kommunfullmäktige 2002-05-29 och har därefter löpande justerats av vård och
omsorgsnämnden utifrån förändringar av maxtaxan.
Beredning Äldreomsorg
Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-10-28 lämnat följande yttrande:
Nedan följer en förteckning över vård och omsorgsnämndens taxor och avgifter för
äldreomsorgen samt föreslagna förändringar mellan 2019 – 2020:
Särskilt boende

Styrs av

2019

2020

Vård och omsorgsavgift

Maxtaxa

0 - 2 089: - / månad

0 - 2 125: - / månad

Hyressättningsmodell

Varierar

Varierar

Egen avgift

3 240: - / månad

3 305: - / månad

Självkostnad

115: - alt 288: -/mån

117: - alt 294: -/mån

Korttids

Styrs av

2019

2020

Dygnspris

Maxtaxa

70: - per dygn upp till 71: - per dygn upp till
2 089 : - per månad
2 125 : - per månad

Hyreskostnad korttids

Maxtaxa

72: - per dygn upp till 73: - per dygn upp till
2 146: - per månad
2 183: - per månad

Egen avgift

108: - per dygn upp till 110: - per dygn upp till
3 240: - per månad
3 305: - per månad

Hyra
Kostabonnemang
Omvårdnadsmaterial

Kost på korttidsboende
Hemtjänst / HSV

Styrs av

2019

2020

245: - per tim upp till 2 251: - per tim upp till 2
089: -/mån
125: -/mån

Hemtjänstavgift

Begränsas av maxtaxa

Trygghetslarm

Begränsas av maxtaxa

215: - / månad

215: - / månad

Hemsjukvård

Begränsas av maxtaxa

370: - / månad

380: - / månad

Dagverksamhet

Styrs av

2019

2020

Dagverks för dementa

Maxtaxa

0 – 2 089: - / månad

0 – 2 125: - / månad

Vård och äldreomsorgens avgifter styrs till stor del av maxtaxan som styrs av
prisbasbeloppet. Mellan 2019 och 2020 höjs prisbasbeloppet med 800 kronor från 46 500 till
47 300 kronor. Maxtaxan per månad är i Socialtjänstlagen fastställd till 53,92 % av
prisbasbeloppet dividerat med 12 månader.
Avgifter som begränsas av maxtaxan föreslås förändras enligt nedan:
 Hemtjänstavgiften ökar från 245: - till 251: - per timma upp till 2 125: -per månad.
Avgiften uppgår till 67 % av den genomsnittliga hemtjänstersättningen per timma.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida 1 av 2

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-11-04





Dygnspriset för hyra ökar från 72: - till 73: - per dygn och vård och omsorg på
korttidsboende ökar från 70: - till 71: - per dygn enligt förändringen i maxtaxan.
Avgift för trygghetslarm uppgår till 5,5 procent av prisbasbeloppet avrundat till jämn
femkrona. Därmed är avgiften oförändrad och uppgår till 215: - per månad.
Avgift för hemsjukvård ökar från 370: - till 380: - och följer hemtjänstens timersättning
avrundat till jämn 10-krona.

Övriga avgifter
 Avgifter för kost på särskilt boende och korttidsboende ökas med 2,0 procent mellan
2019 – 2020.
 Frivilliga avgifter för omvårdnadsmaterial räknas upp med 2,0 procent mellan 2019 2020.
Hyreskostnader för Vård och omsorgsnämnden gentemot AB Alingsåshem samt för
äldreomsorgens hyresgäster kommer förändras i förhandling
mellan AB Alingsåshem och hyresgästföreningen enligt förhandlingsordning.
Funktionsstöd
I bilagan ”Tillämpningsanvisningar 2020 Avgifter och ersättningar för personer inom
Socialnämndens verksamhetsområde” redovisas
avgiftsförändringar inom avdelning funktionsstöd för följande områden.
 Avgift för måltidsabonnemang samt frånvaroavdrag
 Avgift för förbrukningsartiklar
 Avgift för pedagogiska måltider
 Egenavgift fritidsresor
 Avgift för korttidsvistelse/stödfamilj
 Avgift för korttidstillsyn
 Resor, lunch och habiliteringsersättning vid daglig verksamhet
 Kommunalt bostadstillägg
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
1. Nämnden beslutar att låta avgifter som styrs av eller begränsas av maxtaxan,
förändras i enlighet med maxtaxans förändring enligt tabell på sidan ett från 2020-0101.
2. Nämnden beslutar att låta övriga taxor förändras enligt tabell på sidan ett från 202001-01.
3. Nämnden beslutar att låta avgifter och ersättningar för personer inom avdelning
funktionsstöd förändras enligt bilagan Tillämpningsanvisningar från 2020-01-01.
Expedieras till
Handläggare
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