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Vård- och omsorgsnämnden

2021.209 VON

Vård- och omsorgsnämndens taxor och avgifter 2022
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden ska efter beslut från kommunfullmäktige 2002-05-29 årligen
besluta om uppräkning av taxor och avgifter för äldreomsorgens verksamheter. Nämnden
beslutar årligen om uppräkning av kostnader och avgifter inom verksamhetsområde LSS.
Beredning
Förvaltningen har lämnat följande yttrande.
Äldreomsorg
Nedan följer en förteckning över vård-och omsorgsförvaltningens taxor och avgifter för
äldreomsorgen 2021 samt föreslagna förändringar mellan 2021-2022.
Särskilt boende
Vård och omsorgsavgift

Styrs av

2021

2022

Hyra
Kostabonnemang
Omvårdnadsmatrial
Korttidsboende

Maxtaxa
Hyressättningsmodell
Egenavgift
Självkostnad
Styrs av

Dygnspris

Maxtaxa

71 kr /dygn upp till
2 139 kr

72 kr/ dygn upp till
2 170 kr

Maxtaxa

73 kr/dygn upp till
2 197kr /månad

73 kr/dygn upp till
2 229kr /månad

Egenavgift

110 kr/dygn upp till 113 kr/dygn upp
3 318 kr/månad
till 3 401 kr/mån

Hyreskostnad
korttidsboende
Kost på
korttidsboende
Hemtjänst/
Hemsjukvård
Hemtjänstavgift
Trygghetslarm
Hemsjukvård
Dagverksamhet
Dagverksamhet för
dementa
Funktionsstöd

Begränsas av

0-2 139 kr/mån

0-2 170 kr/mån

Varierar
3 318 kr/mån
295 kr/mån

Varierar
3 401 kr/mån
302 kr/mån
2021

2022

2021

2022

Maxtaxa
Maxtaxa
Maxtaxa
Styrs av

253 kr/h upp till
2 139 kr/mån
220 kr/mån
390 kr/mån
2021

249 kr/h upp till
2 170 kr/mån
220 kr/mån
380 kr/mån
2022

Maxtaxa

0 - 2 139 kr/mån

0 – 2 170 kr/mån

I bilagan ”Tillämpningsanvisningar 2022 Avgifter och ersättningar för personer inom
verksamhetsområde funktionsstöd” redovisas uppskrivning av avgifter och ersättningar inom
LSS.
- Avgift för kost och förbrukningsartiklar
- Avgift för enskild stöd i samband med måltider
- Kostnader för fritidsresor
- Avgifter för vårdnadshavare vid placerade barn
- Avgift för korttidsvistelse/stödfamilj
- Avgift för korttidstillsyn
- Resor, lunch och habiliteringsersättning vid daglig verksamhet
- Kommunalt bostadstillägg

Ekonomisk bedömning
Förändringen medför inga ekonomiska konsekvenser för förvaltningen då intäkter i
förhållande till förvaltningens kostnader är oförändrade jämfört med 2021.
Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar att låta avgifter som styrs eller begränsas av maxtaxan räknas upp
i enlighet med maxtaxans förändring från och med 2022-01-01
2. Nämnden beslutar att låta övriga taxor mot äldreomsorgen räknas upp enligt beslut
från kommunfullmäktige 2002-05-29
3. Nämnden beslutar att låta avgifter och ersättningar för personer inom avdelning
funktionsstöd räknas enligt nuvarande modell.

Beslutet ska skickas till
Förvaltningen
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