Taxor och avgifter 2022
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Socialnämndens taxor 2022
Från år 2011 har vissa avgifter (se notering vid rubrik) inom vård & Omsorg årligen justerats med
konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden 2008-09-04. Årliga avgiftsförändringar har skett
tidigast från mars månad det aktuella året. För år 2021 har uppräkning med KPI 1,4% (juli 2021) gjorts. För år
2022 uppgår prisbasbeloppet till 48 300 kr (SCB)

Servicetjänster för äldre- och funktionshindrade
(Hemvaktmästar´n) inklusive moms
Alla folkbokförda i Strömstad som fyllt 70 år och/eller har varaktig funktionsnedsättning som föranleder insats
enligt LSS (Lagen om stöd och service) eller SoL (Socialtjänstlagen).
Yttre servicetjänster

200 kr/timma

Max antal timmar för att använda tjänsten är

Snöröjning och gräsklippning utförs enligt köordning
utifrån efterfrågan och möjlighet.

6 timmar/månad.
(Gräsklippning, snöröjning, sandning, saltning)
Övriga servicetjänster
(Säkerhetshöjande vardagssysslor i bostaden)

80 kr/timme som uppdraget tar att utföra exkl.
transporttid. Lägsta avgift per uppdrag är 25 kr.

Taxa för vård & omsorg samt boendestöd
Vi vill här nedan informera om grunderna för Strömstads kommuns avgiftsberäkning (momsbefriad taxa).
Avgift utgår enligt beskrivning nedan för beviljade insatser inom hemtjänst samt boendestöd. Inom begreppet
hemtjänst ryms i Strömstads kommun även kontinuerlig ledsagning och anhörigavlösning.
Kontinuerlig ledsagning upp till 12 timmar per månad

Kostnadsfri

Kontinuerlig ledsagning över 12 timmar per månad

Hemtjänsttaxa

Anhörigavlösning upp till 12 timmar per månad

Kostnadsfri

Anhörigavlösning över 12 timmar per månad

Hemtjänsttaxa

Tillfällig/sporadisk Ledsagning momsbefriad taxa (KPI-uppräkning)
Avgift för tillfällig/sporadisk ledsagning
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162 kronor/tillfälle

Aktuell inkomst
Av de riktlinjer som finns för fastställande av avgifter inom vård & omsorg samt boendestöd framgår klart att
beräkningen skall grundas på aktuell (årets) inkomst och aktuella skattesatser. Ränteinkomster beräknas dock
på fjolårets uppgifter.

Högkostnadsskydd
Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen (2001:453) i form av en högsta avgift för insatser inom ramen
för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, trygghetslarm, tillfällig/sporadisk ledsagning, dagverksamhet och
kommunal hälso- och sjukvård och boendestöd.
Avgiften per månad får uppgå till en tolftedel av 53,92 % av prisbasbelopp.

Fastställt minibelopp
I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på minimibeloppet samt vilka levnadskostnader det angivna beloppet
skall täcka. Minimibeloppet skall räknas upp årligen med prisbasbeloppet. Minimibeloppet uppgår per månad
till en tolftedel av 140,44 % av prisbasbelopp för ensamstående, och en tolftedel av 116,94 % av prisbasbelopp
för sammanlevande makar eller sambor.

Tre olika procentsatser används för att beräkna avgiften. Denna grundar sig på avgiftsutrymmet.
Vårdavgiftens andel tas ut med:
Nivå 1 0 – 8,5 tim./månad
Nivå 2

Över 8,5–24,5 tim./månad

Nivå 3 Över 24,5- tim./månad

60 % av disponibel inkomst.
80 % av disponibel inkomst.
100 % av disponibel inkomst.

Detta innebär att vid hög nivå tas hela överskottet i anspråk, dock högst en tolftedel av 53,92 % av
prisbasbeloppet som utgör avgiftstaket för hemtjänstavgift/boendestöd.
Högkostnadsskydd gäller vilket innebär att den maximala avgiften inte överstiger 345 kr/timme. (KPIuppräkning)

Kostnad för mat (och/eller näringsdryck och sondmat) (KPI-uppräkning)
Kostnad för mat i särskilt boende*
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Ensamstående

3 256 kr/månad

Makar

6 512 kr/månad

Kostnad för tilläggstjänster (KPI-uppräkning)
Start-/hygienpaket i särskilt boende
Startpaket

349 kr/styck

Hygienpaket (städ och person)

271 kr/månad

Måltidstaxor i ordinärt boende (KPI-uppräkning)
Matdistribution (krävs biståndsbeslut)
Ensamstående

56 kronor/portion

Makar/sambo

98 kronor 2 st. portioner (49 kr/portion)

Trygghetslarmstaxa (KPI-uppräkning)
Avgift för trygghetslarm

288 kronor/månad

Hemsjukvård (KPI-uppräkning)
Avgift för hemsjukvård

313 kronor/månad

Hjälpmedel/Ordinationstaxa
OBS! Dessa avgifter ingår EJ i Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd
Avgift uttas vid ny ordination

80 kr

Taxa kortidsvistelse SoL (KPI-uppräkning)
Korttidsvistelse omvårdnad
Korttidsvistelse kost

91 kr/dygn
109 kr/dygn

Taxa Dagverksamhet (KPI-uppräkning)
Kost och förbrukningsmaterial dagverksamhet
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76 kronor/dag

Taxor inom stöd och service
Måltidspriser* (KPI-uppräkning)
Frukost

20 kr/portion

Lunch

44 kr/portion

Middag/Kvällsmål

44 kr/portion

Kostnader för mat i Gruppbostad/Servicebostad (KPI-uppräkning)
Ensamstående

3 256 kr/månad

Makar

6 512 kr/månad

*Vid extern placering debiteras faktisk kostnad

Taxa färdtjänst
Taxa Färdtjänst momsbefriad taxa (KPI-uppräkning)
Årlig uppräkning sker med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar. Höjningen innefattar
både grundavgift samt påslag/kilometer.
Undantag är s.k. arbetsresor som baseras på priset för periodbiljett för en månad.
Avser en person

Beroende på avstånd

Inom Västra Götalands län

Grundavgift 50 kr* för de första 10 km, därefter 3*
kr/km

Utanför Västra Götalands län

Grundavgift 65* kr därefter tillägg 10* kr/km

Egenavgift för arbetsresor mellan
folkbokföringsadress och arbetsplats avseende
ordinär löneanställning/daglig sysselsättning enligt LSS

Beloppet utgår från vad ett månadskort inom
kollektivtrafiken kostar.

Färdtjänstberättigad som i tillståndet beviljats LEDSAGARE har rätt att ta med ledsagare gratis.
Medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade.
Ledarhund får medföras gratis.
*Räknas upp av Västtrafik med KPI
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