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1 Inledning
Kommunens avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen är i grunden reglerat i
lag. Lagen fastställer en högsta nivå (maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får
inte överstiga kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån brukarens
avgiftsutrymme. Den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för
boendekostnad och normala levnadskostnader. Avgifterna träder i kraft 1 februari
2020.
1.1

Prisbasbelopp (PBB) för år 2020

Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas
fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen
av konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från
Statistiska centralbyrån (SCB).
Kommunfullmäktige beslutade att från och med 2013 årligen beräkna avgifterna
utifrån den fastställda procentsatsen av aktuellt prisbasbelopp, vilket innebär att
avgifterna både kan sänkas och höjas.
Prisbasbeloppet enligt Statistiska centralbyrån för år 2020 är 47 300 kr.
1.2

Beräkning av maxtaxa (högkostnadsskydd) år 2020

Enligt socialtjänstlagen får avgifterna sammanlagt uppgå till högst en 12 del av
0,5392 gånger prisbasbeloppet (PBB).
Socialstyrelsen fastställer årligen/beräkningar/justeringar av förbehållsbeloppet
och maxtaxa för omvårdnadsavgift. Maxtaxa för år 2020 är 2 125,35 kr.
1.3 Beräkning av minimibelopp år 2020
Minimibeloppet är normala levnadskostnader.
Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid,
hygien, dagstidning, telefon,hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård,
hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.
- För ensamboende äldre beräknas minimibeloppet 1/12 del av 1,3546
gånger prisbasbeloppet. År 2020 är det 1,3546 x 47 300/12 = 5 339,38 kr.
-

För samlevande äldre makar/sambor var för sid beräknas minimibeloppet
1/12 del av 1,1446 gånger prisbasbeloppet. År 2020 är det 1,1446 x 47
300/12= 4 511,63 kr.

Personer med funktionsnedsättning (under 65 år) har i vissa fall särskilda
kostnader för bosättning och familjebildning. Levnadskostnader för yngre
personer med funktionsnedsättning bör efter en individuell prövning beräknas till
en nivå som överstiger minimibeloppet med 10 %.
Ensamboende under 65 år (47 300/12=3941,66x1,3546=5339,4+10%)=5 873,32 kr.
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Samlevande makar/sambor var för sig under 65 år
(47300/12=3941,6x1,1445=4511,2+10%=4962,36 kr.

2 Beräkning av avgifter inom äldreomsorg och omsorg om
personer med funktionsnedsättning år 2020

Kommunfullmäktige i Gnesta beslutade (SN 2012.145) att från och med 2013
årligen beräkna avgifterna utifrån den fastställda procentsatsen av aktuellt
prisbasbelopp, vilket innebär att avgifterna både kan sänkas och höjas. Flera av
taxorna är konstruerade som procentuell andel av prisbasbeloppet eller i enlighet
med konsumentverkets normer.
2.1 Beskrivning av produkt (utanför maxtaxa)

Mat särskilt boende äldre med gemensam kosthållning.
Mat i korttidsboende
Mat i korttidsboende beräknas på 1/30 av matavgift/månad
för särskilt boende. Förhöjning på matavgift ingår
matpriset.
Mat i ordinärt boende
År 2018 lunch
År 2018 frukost/kvällsmål
Mat i dagverksamhet
Mat som serveras vid dagverksamhet omfattar frukost,
lunch samt kaffe med bröd.
Pensionärslunch
Pensionärslunch på Träffpunktens verksamhet (omfattar
huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och kaffe)
Förbrukningsmaterial
Enligt Konsumentverkets normer för förbrukningsvaror och
vissa sjukvårdsartiklar för en person. 121+1%=122
Beloppet utgår från konsumentprisindex med basår oktober
2012.
Månadshyra kortvården
Från och med 4:e boendemånaden betalar man hyra som
motsvarar den billigaste hyran på SÄBO.
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2.2 Beskrivning av tjänst (inom maxtaxa)

Maxtaxa – vård- och omsorgsavgift
Korttidsboende - Vård och omsorgsavgift
Omvårdnadsavgift på korttidsboende beräknas på 1/30 av
maxtaxan.
Trygghetslarm
Avgiften är fördelat per månad och avrundat till hela kronor
och är 5,4 % av 12 del av prisbasbeloppet. Fast avgift per
månad.
47300/12=3941x0,054=213
Egenavgift för borttappad larmknapp
Egenavgift för ej återlämnat av hel trygghetslarmsenhet ink larmknapp
Hemtjänst – Vård- och omsorgsavgift
Inom hemtjänst tas en omsorgsavgift per timme. Avgiften
är högst 2 125,35 kr/månad (maxtaxa) vilket motsvara sex
timmar per månad. Avgiften per timme är beräknat som en
tolftedel av 53,92% av prisbasbeloppet delat med sex.
Hemsjukvård i ordinärt boende
– Personer som är inskrivna inom hemsjukvården. Avgiften
är per månad och ingår i maxtaxan. 162+1%=164
Beloppet utgår från konsumentprisindex med basår oktober
2012.
Hemsjukvård i ordinärt boende – Personer som inte är
inskrivna inom hemsjukvården tas avgift per besök.
Beloppet utgår från konsumentprisindex med basår oktober
2012. 162+1%=164
Arbetsresor
Periodbiljett 30-dagars
1 zon: 590/30=20 kr
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2.3 Taxa för olika hjälpmedel
Avgifter
2019

Avgifter
2020

Liten ortos eller åtgång mindre än 50 cm2 2019: 109+1%.
2020=110
Handledsortos eller åtgång mindre än 200 cm2
Helhandsortos eller åtgång mindre än 450 cm2
Armbågsortos eller åtgång mindre än 450 cm2
Epicondylit bandage
Prefabricerande mjuk standard modell

109 kr

110 kr

163
275
384
218

kr
kr
kr
kr

165
278
388
220

kr
kr
kr
kr

Finger eller tumortos
Fot
Handledsortos
Rygg, knä
Kompressionshjälpmedel, högst 2 uppsättningar/år

109
164
275
384

kr
kr
kr
kr

110
166
278
388

kr
kr
kr
kr

Kompressionsstrumpa eller ärm
Par eller byxa
Kompressionshandske

218 kr
437 kr
109 kr

Taxa för höftskyddsbyxor debiteras av
hjälpmedelscentralen/Landstinget. Taxa för ortoser,
korsetter och kompressionshjälpmedel fastställs till att
höjas årligen enligt konsumentprisindex med basår oktober
2012.
Individuellt utformade
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3 Beräkning av matavgifter för LSS verksamhet år 2020
Avgifterna för måltider inom verksamheter för personer med
funktionsnedsättning (tidigare s.k. Stödverksamhet) beslutade Socialnämnden i
ärendet SN 2012.145 att från och med 2013 årligen beräkna avgifterna utifrån den
fastställda procentsatsen av aktuellt prisbasbelopp, vilket innebär att avgifterna
både kan sänkas och höjas.
3.1 Beräkning av avgift för måltider inom omsorg om
personer med funktionsnedsättning
Avgifter
år 2019
Mat inom LSS fritidsverksamhet
År 2020: 47300/365x0,746=97 kr
Frukost (0,165)
Lunch (0,3297)
Middag (0,3297)
Mellanmål (0,1099)

Avgifter
år 2020
97 kr

21
42
42
14

kr
kr
kr
kr

21
43
43
14

kr
kr
kr
kr

Mat inom daglig verksamhet
Frukost
Lunch
Kaffe med bröd (0,1099)
Kaffe (0,05495)
Mat inom LSS korttidsvistelse för både
måltider under/över 16 år, per dag
Frukost (0,165)
Lunch (0,3297)
Middag (0,3297)
Mellanmål (0,1099)
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