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SN 2020/475

Socialnämnden
Kommunfullmäktige

Taxor och avgifter 2021
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer taxor och avgifter för år 2021.

Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges beslut 27 maj 2002; § 66 ändrad § 78 får
Socialnämnden årligen justera avgifter för måltider och s.k. á-priser i hemtjänst
med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad. Införandet av nya
avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kumla kommun är sedan 2013-10-01 medlemmar i Taxe- och avgiftsnämnden
vilket innebär att från och med 2014-01-01 gäller Taxe- och avgiftsnämndens
tillämpningsföreskrifter.

Avgifter för måltider, hemtjänst mm
Avgifter för hemtjänst, korttidsvård och kommunal hälso- och sjukvård har
räknats upp med 3,0 % motsvarande löneökningar inom området.
Avgifter för måltider i särskilt boende, korttidsvård och riktad dagverksamhet
samt för mattjänst i ordinär boende motsvarar kommunens internpris 2020
uppräknat med 2,0%.
Mattjänst och måltider inom LSS ska motsvara kommunens självkostnadspris och
har räknats upp med 2,0 %.
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Följande avgifter föreslås gälla år 2021:
Måltider enl SoL
Måltider i särskilda boenden
Måltider på korttidsvård
Måltider riktad dagverksamhet
Mattjänst i ordinärt boende
Måltid för anhörig/besökare på
särskilt boende

2021-01-01
4 530 kr/mån
149 kr/dag
93 kr/dag
77 kr/portion
93 kr/portion

2020-01-01
4 442 kr/mån
146 kr/dag
91 kr/dag
75 kr/portion
91 kr/portion

Måltider korttidsvård enligt LSS
- heldag
- halvdag

92 kr/dag
46 kr/dag

90 kr/dag
45 kr/dag

Hemtjänst enligt SoL

408 kr/timme

396 kr/timme

Korttidsvård enligt SoL

72 kr/timme

72 kr/timme

Kommunal Hälso- och sjukvård

408 kr/timme

396 kr/timme

Trygghetslarm
Installationsavgift för nytt
trygghetslarm (nya beslut)
Egenavgift för borttappad
/trasig larmknapp
Egenavgift för ej återlämnad
larmenhet

260 kr/månad
265 kr

255 kr/månad
260 kr

1 275
kr/larmknapp
2 678
kr/larmenhet

1 250
kr/larmknapp
2 625 kr/larmenhet
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Övriga taxor och avgifter, LSS
Arbetsresor
Avgiften för arbetsresor för omsorgstagare inom daglig verksamhet föreslås
räknas upp med 2,0% till 416 kr per månad (408 kr).
Måltider LSS-boende
För måltider inom LSS-boende föreslås att samma priser gäller som för måltider
inom korttidsvård enligt LSS uppdelat på måltidstyp.
Måltider LSS-boende
• Frukost
• Mellanmål
• Lunch
• Middag

92 kr för heldag fördelas
17 kr
11 kr
28 kr
36 kr

(90 kr)
(17 kr)
(10 kr)
(28 kr)
(35 kr)

Fordonsresor
Avgift för brukare som reser i kommunens fordon. Avgiften per resa delas på antal
medåkande brukare.
• 30 kr/mil per påbörjad mil
Internetanvändning, korttidsboende
• 20 kr/dygn
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