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Taxa för omsorg, stöd och service inom socialtjänsten i
Täby kommun

Omsorgsavgift
För omsorg och service som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) SoL
debiteras avgifter utifrån bestämmelser om maxtaxa (högkostnadsskydd) i 8 kap.
5 § SoL. Högkostnadsskyddet för avgifter för omsorg och service är fastställt till
en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet.
Avgifterna är i huvudsak konstruerade som abonnemangsavgifter där den
enskilde betalar ett fast belopp per månad och insats. Den enskilde kan utifrån
sitt biståndsbeslut abonnera på en eller flera delar. Avgifterna omfattar såväl
ordinärt som särskilt boende.
Om en person abonnerar på samtliga insatser kommer den sammanlagda
avgiften att överstiga den i 8 kap.5 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL fastställda
nivån för högsta avgift, den så kallade maxtaxan (högkostnadsskydd). En
justering görs då automatiskt till nivån för maxtaxa. Den enskildes samlade avgift
för omsorg och service kan aldrig överstiga denna nivå.
Omsorgsavgift

Belopp
2015
1 780

Maxtaxa 2015, per månad
Omsorg
Per månad

(1/12 av 0,48 x prisbasbeloppet)
(1/12 av 0,48 x prisbasbeloppet) x 0,50

890

Tillfällig insats, enstaka
timme

(1/12 av 0,48 x prisbasbeloppet) x 0,15

267

Trygghetslarm

1/12 av 0,48 x prisbasbeloppet x 0,14

249

Service
Städning (per hushåll)

(1/12 av 0,48 x prisbasbeloppet) x 0,20

356

Tvätt (per hushåll)

(1/12 av 0,48 x prisbasbeloppet) x 0,20

356

Inköp, post/bank (per
hushåll)

(1/12 av 0,48 x prisbasbeloppet) x 0, 20

356
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Fönsterputs 1 r ok (per
tillfälle)

(1(12 av 0,48 x prisbasbeloppet) x 0,15

267

Fönsterputs 2 r o k (per
tillfälle)

(1/12 av 0,48 x prisbasbeloppet) x 0,20

356

Fönsterputs 3 r o k (per
tillfälle)

(1/12 av 0,48 x prisbasbeloppet) x 0,25

445

Avgifter i korttidsboende
Beräkningsgrund
Avgift för omsorg och service
Måltidsavgift vuxen 65 år w-, kr per
dygn

1/12 av 0,48 x
prisbasbeloppet/30,4
1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet/30,4

Belopp år
2015
58
107

Avgift för boende som inte omfattas av hyreslagen, boendeavgift)
Beräkningsgrund
Boendeavgift

1/12 av 0,50 x prisbasbeloppet

Belopp år
2015
1 854

Måltidsavgift
Måltidsavgiften är beräknad på ett genomsnitt av Konsumentverkets beräknade
kostnader för livsmedel när samtliga måltider intas i hemmet för åldersgrupperna
a) 2 – 17 år samt 61 år -w
b) 18 – 60 år
samt en schablon (3,35 procent av prisbasbeloppet avrundat uppåt; 1 488 kronor
per månad i 2014 års nivå) för kostnader för tillagning och transport baserad på
beräkningar i tidigare beslut om taxor och avgifter.
Måltidsavgiften beräknas som en andel av prisbasbeloppet och kan fördelas per
månad, dygn eller måltid enligt följande:
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Beräkningsgrund
Måltidsavgift barn och ungdom till och
med 15 år
Per dygn

1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet
1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet/30,4
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Belopp
2015
3 263
107

Per måltid
- Frukost
- Lunch
- Mellanmål
- Middag
Måltidsavgift vuxna 16-64 år
Per dygn
- Frukost
- Lunch
- Mellanmål
- Middag
Måltidsavgift vuxna 65 år och äldre
Per dygn

Per måltid
- Frukost
- Lunch
- Mellanmål
- Middag

1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet/30,4 x 20 %
1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet/30,4 x 40 %
1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet/30,4 x 10 %
1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet/30,4 x 30 %
1/12 av 0,97 x prisbasbeloppet
1/12 av 0,97 x prisbasbeloppet/30,4
1/12 av 0,97 x prisbasbeloppet/30,4 x 20 %
/12 av 0,97 x prisbasbeloppet/30,4 x 40 %
/12 av 0,97 x prisbasbeloppet/30,4 x 10 %
/12 av 0,97 x prisbasbeloppet/30,4 x 30 %
1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet
1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet/
30,4
1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet/30,4 x 20 %
1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet/30,4 x 40 %
1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet/30,4 x 10 %
1/12 av 0,88 x prisbasbeloppet/30,4 x 30 %

21
43
11
32
3 597
118

3 263
107

21
43
11
32
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Avgifter vid placering i hem för vård eller boende, HVB-hem samt
viss annan heldygnsvård-korttidsboende
Med hem för vård eller boende (HVB-hem) avses ett hem inom socialtjänsten
som tar emot enskilda för vård eller behandling förenat med ett boende.
Huvudregeln i SoL är att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär (t.ex. vid
missbruk) är avgiftsfria för den enskilde. Kommunen får dock ta ut en avgift för
uppehälle. Denna avgift fastställs årligen av regeringen.
Om placeringen avser andra stöd -och hjälpinsatser än vård och behandling (t.ex.
placering i stöd– och omvårdnadsboende) debiteras den enskilde boendeavgift
samt måltidsavgift.
Med ”hem för viss annan heldygnsvård- korttidsboende” avses anda former av
boenden, exempelvis ett HVB-hem som efter beslut av Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) ändrat inriktning.
Belopp
2015
Avgift för uppehälle
Avgift för boende och måltider vid
HVB-placering av andra skäl samt i
hem för viss annan heldygnsvårdkorttidsboende- 64 år

80
Boendeavgift samt
måltidsavgift enligt taxa,
per dygn

118
61

Föräldrars ersättningsskyldighet när barn är placerat i boende
utanför det egna hemmet
Ersättningen bestäms enligt samma grunder som vid bestämmande av
underhållsskyldighet Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får
enligt 6 kap. 2-4 §§ socialtjänstförordningen (2001:937), SoF, inte överstiga
högsta belopp för underhållstöd.

Föräldrars ersättning

Belopp 2015
1 273

Egenavgift vid familjerådgivning
Avgiften följer Stockholms läns landstings patientavgift per besök hos läkare på
specialistmottagning.
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Belopp 2015
350

Föräldrars ersättning

Minimibelopp
I samband med beräkning av omsorgsavgift och boendeavgift används ett så
kallat förbehållsbelopp. Det består av den faktiska boendekostnaden och ett
schablonbelopp för personliga omkostnader (minimibelopp).
Minimibeloppet baseras på prisbasbeloppet och är reglerat i socialtjänstlagen
(2001:453) SoL. Utgångspunkt är Konsumentverkets beräkningar av
hushållskostnader.
I särskilt boende reduceras minimibeloppet med 12 procent varav
 4,4 procent avser hemutrustning
 4,5 procent avser TV-avgift och media
 3,1 procent avser hushållsel (ingår i hyran)

Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader för
bosättning och familjebildning. Enligt propositionen 2000/01:149 (s. 41) bör
levnadskostnader för yngre personer med funktionsnedsättning, efter en
individuell prövning, beräknas till en nivå som överstiger minimibeloppet upp till
10 procent.

Om den enskilde har fördyrade omkostnader finns möjlighet att ansöka om ett
höjt minimibelopp. Detta ska fastställas genom en individuell prövning.
Generella minimibelopp per månad
Ensamstående
Sammanboende (per person)
Individuellt tillägg personer med
funktionsnedsättning -65 år (10 %)

1/12 av 1,3546 av
prisbasbeloppet
1/12 av 1,1446 av
prisbasbeloppet

Belopp
2015
5 023
4 244
502

