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Frågor och svar - Förslag till förändringar på ny taxa i 
korthet 
 

 

1. För hemtjänst föreslås en taxa för samtliga personer oavsett ålder som har 

insatser enligt socialtjänstlagen, som utgår ifrån utförd tid. Vad innebär 

detta? 

Idag finns en taxa för 65 år och äldre och en för under 65 år inom 

funktionshinder verksamheten. Förslaget innebär att dessa slås ihop till en taxa. 

Taxan beräknas på den tid som blir utfört för brukaren jmf med dagens taxa som 

utgår från beviljad tid. Beräkning av belopp för taxan ska ha koppling till 

maxtaxan. 

 

Stadsledningskontoret föreslår ingen nivå på timtaxan utan lämnar detta för 

politiskt ställningstagande. 

 

2. All ledsagning föreslås bli avgiftsfri oavsett ålder. 

Idag betalar personer över 65 år avgift för ledsagning över 10 timmar i månaden 

medan för personer under 65 år är samtliga timmar avgiftsfria. Förslaget ger en 

mer likvärdig hantering av brukarna och att det inte finns lagstöd i 

Socialtjänstlagen att hantera brukarnas avgifter olika på grund av ålder. 

 

3. Vad innebär förslaget om höjd abonnemangsavgift för trygghetslarm och 

taxa för utförd tid vid åtgärd? 

Det innebär att vi ökar abonnemangsavgiften då kostnaderna för staden ökar i 

samband med införandet av digitala trygghetslarm. Vid analoga trygghetslarm 

betalar brukaren för telefonabonnemanget och vid digitala trygghetslarm 

rekommenderar Socialstyrelsens att kommunen hanterar abonnemangen.  

 

Taxa betalas av brukaren för utryckning i samband med larm. Detta för att 

hantera stadens brukare likvärdigt. Insatser oavsett om de är planerad eller sker 

genom utryckning i samband med larm bör hanteras likvärdigt i taxan.  

 

4. Förslag till förändringar i taxa för välfärdstekniktjänster. 

I dag finns endast en tjänst inom området som är fullt ut implementerat och det 

är trygghetskamera. Trygghetskamera föreslås att även fortsatt hanteras som 

insats ”tillsyn” och debiteras till den enskilde genom schablontid för tillsyn. 

Stadsledningskontoret föreslår att de hembesök som görs som följd av att den 

enskilde inte synts i kameran eller svarat när trygghetsjouren ringer, debiteras 

enligt taxan som utförd tid i enlighet med fysisk tillsyn. 
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5. Förslag till förändringar i taxan för hemlevererad mat i ordinärt boende 

och matavgifter på övriga boenden. 

Stadsledningskontorets förslag innebär vissa förändringar inom taxa för 

hemlevererad mat i ordinärt boende och matavgifter på övriga boenden, enligt 

följande: 

• Förändring av uppräkningsindex 

• Borttagande av halvpensionsavgift 

• Matkostnader i korttidsboende 

 

6. Förslag till förändring taxa korttidsboende. 

Förslaget med taxekonstruktionen som utgå från utförd tid medför att det inte är 

möjligt att använda dagens konstruktion för taxa för korttidsboende, då 

tidmätning av insatser inte kommer ske på boenden. Därför föreslås att taxan 

ändras till att endast vara en dygnstaxa enligt nivån i maxtaxan. 

 

7. En av förändringarna som föreslås är att införa en hälso- och 

sjukvårdstaxa för hemsjukvårdsinsatser som görs av legitimerad personal i 

brukarnas hem. Vad innebär förändringen?  

Förslaget innebär att avgift tas ut per besök med 100 kr med en maxtaxa på 400 

kr per månad. Dvs. fyra besök. Avgiften för kommunala hälso- och 

sjukvårdsinsatser i hemmet ingår i beräkningen för maxtaxa.  

 

Förslaget innebär avgiftsbefrielse för personer som är beviljade boendestöd 

enligt SoL samt personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS.   

 

I särskilt boende ingår hälso- och sjukvårdsinsatser då brukarna betalar maxtaxa. 

För delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs av undersköterskor 

betalas enligt samma taxa som för övrig hemtjänst. 

 

8. Förslag att beakta förmögenhet vid beräkning av garantibelopp. 

Detta påverkar endast brukare på särskilda boenden med förmögenhet. 15 

procent av förmögenhet över 100 tkr beaktas vid beräkningen. Innebär att 

reglerna (statliga och kommunala) vid beräkning av inkomster som avser att 

stödja personer med låga inkomster och höga hyror blir mer lika. 

 

9. Förslagen till nya taxor föreslås införas 2019-01-01 (för äldreomsorg och 

funktionshinderverksamhet beslut enligt SoL) och 2020-01-01 (kommunala 

hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet). Varför skiljer det ett år mellan 

införandet av de olika taxorna?  

Det beror på att verksamhetssystem som idag inte fullt ut är implementerade 

måste integreras med varandra. 

     
 


