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Protokollsutdrag 2020-11-16

Kommunstyrelsen

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Dnr KS 2020/509

§ 155 Vård- och omsorgstaxa
Vård- och omsorgs taxan gäller de som fått en insats beviljad enligt 
socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen såsom hemtjänst-, hemsjukvårds-
och/eller rehabiliteringsinsats, vistelse i korttidsboende eller om du bor i särskilt 
boende. Taxan gäller även i tillämpliga delar inom LSS-verksamhet, 
socialpsykiatri och övrig socialtjänst.

Vård- och omsorgstaxan justeras inför 2021 genom indexreglerade höjningar. 
Taxan har även kompletterats gällande tillämpliga delar inom socialtjänst genom 
avgift för kost vid boende i HVB-hem och stödboende enligt SoL. Dokumentet 
har därmed reviderats något i inledande information om för vem taxan gäller.

En avgift är borttagen, förbrukningsartiklar inom särskilt boende, verksamheten 
kommer inte erbjuda det 180 kronor paketet med toalett- och hushållspapper, 
tvätt- och sköljmedel, haklappar, tvättlappar, soppåsar och rengöringsmedel 
längre. Vid behov kommer de boende istället kunna få hjälp att inhandla detta på 
annat sätt.

Ändring av rubriken Hälso- och sjukvård/rehabiliterings första mening där 
sjuksköterska är utbytt till Hemsjukvårdssinsats utförd av sjuksköterska eller 
vård- och omsorgspersonal.

Samtliga ändringar är markerade med röd text i förslag till reviderad vård- och 
omsorgstaxa. En korrigerad version kommer publiceras på www.hagfors.se när 
taxan för 2021 är antagen av kommunfullmäktige.

Som komplement till vård- och omsorgstaxan kommer verksamheten att revidera 
befintliga rutiner för att kvalitetssäkra hanteringen av avgifter inom individ- och 
omsorgsavdelningen samt komplettera delegationsordningen med delegat för 
beslut om eventuella avvikelser från taxan. 

Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-10-26 § 73
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-10-16
Förslag till reviderad vård- och omsorgstaxa för år 2021

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad vård- och omsorgstaxa för år 
2021.
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_____

Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS 2020/509

§ 73 Vård- och omsorgstaxa
Vård- och omsorgs taxan gäller de som fått en insats beviljad enligt 
socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen såsom hemtjänst-, hemsjukvårds-
och/eller rehabiliteringsinsats, vistelse i korttidsboende eller om du bor i särskilt 
boende. Taxan gäller även i tillämpliga delar inom LSS-verksamhet, 
socialpsykiatri och övrig socialtjänst.

Vård- och omsorgstaxan justeras inför 2021 genom indexreglerade höjningar. 
Taxan har även kompletterats gällande tillämpliga delar inom socialtjänst genom 
avgift för kost vid boende i HVB-hem och stödboende enligt SoL. Dokumentet 
har därmed reviderats något i inledande information om för vem taxan gäller.

En avgift är borttagen, förbrukningsartiklar inom särskilt boende, verksamheten 
kommer inte erbjuda det 180 kronor paketet med toalett- och hushållspapper, 
tvätt- och sköljmedel, haklappar, tvättlappar, soppåsar och rengöringsmedel 
längre. Vid behov kommer de boende istället kunna få hjälp att inhandla detta på 
annat sätt.

Ändring av rubriken Hälso- och sjukvård/rehabiliterings första mening där 
sjuksköterska är utbytt till Hemsjukvårdssinsats utförd av sjuksköterska eller 
vård- och omsorgspersonal.

Samtliga ändringar är markerade med röd text i förslag till reviderad vård- och 
omsorgstaxa. En korrigerad version kommer publiceras på www.hagfors.se när 
taxan för 2021 är antagen av kommunfullmäktige.

Som komplement till vård- och omsorgstaxan kommer verksamheten att revidera 
befintliga rutiner för att kvalitetssäkra hanteringen av avgifter inom individ- och 
omsorgsavdelningen samt komplettera delegationsordningen med delegat för 
beslut om eventuella avvikelser från taxan. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-10-16
Förslag till reviderad vård- och omsorgstaxa för år 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad vård- och omsorgstaxa för år 
2021.
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