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Socialkontoret
Myndighet och uppdrag

Handläggare
Maria Jäderlund
0152-295 84

Ändrade kostnader för måltider, hyra samt
högkostnadsskydd, 2019
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1. godkänna förvaltningens förslag avseende kostnader för måltider, hyra
samt beräkning av högkostnadsskyddet att gälla under år 2019
Beskrivning av ärendet

Efter förslag från socialnämnden beslutade kommunfullmäktige den 27 februari
2017 (dnr KS/2017:67–100) om taxa för Avgifter för vård och omsorg (8 kap SoL,
18-21 §§ LSS och 26 § HSL). Taxan gäller tillsvidare. Kostnader för måltider, hyra
samt beräkning av högkostnadsskyddet justeras däremot årligen.
Högkostnadsskydd
Avgifter för vård och omsorg beräknas utifrån var och ens avgiftsutrymme. Den
enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för ”personliga behov och andra
normala levnadskostnader”. Avgiften får heller inte överstiga
högkostnadsskyddet (maxtaxan). Högkostnadsskyddet räknas årligen om utifrån
aktuellt prisbasbelopp. För år 2019 motsvarar det 2 089,40 kr per månad.
(2 044,47 kr 2018) Det innebär att omvårdnadsavgiften för den enskilde varierar
från 0 kr till 2 089 kr per månad, beroende på brukarens avgiftsutrymme och
aktuellt lagrum.
Kostnader för måltider 2019
Den enskildes kostnader för mat och hyra ligger utanför
högkostnadsskyddet/maxtaxan och räknas årligen upp för att täcka kommunens
självkostnader.
Måltiderna har räknats upp med 5 % vilket innebär att brukaren under 2019
kommer att betala:
Särskilt boende

Samtliga måltider

Dagverksamhet

Varmrätt inkl. smör bröd
och dryck och salladsbuffé
Varmrätt inkl. smör bröd
och dryck samt 2 ggr varm
dryck med bröd

Dagvård för
dementa

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

4 200 kr per månad (140 kr
per dag)
62 kr + moms 7,44 kr
= totalt 70 kronor
74 kr per dag

www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907
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Matdistribution

Varmrätt (efterrätt helger)

58 kr

Hyra
Månadshyra erläggs på samma sätt som när man bor i en hyresrätt.
Uppräkningen av 2019 års hyror räknas upp med 1,6 % att gälla från 1 mars 2019.
Boende

Hyra/lägenhet och
månad 1 april -18 t.o.m.
1 mars -19
1 rumslgh: 5 316: 2 rumslgh: 7 023: -

Hyra/lägenhet och
månad från 1 mars 2019

Sictoniagården

1 rumslgh: 5 316: 2 rumslgh: 7 023: -

1 rumslgh: 5 401: 2 rumslgh: 7 136: -

Riagården

1 rumslgh: 5 316: 2 rumslgh: 7 023: -

1 rumslgh: 5 401: 2 rumslgh: 7 136: -

Hammargården

1 rumslgh: 5 316: -

1 rumslgh: 5 401: -

Mariagården

1 rumslgh: 5 316: -

1 rumslgh: 5 401: -

Isabellagården 1

1 rumslgh: 5 316: -

1 rumslgh: 5 401: -

Isabellagården 2

1 rumslgh: 5 316: -

1 rumslgh: 5 401: -

Thomasgården

1 rumslgh: 5 316: -

1 rumslgh: 5 401: -

Kristinagården

1 rumslgh: 5 401: 2 rumslgh: 7 136: -

Under föregående år har en översyn av hyressättningen inom socialnämndens
verksamheter gjorts. Med anledning av detta förväntas förvaltningen återkomma
i frågan om hyror under året.
Motiv till beslut

För både hyra och matkostnad får kommunen ta ut sin egen självkostnad.
Högkostnadsskyddets storlek beräknas årligen utifrån aktuellt prisbasbelopp.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Den enskildes kostnad är avsedd att täcka kommunens självkostnad, varför
beslutet inte medför några ekonomiska konsekvenser för kommunen.
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Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Beslutet verkställs i samband med fakturering av omvårdnadsavgifter att gälla
med retroaktiv verkan från 1 januari 2019.
Kostnaden för måltider, hyror samt förbehållets storlek justeras årligen under
kvartal 1.
Beslutsunderlag

Inga handlingar bifogas.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige för kännedom
Enhetschef, Ingmarie Jüring

Agneta von Schoting
Socialchef

Maria Jäderlund
Verksamhetschef

