
 

 

Åmåls kommun  
Protokollsutdrag  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-11-24  1 (3) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/372 

KF § 170 Avgifter inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifter för vård- och omsorgsinsatser 

enligt följande: 

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst                            275 kr/tim                            Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 

Ett besök under 1 månad      265 kr/mån                          Ingår i maxtaxan 

Två besök eller fler 1 månad 445 kr/mån 

  

Avgift för utprovning 

av hjälpmedel                      100 kr/utprovningstillfälle   Ingår ej i maxtaxan 

  

Trygghetstelefon ordinärt      285 kr/mån                          Ingår i maxtaxan 

boende 

  

Avgift för ledsagning           125 kr/tillfälle                      Ingår i maxtaxan 

  

Korttidsboende                    115 kr/dygn                         Vårdavgiften ingår 

                                                                                       i maxtaxan 

  

Måltidskostnader tillkommer för korttidsboende. 

  

Stöd och funktion 

Måltider i gruppbostad         2 245 kr/mån 

(alla måltider i boendet         Avdrag 40 kr/dag för de 

frukost-lunch-mellanmål      måltider som intas på dag- 

och middag, inklusive           center och med 80 kr vid 

förbrukningsartiklar som       bortavaro ett helt dygn. 

tvål och papper) 
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Resor i boendet med             17 kr/mil och person            Ej knutet till pris- 

enhetens bil                                                                     basbeloppet 

  

Avgift måltider på                ålder 0 – 7 år                        65 kr 

korttidsboende/FSO             ålder 8 år och äldre               95 kr 

  

Frukost                                15 kr FSO 

Mellanmål                           15 kr FSO 

Lunch                                  45 kr FSO (vid skollov) 

  

Individ- och familjeomsorg 

Familjerådgivning                100 kr/besök 4 gånger därefter fritt under samma 

behandlingsperiod       

Följer gemensamt avtal med Dalslandskommunerna 

Egenavgift för vistelse på     110 kr/dygn 

behandlingshem 

  

Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde + 

egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den 

enskilde har egen varaktig inkomst). 

  

Arbete och vuxnas lärande 

  

Yttre hemtjänst 

Snöskottning framför entré   100 kr/tillfälle 

Snöskottning utanför garage 100 kr/tillfälle 

Transport av trädgårdsavfall 210 kr/tillfälle 

- tillkommer personaltid       100 kr/timme och person 

Övriga insatser: 

Gräsklippning mm               100 kr/timme och person 
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Vuxenutbildningen 

Avgift särskild prövning       500 kr/prövningstillfälle       Enl förordning            

                                                                                       1991:1124 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga avgifter ovan, om inte annat anges, följer prisbasbeloppet. Detta innebär 

att kommunens avgifter anpassas efter hur garantipensionerna utvecklas. 

Garantipensionen är den grundpension som betalas ut till de pensionärer som har 

lägst inkomst. 

Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill 

säga förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter, alla är relaterade till 

prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta. 

Prisbasbeloppet har för år 2021 beräknats till 47 600 kr. Det innebär att 

prisbasbeloppet är 300 kr högre än prisbasbeloppet år 2020. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 216 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 24 september 2020 

§ 126 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 28 augusti 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Controller välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________ 


