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§ 19 Dnr 2018/1218 

Taxor och avgifter vård och omsorg 2019 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av nivåerna för avgifterna utom maxtaxan inom sektor 
vård och omsorg.  
Sektorn finner det motiverat att reglera avgifterna enligt prognosticerat 
konsumentprisindex för 2018, vilket är 2,1 procent. En ny översyn av 
avgiftsnivåerna bör göras under 2019. 
Sektorns bedömning är att maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands 
kommun årligen ska regleras från 1 januari i enlighet med vad som följer av 
förslag från regeringen.  
Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2019 föreslås enligt nedan. 

Avgiftstyp Avgiftsnivå 2018 Föreslagen avgift 
2019 

Måltidsavgift, särskilt 
boende   
(i måltidsavgiften ingår 
frukost, lunch, kvällsmål, 
fika) 

125 kr/dag  
(3745 kr/mån) 

128 kr/dag  
(3 824 kr/mån) 

Lunch/matlåda 58 kr/st 65 kr/st 

Lunch i daglig verksamhet 
från Edshult/Solhem 

65 kr/st 66 kr/st 

Matavgift dagverksamhet   75 kr/dag (1) 77 kr/dag 

Matavgift 
korttidsboende/Växelvård   

125 kr/dag 128 kr/dag 

Matavgift korttids-LSS 125 kr/dag  128 kr/dag 

Matavgift fritids-LSS 40 kr/lunch, 15 
kr/mellanmål 

41 kr/lunch, 15 
kr/mellanmål 

Resor dagverksamhet   208 kr/mån (2) 215 kr/mån 

Resor dagverksamhet   480 kr/mån (3) 495 kr/mån 
(1) Motsvarar kaffe/smörgås och lunch 
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(2) Motsvarar 1-10 enkelresor/månad 
(3) Motsvarar fler än 10 enkelresor/månad, höjning enligt Dalatrafiks periodkort 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll,  
daterat 2018-10-22, § 127 
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-09-11 
Bilaga: Förslag till förändrade avgiftsnivåer 2019 
Information om konsumentprisindex juli 2018:  

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-
kpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-juli-2018/   

Bilaga: Meddelandeblad Socialstyrelsen nr 5/2016 

Yrkanden 
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta nya avgiftsnivåer inom vård och omsorg i enlighet med förslaget.  
2. Avgifter som antas enligt första punkten gäller från 1 januari 2019 och 

ersätter tidigare avgifter. 
3. Årligen från 1 januari reglera nivån för maxtaxan inom äldreomsorgen i 

Leksands kommun i enlighet med det gällande regeringsförslaget. Den 
nya nivån för maxtaxan från 1 januari 2019 blir 2 089 kronor och ersätter 
tidigare maxtaxa. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsekonom Andreas Staberg 
Sektorschef Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg 
Avdelningschef Joacim Andersson 
Myndighetschef Katja Vestling  
Avgiftshandläggare Yvonne Vestling 
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