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Brukare inom socialförvaltningen

Omvårdnadsavgifter särskilt boende:
Äldreomsorgen:
Stöd och omsorg:

2 139 kr/mån* för alla boenden även medföljande make
2 139 kr/mån*

Socialnämnden hemställer till Kommunfullmäktige att uppräkning av nya hemtjänstavgifter ska ske årligen, med
start januari 2018, enligt Omsorgsindex (OPI) från SKL.
Hemtjänstavgifter:
Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndsbeslut på. Högsta avgift inom ramen för
maxtaxan är 2 139 kr/mån*.
Serviceinsatser (såsom städning, tvätt handling o.s.v.)

273 kr/tim

Omvårdnadsinsatser (dusch, morgon-och kvällshjälp,
Nattpatrull, mm)

218 kr/tim

Hemsjukvård

250 kr/mån

Hembesök/utprövning av distriktssköterska, sjuksköterska,
Arbetsterapeut eller fysioterapeut

200 kr/tillfälle

Sjukvårdande behandling (ex. medicinsk sjukvård)

200 kr/tillfälle

Ledsagning
Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndsbeslut på. Högsta avgift inom ramen för
maxtaxan är 2 139 kr/mån*.
Ledsagningsavgift

273 kr/tim

Trygghetslarm
Varje person debiteras utifrån biståndsbeslut. Högsta avgift inom ramen för maxtaxan är
2 139 kr/mån*.
Avgift GSM larm

300 kr/mån

Teknisk utrustning
Borttappad eller skadad teknisk utrustning som uppstår på grund av olycka eller oaktsamhet debiteras till
självkostnadspris.
Äldreboende och Stöd-och omsorgsboende
Månadsavgift för boendet

2139 kr/mån

Utredning-och korttidsboende, korttidsplatser Parken
Vistelse vid Äldrecentra utrednings-och avlastningsenhet

Debitering enligt
Fastighets- och
Servicenämndens beslut

Hjälpmedel i hemmet
Hjälpmedel (ex. hygienhjälpmedel, rollator, mm)

300 kr

Utprovning och utkörning av hjälpmedel

200 kr

Avgift för hämtning av hjälpmedel

500 kr

Familjerådgivning
Besök hos familjerådgivare (maxtaxa 1000 kr)

200 kr/tillfälle

Indexuppräkning
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att Socialnämnden varje kalenderår får besluta
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats enligt
omsorgsprisindex från SKL (OPI). Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari 2018.
Ikraftträdande
Taxan träder i kraft 2021-02-01

*Avser maxtaxa för 2021. Avgifterna får högst uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet
enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2021 beräknats till 47 600 kronor.
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