Avgifter
Omsorgsförvaltningen
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1. AVGIFTER ÄLDREOMSORG
Den högsta avgift (maxtaxa) som får tas ut för omvårdnad och service är
2 139 kronor per månad (år 2021).
1.1 Avgifter som ingår i maxtaxan
Omvårdnad i särskilt boende

2139 kr/månad

Hjälp i ordinärt boende, Larminsats
(maxtaxa 2139 kr per månad)

323 kr/timme

Dagverksamhet

430 kr/månad

Korttidsvistelse/växelboende

71 kr/dygn

Ledsagning enl. SoL

163 kr/timme

Trygghetslarm

214 kr/månad

Hemsjukvård/Rehabilitering i hemmet

486 kr/månad

Hembesök HSR (enstaka besök)

163 kr/besök

Barn och ungdom ej fyllda 20 år

0 kr/månad

(hemsjukvård)

1.2 Avgifter som inte omfattas av maxtaxa
Måltider vid dagverksamhet

50 kr/dag

Resor till och från dagverksamhet

50 kr/dag

(Måltider, resor till och från dagverksamhet sammanlagt
maxbelopp 1. 500 kr per månad)

Måltider vid korttidsvistelse/växelboende

115 kr/dygn

Kostnad för installation av trygghetslarm

340 kr/installation

Matabonnemang i vård- omsorgsboende

3464 kr/månad

Hjälpmedel, utprovat

150 kr/hjälpmedel

Hjälpmedel vård- omsorgsboende, grundutrustning

50 kr/månad

Förgävesbesök inom hemsjukvård

324 kr/gång

(om personen inte finns i hemmet enligt avtalad tid)
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1.3 Avgiftsfria omvårdnadsinsatser
Kontaktperson enl. SoL
Avlösarservice, 10 timmar per månad
(gäller endast om man beviljats enbart denna insats)

Lägsta belopp som faktureras
Om den totala avgiften (inkl. måltidskostnader) understiger 50 kronor per månad
faktureras den ej.
2. AVGIFTER VID INSATSER ENLIGT LSS
2.1 Avgifter vid korttidsvistelse och dagverksamhet enligt LSS
Måltider vid korttidsvistelse

115 kr/dygn

Arbetsresor till och från dagverksamhet

250 kr/månad

Fritidsresor

1 kr/kilometer

2.2 Ersättningar till kommunen
Avgift för elevhemsboende samt placering i familjehem tas ut enligt individuell
beräkning.
3. ARBETSMARKNADSENHETEN
3.1 Avgifter för serviceinsatser
Grönskötselytor

200 kr/timme

Nygammalt, utkörning till kund centralt
Nygammalt, utkörning till kund utanför centralort

100 kr
200 kr

Transport av sorterat avfall till återvinningscentral

100 kr

Fixartjänst

Gratis första timmen,
därefter 200 kr/timme

Hyra av Händelseriket, daglig verksamhet

50 kr/timme
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4. VUXENENHETEN
4.1 Avgifter för extern aktör vid köp av tjänster från öppenvården
Drogtester

400 kr/styck

Behandlingssamtal/KBT-samtal

900 kr/gång

Delta i 12-stegsprogrammet

38 721 kr

Placering för missbruk på behandlingshem,
i familjehem eller LVM-hem

Egenavgift

5. BARN OCH UNGDOM
5.1 Vård i ett annat hem än det egna
Avgift för placering i familjehem tas ut enligt individuell beräkning.
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