Avgifter för vården och omsorgen
Insats

Nuvarande
avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2021
(+2,5 %)

300 kr/mån
360 kr/timme
308 kr/timme
65 kr/kg
308 kr/timme
90 kr/dag
74 kr/dag

308 kr/mån
369 kr/timme
316 kr/timme
67 kr/kg
316 kr/timme
93 kr/dag
76 kr/dag

Maxtaxa regleras av
SoL*

Maxtaxa regleras av
SoL*

Hemsjukvård dag, kväll, natt, helg
Hemsjukvård (inskriven av läkare)
Avlösning från timme 11 och uppåt
Ledsagning från timme 11 och uppåt

125 kr/besök
314 kr/mån
360 kr/timme
360 kr/timme

128 kr/besök
322 kr/mån
369 kr/timme
369 kr/timme

Avgifter som inte ingår i maxtaxan
Helpension korttidsplats
Helpension särskilt boende
Installationsavgift larm (engångsavgift)
Lunch brukare/patient
Kaffe på dagvård
Byte av trasigt armband trygghetslarm
Byte av trasigt halsband trygghetslarm
Byte av batteri till trygghetslarm
Borttappad larmknapp
Ej återlämnat trygghetslarm

126 kr/dygn
3748 kr/mån
270 kr
67 kr
22 kr
100 kr
100 kr
60 kr
1300 kr
4500 kr

129 kr/dygn
3842 kr/mån
280 kr
69 kr
24 kr
120 kr
120 kr
63 kr
1350 kr
4500 kr

Äldreomsorg – avgifter som ingår i
maxtaxan
Trygghetslarm
Service- och omvårdnadsavgift (hemtjänst)
Städ (utförs av extern utförare)
Tvätt (utförs av extern utförare)
Inköp (utförs av extern utförare)
Dagvård Misteln (exkl. kost)
Omvårdnad korttidsplats (exkl. kost)
Omvårdnad särskilt boende (exkl. kost)

Insats

Nuvarande
avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2021
(+2,5 %)

Avgift boende** (del av rum)

Regleras av SoL*

Helpension

3748 kr/mån
Maxtaxa regleras av
SoL**

2197 kr, regleras av
SoL*
3842 kr/mån
Maxtaxa regleras av
SoL**

18 kr,28 kr,10 kr, 37 kr
=93 kr/dag

19 kr, 29 kr, 11 kr, 38 kr
=97 kr/dag

Vuxen (frukost, lunch, mellanmål & middag) +
totalt per dag

23 kr, 34 kr, 12 kr, 45 kr
= 114 kr/dag

24 kr, 35 kr, 13 kr, 46 kr
=118 kr/dag

Egenavgift för vuxna i HVB, familjehem
Behandlingshem/LVM-hem
Familjehem missbruk
Stödboende (boendekostnad)
Stöd-/omvårdnadsboende (kost)

Regleras av SoF***
Regleras av SoF***
174 kr/dygn
125 kr/dygn

Regleras av SoF***
Regleras av SoF***
178 kr/dygn
128 kr/dygn

Socialpsykiatri

Omvårdnad särskilt boende (maxtaxa)

LSS korttidsverksamhet
Barn/ungdom -19 år(frukost, lunch, mellanmål
& middag) + totalt per dag

* Socialtjänstlagen (2001:453), för år 2021 är maxtaxan 2139 kr.
**Avser bl.a. boendeavgift vid externa placeringar eller avgift för boende där hyreslagen inte är tillämplig.
*** Socialtjänstförordning (2001:937), 80 kr/dag.

