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AVGIFT FÖR HEMVÅRD                

MAXTAXA                                                                     2 013 kr/månad 

 

SERVICEAVGIFTER 
 

- städning, ett rum, 1 gång/månad  

- städning, ett rum, 2 gånger/månad 

- städning, två rum, 1 gång/månad 

- städning, två rum 2 gånger/månad 

 

- inköp, en gång per vecka, per hushåll 

  

- tvätt, två gånger per månad, per hushåll 

  

     355 kr/månad 

706 kr/månad 

493 kr/månad 

985 kr/månad 

 

533 kr/månad 

 

533 kr/månad 

 

OMVÅRDNADSAVGIFT 

NIVÅ   

1 

2 

3  

4 

   375 kr/månad 

497 kr/månad 

623 kr/månad 

746 kr/månad 

 

Ledsagning 

Gäller inte ledsagning till och från vårdinrättning, tandvård, frisör och 
fotvård. 

 

235 kr/tim 

 

 

Trygghetslarm 

 

256 kr/månad 

Hemrehabilitering 

Hemsjukvård/Arbetsterapi/Sjukgymnastik 

(Maxbelopp motsvarande 5 besök) 

 

    76 kr/dag 

     121 kr/besök 

605 kr/månad 

Matdistribution 

lunch med efterrätt 

 

72 kr/portion 

      

Avgift för dagvård 

- middag och kaffe 

- resekostnad 

 

 

86 kr/dag 

motsvarande 
färdtjänsttaxan 
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Korttidsvistelse 

- måltidsersättning (max 2 939 kr/månad) 

- omvårdnadsavgift (max 2 013 kr/månad) 

 

 

117 kr/dag 

129 kr/dag 

KOMMENTARER 

För service- och omvårdnadsavgiften gäller att full månadsdebitering sker om hjälpinsats 
mer än halva kalendermånaden. Dock skall månadsdebiteringen nedsättas till hälften om 
hjälp utgått mindre än halva månaden. 

 

Insatserna hemsjukvård, arbetsterapi, sjukgymnastik utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut 
och sjukgymnast, eller av delegerad vårdpersonal så som undersköterskor och vårdbiträden. 
Ren information samt bedömning av vårdbehov är undantaget avgift.  

 

Avgifter som inräknas i maxtaxan innefattar serviceavgift, omvårdnadsavgift, trygghetslarm, 
hemsjukvård, hemrehabilitering, insats av arbetsterapeut/sjukgymnast, ledsagning och resor 
till och från dagverksamhet samt korttidsvård (ej mat). 

 

Vid korttidsvistelse betalas full avgift avseende omvårdnad och kost både för ankomstdagen 
för avresedagen. 

 

Vid korttidsvistelse avseende växelvård betalas full avgift avseende omvårdnad och kost för 
ankomstdagen men ingen avgift för avresedagen enligt beslut i socialnämnden 2008-12-10 § 
249. 

 

Socialnämndens arbetsutskott kan företa individuell prövning på sociala och/eller 
ekonomiska grunder. 

 

Svenska kommunförbundets rekommendation tillämpas angående ersättning från 
försäkringsbolag till kommun för hemtjänst. 

 

 
Vid betalning efter den på fakturan angivna förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
Vidare debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt övriga ersättningar för kostnader som är förenade med 
dröjsmålet. 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-24, § 87. 

Gäller fr.o.m. 2016-01-01 

Maxtaxan justerad 2017-01-01. 

 

 

 
 


