
 

Taxor och avgifter inom vård och omsorg beslutades av: 
Socialnämnden, 2021-12-21                                                                                                         
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Avgifter för beviljade insatser i ordinärt boende i Ödeshögs kommun  

Kostnader i ordinärt boende som omfattas av maxtaxan: 

Omvårdnadsavgift nivå 1  386 kr/mån 

Omvårdnadsavgift nivå 2  771 kr/mån 

Omvårdnadsavgift nivå 3  1 158 kr/mån 

Omvårdnadsavgift nivå 4  1 544 kr/mån 

Omvårdnadsavgift nivå 5  2 170 kr/mån 

 

Trygghetslarm 300 kr/mån 
Extra larmknapp (make/maka/sambo) 100 kr/mån 

   
Service städ 386 kr/mån 
Service tvätt  386 kr/mån 
Service inköp  386 kr/mån 
Telefonservice 386 kr/mån 
Ledsagarservice 386 kr mån 

 

Utkörningsavgift matdistribution 10 kr/matlåda 
 

Omvårdnadsavgift Korttidsplats 70 kr/dygn 
 

Hemsjukvård utförd av delegerad personal 386 kr/mån 
Hemsjukvård utförd av legitimerad personal  100 kr/besök max 400 kr/mån 

 

Kostnader i ordinärt boende som inte omfattas av maxtaxan:  

Matdistribution middag 65 kr/portion 
Matdistribution kvällsmat 40 kr/portion 
Lunch Dagverksamheten för äldre 65 kr/portion 

 

Kostavgift korttidsplats/växelvårdsplats 114 kr/dygn 
Grundavgift* korttidsplats/växelvårdsplats 50 kr/dygn 
*Avser kostnader för förbrukningsmaterial samt övriga omkostnader 

 

Installation/avinstallation trygghetslarm 200 kr/tillfälle 
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Begrepp i avgiftsbeslut 

Förbehållsbelopp: Det belopp som ska räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader, inkl. 
kostnad för boende 

Inkomst: Som inkomst räknas alla former av pensioner, eventuella inkomster av tjänst, 
näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital. Även bostadstillägg för pensionärer, särskilt 
bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd räknas som inkomst. 

Summan av inkomster - Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme 

Avgiftsutrymme: Den högsta avgift som den enskilde kan betala för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård. Avgiftsutrymmet är den individuella betalningsförmågan.  
Avgiften blir dock aldrig högre än maxtaxan. 

Maxtaxa: Ett högkostnadsskydd i form av en lagstadgad högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet 
och kommunal hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet gäller alla oavsett inkomst och är i år 2139 
kr/mån (beräknas enligt följande: årets prisbasbelopp 47 600 x 53,92%  / 12 = 2139 kr).  

Kostnad för köpt mat inom omsorgen ingår inte i maxtaxan utan betalas alltid oavsett avgiftsutrymme. 

 


	Begrepp i avgiftsbeslut

