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Avgifter inom social omsorg 2022 

Avgiftsslag Avgift 2021 Avgift 2022 

Avgift enligt maxtaxa 2 139 kr/mån enligt prisbasbelopp 

Trygghetslarm 250 kr/mån 250 kr/mån 

Installation av trygghetslarm 

(utanför maxtaxan) 
200 kr vid installation 200 kr vid installation 

Avgift för hemsjukvård och/eller 

hemrehabilitering för personer 
inskrivna i 
hemsjukvården/hemrehab 

 
300 kr/månad 

 
300 kr/månad 

Hembesök, patientavgift för 

hembesök av kommunens 

hälso- och sjukvårdspersonal 

 
200 kr/besök 

 
200 kr/besök 

Elrullstol för utomhusbruk 
(utanför maxtaxan) 

100 kr/mån 100 kr/mån 

Utprovning av tekniska 

hjälpmedel som sker vid 

kommunens hjälpmedelsförråd 

 
200 kr/gång 

 
200 kr/gång 

Hämtning av hjälpmedel 

(utanför maxtaxan) 
300 kr 300 kr 

Mat i särskilt boende 125kr/dygn 125kr/dygn 

Mat i samband med 
biståndsbedömd 
daqverksamhet enliqt Sol 

1 210 kr/mån 1 210 kr/mån 

55 kr/dag 55 kr/dag 

 
Dagrehab 

40 kr/dag i vårdavgift 40 kr/dag i vårdavgift 

Mat 55 kr/dag  

 

 
Korttidsverksamhet 

1/30 av maxbeloppet i 

vårdavgift det vill säga 

69:63 kronor utifrån det 

nuvarande 

maxbeloppet 

1/30 av maxbeloppet i vårdavgift 

det vill säga 69:63 kronor utifrån 

det nuvarande maxbeloppet 

Mat 125 kr/dygn Mat 125 kr/dygn 

 

Växelvård 
1/30 av maxbeloppet i 
vårdavgift 

1/30 av maxbeloppet i vårdavgift 

Mat 125 kr/dygn Mat 125 kr/dygn 

Förbrukningsartiklar särskilt 
boende, nivå 1 

100 kr/mån 100 kr/mån 

Förbrukningsartiklar särskilt 

boende, nivå 2 
200 kr/mån 200 kr/mån 

HSL-insats för patienter som 
vistas tillfälligt i kommunen 

Enligt riksavtalet för 
närvarande 669 kronor 

Enligt riksavtalet för närvarande 
669 kronor 

Egenavgift för kryckkäppar  - 150 kronor för paret eller 75 
kronor per styck 

Egenavgift för doppskor till 
kryckkäpp 

- 25 kronor per par vid byte 

Egenavgift för isdubbar till 
kryckkäpp 

- 70 kronor per par vid byte 

 

 


