TAXOR OCH AVGIFTER

§

2020-09-01
Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31
Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan
för äldreomsorg följer prisbasbeloppet på 47 600 kr för 2021.
Minimibeloppet
Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet avser det belopp som ska täcka den enskildes normala levnadskostnader (minimibelopp) och boendekostnad.
Minibelopp för 2021
Minimibelopp för ensamstående.
Minimibelopp per person för makar
och sammanboende.
Minimibelopp yngre med familjebildning, efter individuell prövning.

Belopp per månad
5373
4540
+ 10 %

Högsta avgift
Från och med den 1 januari 2021 är den högsta avgiften 2139 kr per månad.
5.1 Äldreomsorg
Hemtjänst
Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadnivån. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet.
Serviceinsatser som avses är tvätt, städ och inköp.
Typ av insats/nivå
1 serviceinsats per månad
2 serviceinsatser per månad
3 serviceinsatser per månad
Omsorg upp till 7 gånger per vecka
Omsorg över 7 gånger per vecka
Installationsavgift larm: Ingår i maxtaxa.
Ej återlämnat larm efter slutfaktura

Högsta möjliga egenavgift per månad
per enskild insats, kr
428
856
1283
1069
1604
428
2000

Särskilt boende
Heldygnsomsorg per månad
Måltider, abonnemang
Råvarudel: ingår ej i maxtaxa

Avgift per månad, kr
2139
4250
2250

I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår inte. Hyreskostnad regleras separat.

2(2)
Vaxholms stad

Taxor och avgifter

2020-09-01

Tillfälligt boende
Avgift per dygn, kr
70
66
74

Omvårdnadsavgift
Måltider /tillredning
Råvarudel: ingår ej i maxtaxa
Övriga insatser
Matlådor (30 kr är råvaror/ ingår ej i
maxtaxa)
Dagverksamhet mat

Dagverksamhet: Omsorgsdel
Trygghetstelefon
Turbundna resor

Avgift per månad/gång
65 kr per matlåda
Frukost: 15 kr
Huvudmål: 30
Fika:8 kr
43 kr per dag
214 kr per inledd månad
43 kr per dag, högst 620 kr per månad.

5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Matkostnader
Vistelseform
Korttidsvistelse, barn och ungdom under 18 år.
Korttidsvistelse, vuxna.
Fritidsvistelse för barn och ungdom
över 12 år.
LSS-boende för barn under 18 år,
i förekommande fall även logi.
5.3 Familjerådgivning
Besök på familjerådgivning.

Avgift/ månad/gång
50 kr per dygn
100 kr per dygn
7 kr per dag,
140 kr per månad
Motsvarande högst ett underhållsstöd per
förälder

150 kr per besök och vuxen

5.4 HVB hem för vård och boende
Egenavgiften för vård och behandling
avser endast vuxna missbrukare. (HVB)
HVB, vuxna (SoL, LVM)
Stöd och omvårdnadsboende.
HVB, barn (SoL, LVU).

80 kr/dygn
200 kr Per dygn
Motsvarande högst ett underhållsstöd per
förälder

