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Information om ändring 2022
Ändring av prisbasbeloppet 2022
Regeringen har fattat beslut om att prisbasbeloppet för år 2022 höjs till 48 300 kr.
Enligt bestämmelsen om högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § socialtjänstlagen) får avgift för hemtjänst och
dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och
sjukvårdslagen, per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.
Detta innebär att från och med första januari 2022 höjs maxtaxan till 2 170 kr.
De specifika avgiftsslag som påverkas av förändringen är följande:
Nivå

Kostnad

Omvårdnad, nivå 1

933 kr, tidigare 920 kr

Omvårdnad, nivå 2

1 411 kr, tidigare 1 390 kr

Omvårdnad, nivå 3

2 170 kr, tidigare 2 139 kr

Vad blir din avgift?
Den avgift du kommer att få betala baseras på de uppgifter du lämnar i inkomstförfrågan, specifikationen
samt de uppgifter vi hämtar från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. Avgifterna beräknas enligt
bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL 8 kap 2-9 §).
För att vi ska kunna räkna ut din avgift, gör så här:
•
•
•
•
•
•
•

Fyll i Inkomstförfrågan. Glöm inte att skriva under!
Bifoga hyresavi. Du som har bostadstillägg eller bor på något av kommunens Särskilda boenden,
Gruppboenden eller servicehuset Ugglan behöver inte skicka med hyresavi.
Enfamiljshus fylls i på inkomstförfrågan.
Bifoga specifikationen till din senaste Inkomstdeklaration. Här hämtar vi uppgifter om till exempel
KPA, Alecta,
inkomsträntor med mera. Är du gift bifogas båda makars specifikation.
Om du inte fyller i och skickar in uppgifterna accepterar du att betala maxtaxa för dina insatser enligt
ditt
biståndsbeslut.

Vi behöver ditt svar senast. Vi beräknar din avgift från den första i den månad vi får in ditt svar.
Tack för samarbetet!
Med vänliga hälsningar
Pernilla Larsson Nordling
Avgiftshandläggare
Socialförvaltningen

Ändring av avgifter inom kommunal hemtjänst, säbo, hälso- och sjukvård 2022
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ändring av avgifter för 2022
Omvårdnadsnivåer

Kostnad

Antal besök

Nivå 1

933 kr per månad

Ett till två besök/insatser per vecka

Nivå 2

1 411 kr per månad

Tre till fem besök/insatser per vecka

Nivå 3

2 170 kr per månad

Sex eller fler besök/insatser per vecka

Insats

Kostnad

Ingår i maxtaxa

Tvätt

354 kr per säck

Ja

Inhandling

86 kr per tillfälle

Ja

Städ 2 rum och kök

430 kr per tillfälle

Ja

Städ 1 rum och kök

354 kr per tillfälle

Ja

Trygghetslarm

400 kr per månad

Ja

Extra larmknapp
(sammanboende)

26 kr per månad

Ja

Trygghetslarm, installation

400 kr

Nej

Trygghetslarm, avinstallation

400 kr

Nej

GPS-larm

-

-

Kommunal hälso- och sjukvård
ink. rehab

200 kr per tillfälle och dag

Ja

Delegerad hemsjukvård

150 kr per tillfälle och dag

Ja

Korttidsboende/avlastningsplats 72 kr per dygn
omvårdnad (avgift från första
dygnet)

Ja

Korttidsboende/avlastningsplats 121 kr per dygn
kost (avgift från första dygnet)

Nej

Matdistribution, huvudmål

50 kr per portion

Nej

Matdistribution, transport

20 kr per tillfälle

Ja

Måltid servicehuset Ugglan, mat 50 kr per måltid

Nej

Måltid servicehuset Ugglan,
serviceavgift

20 kr per måltid

Ja

Avgift för kost i särskilt boende

3 630 kr per månad

Nej

Sondmat

2 400 kr per månad

Nej

Näringsdryck i ordinärt boende

700 kr per månad

Nej

200 kr per tillfälle

Ja

(Ingår i matkostnaden på Säbo)
Ledsagning SoL

Ej avbokad serviceinsats som
inte aviserats senast klockan
15.00 dagen före

300 kr

Ja

Läkemedelsfördelare - avgift tas 150 kr per tillfälle dock max 150
ut när medicin fylls på
kr per dag

Ja

Boendestöd

-

-

Trygghetskamera

Ingår i kostnaden för
trygghetslarm

Ja

Trygghetsringning

50kr/månad

Ja

Insatser av servicekaraktär så
som apoteksärenden,
inhandlingslista m.m.

200 kr per gång

Ja

