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Avgifter inom äldreomsorgen som ingår i maxtaxan 
 

Hemtjänstavgift 

Nivå 1: 643 kronor debiteras upp till 2 timmar per månad. 

Nivå 2: 980 kronor debiteras över 2 timmar, upp till 10 timmar per månad. 

Nivå 3: 1499 kronor debiteras över 10 timmar, upp till 25 timmar per månad.  

Nivå 4: 2170 kronor debiteras över 25 timmar per månad och uppåt. 

För särskilt boende tillämpas nivå 4. 

Prisbasbeloppet för 2022 motsvarar 48 300 kronor. 

 

 

Korttidsboende 

Vårdavgift 72,33 kronor per dag (delat på 1/30 genom maxtaxan). 

 

Trygghetslarm 

250 kronor per månad. 

 

Hemsjukvård 

200 kronor per månad. 

 

Hemrehabilitering 

200 kronor per månad. 

 

Matdistribution via hemtjänsten 

200 kronor per månad. 

 

Dosettdistribution via hemtjänsten 

200 kronor per månad. 
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Avgifter utanför maxtaxan 

Matportioner 

Matlåda 55,00 kronor. 

Lunch 77,00 kronor. 

Middag 72,00 kronor. 

Fullkost vid tillfällig vård på korttidsplats kostar 126 kronor per dag (delat på 

1/30 genom kostnaden för fullkost). 

Fullkost på särskilt boende: 

Förslag 1  

3781 kronor per månad. 

2021 års kostnad uppräknat 3% utifrån SKL:s prognos, prisindex kommunal verksamhet. 

 

 

Bostadsanpassningsintyg 

300 kronor. 

 

Förbrukningsartiklar i särskilt boende 

300 kronor per månad. 

 

Fotvård 

350 kronor per behandling. 

 

Nutritionsprodukter 

250 kronor per beställningstillfälle. 

Maxavgift 400 kronor per månad. 
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Avgifter för hjälpmedel och hembesök 2022 
 

Typ av åtgärd    Kostnad 

 

Hembesök/Bedömning   200 kronor 

Besök planerat inför hemgång är avgiftsfritt. 

Gäller all legitimerad personal, omläggning, provtagning, hembesök. 

Service och reparation av hjälpmedel  200 kronor 

Debiteras som ett hembesök. 

Utprovning av hjälpmedel   200 kronor 

Kryckkäppar    150 kronor 

Isdubbar (kostnad per styck)   40 kronor 

Doppskor (Kostnad per styck)   8 kronor 

Rollator     300 kronor 

Första rollatorn utan avgift, enbart utprovningsavgift. 

Badbräda    150 kronor 

Duschpall med rygg- och armstöd   250 kronor 

Utan rygg- och armstöd ingen avgift, endast utprovningsavgift. 

Förhöjningsklossar    200 kronor 

Eldriven rullstol (kostnad per år)   500 kronor 

Griptång    Egenansvar 

Strumppådragare    Egenansvar 

Förhöjningssittdynor    Egenansvar 

TENS-apparat 

Lån i två månader, sedan egenansvar. 

Patient får sedan en faktura på faktiskt kostnad. 

Kedjetäcke 

Lån i en månad, sedan egenansvar. 

Självkostnadspris 400 kronor. 
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Kommunal färdtjänst 
Avgifter för kommunal färdtjänst 2022 enligt Länstrafikens taxor, med ett fast 

påslag på 18 kronor. 

Hänvisning till dokumentet Kommunal färdtjänst – Riktlinjer och taxa. 

 

Riksfärdtjänst 
Resenären ska betala en särskild egenavgift vars storlek beslutas av regeringen 

och baseras på vägavståndet mellan start och målpunkt. Egenavgiften är 

schabloniserad men ska avspegla normala resekostnader med tåg. 

SFS 1993:1 148. 

Hänvisning till dokumentet Riksfärdtjänst – Kompletterande regler. 

 

Tillämpningsregler 
Riktlinjer för handläggning av avgifter i särskilda boendeformer och ordinärt 

boende. 

Hänvisning till dokumentet Tillämpningsregler – Riktlinjer för handläggning av 

avgifter i särskilda boendeformer och ordinärt boende. 


