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Avgiftstaxa inom äldreomsorgen 2017
För perioden 1 april 2017 till och med 31 mars 2018
Bollebygds kommun tillämpar maxtaxa för de insatser som är avgiftsbelagda inom verksamheten.
Maxtaxa är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunen får ta ut i avgift för hemtjänst i
ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.
Avgiften beräknas alltid utifrån hur mycket insatser, samt vilken inkomst du har. När man
beräknar avgiften drar man först av ett förbehållsbelopp, som täcker boende- och matkostnad med
mera. Det som kvarstår blir det så kallade avgiftsutrymmet och den summa som du mest kan få
betala för insatserna
Med hemtjänst menas service exkl. städ och omvårdnad i det egna hemmet och avgiften är baserad
på beslutade timmar. Hemtjänst i särskilt boende innebär service och omvårdnad och dygnet runt.
Avgifter i ordinärt boende
Maxtaxa

2 013 kr/mån

Hemtjänst

135 kr/beslutad timma (max 2 013 kr/mån)

Städ

179 kr/beslutad timma (max 2 013 kr/mån)

Trygghetslarm

175 kr/mån

SIM kort till GSM Larm

30 kr/mån

Installation av larm

Engångsavgift på 200 kr

Hemsjukvård

320 kr/mån

Hjälpmedel

Utprovning av hjälpmedel 80 kr
Hämtning och rengöring av hjälpmedel 500 kr

Korttidsboende

60 kr /dygn

Korttidsboende mat

120 kr/dygn

Korttidsboende sondnäring

50 kr/dygn

Dagverksamhet

60 kr/tillfälle

Dagverksamhet mat

52 kr/port

Lunch ordinärt boende

52 kr/port
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Utkörningsavgift

10kr/port

Frukost i Trygghetsboende

35 kr/port

Avgifter i Särskilt boende
Maxtaxan

2 013 kr

Omvårdnad och Service

2 013 kr/månad
I avgiften ingår även kommunal hälso- och sjukvård
och larm

Hygienartiklar

200 kr/månad.
3 600 kr/mån

Matabonnemang
1 500 kr/mån
Sondnäring
Korttidsboende i väntan på
särskilt boende

För person som finns på korttidsplats i avvaktan på
plats i särskilt boende debiteras avgift för korttidsplats
som längst i tre månader. Därefter gäller avgift
motsvarande kostnaden för särskilt boende

