VINDELNS KOMMUN
Taxor och avgifter i 2021 års budget
Flik Taxa
Socialnämnden

Prisbasbelopp
Avgift 2020

Varav avgift för kost på korttidsplats inom
äldreomsorgen
Varav omvårdnadsavgift

Förbrukningsavgift i korttidsboende, per dygn
2 Taxa för ordinärt boende
Maxtaxa per månad
Avgift per timme
Trygghetslarm per månad
Installationsavgift för trygghetslarm
Installationsavgift för nattkamera
Skada/förlust av larm/kamera
Hemtjänstavgift tillfälliga besökare

Hemvårdsbidrag

Avgift 2021 Kommentar
Oförändrat
om ej belopp
anges

Taxor inom äldreomsorgen

1 Taxa för korttidsboende
Taxa för korttidsboende inom äldreomsorgen, per dygn

2020 47 300,00 kr
2 125,35 kr

Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård
och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,5392 gånger prisbasbeloppet. För år 2020 motsvarar det 2 125, 35 kr
per månad.
198 kr

Ingår i maxtaxan, ändras årligen, lagstiftad.

128 kr

1/30 av maxtaxan för särskilt boende

70 kr

22 kr
300 kr
270 kr
570 kr
570 kr
1 000 kr
407 kr

1/30 del av maxtaxan. För den som har hemtjänst i ordinärt boende gäller
oförändrad kostnad vad gäller omvårdnad i upp till tre månader.
24 kr Förbrukningsmaterial, städmaterial
Ändras årligen, lagstiftad
Service avgift, omvårdnadsavgift, översyn 2022
Ingår som del i maxtaxa
Engångsavgift
Engångsavgift
Justeras Kr/timme för tillfälliga besökare i Vindelns kommun.
årligen enligt Justeras årligen enligt löneprisindex (LÖI) för näringsgren Q - Enheter för
Löneprisindex vård och omsorg, sociala tjänster, (januari 2008=100).
näringsgren Q
Beloppet för hemvårdsbidrag baseras ut på omfattning i omsorgsnivå och
beräknas på andel av prisbasbeloppet. Bidrag kan betalas ut med en
tolftedel av 30, 60, 90 och 120% av prisbasbeloppet gällande år.

Grupp 1 - 30%
Grupp 2 - 60%

1 183 kr
2 365 kr

Hjälp dagligen, minst en timme omvårdnad och tillsyn
Hjälp flera gånger om dagen, omvårdnad även morgon och kväll samt tillsyn

Grupp 3 - 90%

3 548 kr

Hjälp flera gånger om dagen, omvårdnad även morgon och kväll tillsyn samt
natt tillsyn
Hjälp med omvårdnad och tillsyn kontinuerligt alla tider på dygnet.

Grupp 4 - 120%
3 Taxa för särskilt boende
Maxtaxa per månad
4 Kost
Månadsavgift i särskilt boende
Portionspris i särskilt boende

4 730 kr

Helt månadsabonnemang distribuerad kost, 2 portioner
per dag
Halvt månadsabonnemang distribuerad kost, 1 portion
per dag
Portionspris i hemtjänst
Matdistribution per månad
Trygghetsboende/Åmbacka
Matlådor/Åmbacka
Fika Åmbacka
5 Dagverksamhet för äldre
Dagverksamhet äldre per dag
Taxor inom omsorgen av funktionshindrade enligt LSS

3 900 kr

6 Taxor för insatser enligt LSS, per dag
Korttidsvistelse:
Heldag/dygn 0-12 år
Halvdag/dygn 0-12 år
Heldag/dygn 13 år Halvdag/dygn 13 år Abonnemang/skolvecka 0-12 år
Abonnemang/skolvecka 13 år -

Ändras årligen, lagstiftad
3 840 kr
64 kr

1 950 kr
65 kr
230 kr
65 kr
55 kr
20 kr
85 kr

75 kr
40 kr
100 kr
50 kr
220 kr
300 kr

nivå Frukost, lunch, middag, mellanmål och kvällsmål, gäller även sondmat
Inte möjligt att köpa enstaka portioner. Ingår även frukost, 2 fika,
mellanmål, erbjudandde om kvällsmål och vid behov näringsdrinkar.
Dygnskostnad för kost i särskilt boende 128 kr. Används vid beräkning vid inoch utflyttning samt vid inläggning på sjukhus. hel eller halv dag kan
avräknas vid frånvaro.
Lunch och middag, exkl distribution
Lunch eller middag, exkl distribution
Gäller vid avdrag
Enbart specialkost
Exklusive moms för pensionärer. Inklusive moms för övriga besökare
Exklusive moms för pensionärer.
Exklusive moms för pensionärer. Kaffe och fika
Lunch, 65 kr, och fika fm och em, 20 kr

frukost 10 kr, lunch 20 kr, mellis 10 kr, middag 25 kr, kväll 10 kr
Basserat på halv heldygnsavgift. Brytningstid klockan 15.00
frukost 15 kr, lunch 25 kr, mellis 15 kr, middag 30 kr, kväll 15 kr
Basserat på halv heldygnsavgift. Brytningstid klockan 15.00
Ej lunch. 4 dygn/vecka, endast avdrag för hela lov veckor.
Ej lunch. 4 dygn/vecka, endast avdrag för hela lov veckor.

Korttidstillsyn:
Skoldag
Lovdag
Daglig verksamhet
Lunch + fika (skolan)
Lunch + fika (LSS)
Fika
7 Taxor inom individ- och familjeomsorgen
Familjerådgivning
Per besök
Föräldrars ekonomiska ansvar vid placerade barn och
unga
>11 år
11+-15 år
15+<
8 Färdtjänst och resor
Egenavgifter färdtjänst , enkel resa

15 kr
55 kr
50 kr
67 kr
5 kr

200 kr

1 573 kr
1 723 kr
2 073 kr

Riktlinje för föräldrars ekonomiska ansvar vid placering av barn och unga.
SN 2020-02-19 §25 Dnr S-2020-15. Beloppen beräknas enligt direktiv i
Socialtjänstlagen 6 kap §2-3. Beloppet får inte överstiga motsvarande
högsta underhållstödsbeloppet.

Riktlinjer samt taxa enligt Länstrafikens busstaxa efter avstånd med ett
påslag på 18 kr.
Riktlinjer samt taxa enligt regeringens förordning om egenavgifter vid resor
med kommunal riksfärdtjänst
Riktlinjer samt taxa enligt Länstrafikens busstaxa
Kilometertaxa med 10 kr/km per enkelresa med en lägsta avgift om 70 kr.
(Lägsta avgift för enkelresa med kommunal färdtjänst 35 kr x 2)

Egenavgifter riksfärdtjänst , enkel resa
Egenavgifter arbetsresor med färdtjänst
Egenavgifter Resa i annan kommun, RIAK
9 Hyror Äldreomsorgen och Handikappomsorgen
Hyreshöjning
Nivåjustering av hyror

Utfallet av hyresförhandlingar mellan Vibo och HGF

10 Dödsbon
Dödsboförvaltning / timme
Taxor hemsjukvården
11 Hemsjukvård
Utprovning, anpassning av hjälpmedel

Fika ingår
Höjning för att ligga i nivå med andra kommuner.

0,8 % av årets gällande prisbasbelopp, uppräknas årligen

0 kr

Sjukvårdande behandling
Laboratorieprovtagning
Uteblivet avtalat besök för sjukvårdande behandling
Inskrivna i hemsjukvård
Ej inskrivna i hemsjukvård
Hembesök av sjukgymnast/arbetsterapeut

100 kr
100 kr
100 kr
500 kr/mån
Ingår i maxtaxa
300 kr/besök
300 kr/tillfälle 200 kr/tillfälle Följa regionens priser för att motivera antal besök

Bedömning och intygsskrivning för bostadsanpassning

350 kr/tillfälle

Startkostnad medicingivare
Skada/förlust av medicingivare
12 Avgifter för hjälpmedel
Tyngdtäcken/st
Kryckkäppar / st
Isdubbar / st
Doppsko / st
Rollator andra (första utan avgift)
Griptång / st
Strumppådragare / st
Badbräda / st
Duschpall / st
Förhöjningsklossar / 4 st
Tens-apparat (efter 6 mån utlåning/förskrivning)
Arbetsstol / st
CPAP/BIPAP-mask / st
Eldriven rullstol för utomhusbruk / år
Transportstol
13 Synhjälpmedel
Glasögon / st
Kikarglasögon/ st
Glas, linser, linssystem / st
Kontaktlinser / år
Kikare / st
Elektrisk kalkylator / st
Kroppstermometer / st

0 kr
1 000 kr
500 kr
150 kr
40 kr
8 kr
300 kr
100 kr
100 kr
0 kr
250 kr
200 kr
700 kr
500 kr
500 kr
1 000 kr
200 kr
500 kr
400 kr
400 kr
500 kr
400 kr
200 kr
100 kr

450 kr / Följer prisutveckling i andra kommuner
tillfälle

Dessa avgifter ligger utanför maxtaxan

Egenansvar, egenavgift
Egenansvar, egenavgift
Lån efter utprovning av At/sg
Egenansvar, egenavgift
Egenansvar, egenavgift
Egenansvar, egenavgift

300 kr

Dessa avgifter ligger utanför maxtaxan

Personvåg / st
Armbandsur / st
Bordsur / st
Hushållsvåg / st
Hjälpmedel för längdmätning / st
Hjälpmedel för mätning av klimatförhållanden / st
Förstoringsglas och luppar med/utan belysning / st
Förstoringsprogram till dator / st
Läs-TV / st
Läsmaskin / st
14 Vissa lokalkostnader
Almagårdens Bagarstuga
Almarestaurangen
Älvbackens utbildningssal
Almarestaurangen och Älvbackens utbildningssal

300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
100 kr
300 kr
200 kr
500 kr
500 kr
500 kr
400 kr/dag
400 kr/dag
400 kr/dag
80 kr/tim

Externa hyresgäster. Täcka städkostnader och material
Externa hyresgäster. Täcka städkostnader och material
Föreningar/studieförbund, övriga förvaltningar och politiska organisationer.

