
Socialförvaltningen Avgifter fr.o.m. 2023-02-01

Äldre- och handikappomsorgen

Avgifter vård och omsorg 2023

SERVICENIVÅ

Taxa A

Max två

tillfällen/månad

B

Max ett

tillfälle/vecka

C

Flera

tillfällen/vecka

Särskilt boende 2359 kr

Hemtjänst 891 kr 1662 kr 2359 kr

Ledsagarservice 571 kr 799 kr 1027 kr

Trygghetslarm 348 kr/månad

Hemsjukvård 109 kr/besök (max 435 kr/månad)

Dagverksamhet 58 kr/dag

Korttidsboende 79 kr/dag

I avgiften för trygghetslarm ingår installationskostnad.

Avgift måltider 2023
Biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)

3 mål/dag, frukost, lunch och kvällsmat

Särskilt boende, Korttidsboende
165

Lunch

Ordinärt boende, Trygghetsboende, Dagverksamhet 90

Kvällsmat

Trygghetsboende Solängen
45

Biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Boende där mat ingår med 3 mål/dag 165

Boende där mat ingår med 1 mål/dag (lunch) 90

Avdrag per skollunch då den ersätter lunch som ingår i boendet 90

Adress
Torget 4,
573 74 Ydre

Besöksadress:
Ydregatan 13
Österbymo

E-post:
socialkontoret@ydre.se

Telefon vxl:
0381-66 12 00

Organisationsnummer:
212000-0381

Bankgiro:
489-3582
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Avgifter för hemsjukvård som inte räknas in i maxtaxan

Utlämning av hjälpmedel 109 kr/hjälpmedel

Bostadsanpassningsintyg 109 kr/intyg

Hämtning av hjälpmedel 326 kr/transport

Information om avgifter

Förbehållsbelopp: Det belopp som ska räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader,

inkl. kostnad för boende.

Inkomst: Som inkomst räknas alla former av pensioner, eventuell inkomst av tjänst,

näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital. Även bostadstillägg för pensionärer,

särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd räknas som inkomst.

Summan av inkomster - Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme: Den högsta avgift som den enskilde kan betala för hemtjänst,

dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiftsutrymmet är den individuella

betalningsförmågan. Avgiften blir dock aldrig högre än maxtaxan.

Maxtaxa: Ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och

kommunal hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet gäller alla oavsett inkomst och är, år

2023, 2359 kr/mån (beräknas enligt följande: årets prisbasbelopp 52500 x 53,92%  / 12 =

2359 kr).

Maxtaxan regleras i Socialtjänstlagen och baseras på aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet
fastställs av riksdagen och justeras varje år. Maxtaxan i Ydre kommun följer Socialtjänstlagens
nivå samt riksdagens beslut.

Kostnad för köpt mat inom omsorgen ingår inte i maxtaxan utan betalas alltid oavsett

avgiftsutrymme.

Taxor och avgifter för äldre- och handikappomsorgen beslutades av:

Kommunstyrelsen, KS § 168, 2022-12-05

Kommunfullmäktige, KF § 98, 2022-12-12
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