
Förbehållsbelopp och taxor inom äldre- och handikappomsorgen i Älvdalens kommun år 2022

Prisbasbelopp år 2022: 48300 kr fr o m 
2022-01-01

Maxtaxa per månad: (53,92% av prisbasbelopp/12) 2170

Förbehållsbelopp
Ensamstående över 65 år: (140,44% av prisbasbelopp/12) 5653

Ensamstående under 65 år: (Höjs med 10% mot ovanstående) 6218

Gifta: (116,94 % av basbelopp/12) 4707

Avgifter äldeomsorg 2022
fr o m

Ordinärt boende 2022-01-01
Omvårdnadsavgift hemtjänst per insatstimme (högkostnadsskydd) (1% av prisbasbelopp) 483
Trygghetslarm alla typer och/eller matdistribution per månad (högkostnadsskydd) (1% av prisbasbelopp) 483
Installation av trygghetslarm alla typer (ej högkostnadsskydd) (2,5% av prisbasbelopp) 1208
Förstört/förkommet trygghetslarm alla typer (ej högkostnadsskydd) (2,5% av prisbasbelopp) 1208
Omvårdnadsavgift för korttidsboende per dygn (högkostnadsskydd) (53,92% av prisbasbelopp/365) 71
Hyra korttidsboende fr o m dag 15 per dygn (ej högkostnadsskydd) (55,39% av prisbasbelopp/12 delat med 30) 74

fr o m
Särskilt boende 2022-01-01
Omvårdnadsavgift per månad enligt högkostnadsskydd (53,92% av prisbasbelopp/12) 2170
Generell avgift i särskilt boende per månad (ej högkostnadsskydd) (7% av prisbasbelopp/12) 282

fr o m
Kostavgifter 2022-01-01
Måltidsabonnemang i särskilt boende per månad (100% av prisbasbelopp/12) 4025
Hämtlunch/lunch via hemtjänsten per styck (35% av prisbasbelopp/240) 70
Efterrätt via hemtjänsten per styck (15% av prisbasbelopp/240) 30
Lunch vid dagverksamhet per styck (35% av prisbasbelopp/240) 70
Måltidsavgift vid korttidsvistelse per dygn (100% av prisbasbelopp/365) 132

fr o m
Timpris hemtjänst 2022-01-01
Nivå 1 (upp till 1 tim/mån) 483
Nivå 2 (upp till 2 tim/mån) 966
Nivå 3 (upp till 3 tim/mån) 1449
Nivå 4 (upp till 4 tim/mån) 1932
Nivå 5 (över 4,5 tim/mån) 2170

fr o m
Hemsjukvård 2022-01-01
Besök sköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, etc per gång (högkostnadsskydd) 150
Besök sköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, etc  / barn och ungdom ej fyllda 20 år 0
Förskrivet hjälpmedel per styck (ej högkostnadsskydd) 150
Förskrivet hjälpmedel per styck / barn och ungdom ej fyllda 20 år 0
Sent avbokat / uteblivet besök 350
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