Avgiftstaxa

Stöd och omsorg
Gäller fr o m 2022-01-01

Dnr SOO/2021:135

Maxtaxan är 2 170:-/kalendermånad. Den baseras på prisbasbeloppet som är 48 300:Avgift för vård, upp till maxtaxa, tas ut med hänsyn till den enskildes betalningsförmåga, under förutsättning att ifylld blankett ”Inkomstförfrågan” samt kopia på
senaste inkomstdeklaration och specifikation har lämnats in.
I annat fall tillämpas avgiftstaxan enligt nedan.
Hemtjänst

329:-/timme*.

Trygghetslarm

Kostnad för installation: 340:Abonnemangsavgift: 324*:-/mån.
Om tjänsten avslutas uttas avgift tills larmet har
återlämnats.

Trygghetskamera

Avgiftsfritt

Matkostnad

75:- /portion (lunch distribuerad av hemtjänst)

Särnärprodukter

Sondnäring som enda näringskälla 4260:-/månad.
15:-/näringsdryck.
Förtjockningsmedel debiteras med faktisk kostnad.

Hälso- och sjukvårdsinsats
(även delegerad)

205:-/tillfälle* för personer över 19 år. T o m 19 år-gratis.
Utprovning, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel 205:-/hjälpmedel*.
Rehabiliterande träning 60:-/tillfälle max 600 :-/ månad*

Korttid/
Särskilt boende

Kost: 142:-/dygn Vård: 72:-/dygn*
Hyra: Varierar för olika lägenheter och regleras enligt
Hyreslagen.
Ansök om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Dagverksamhet

Oasen (Insats enl. SoL) Matkostnad: 47:-/dag
Linden (Insats enl. SoL) Matkostnad: 75:-/dag
Älgen (Insats enl. LSS) Matkostnad: 75:-/dag
Avgiftsfritt deltagande.

Årjängs kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Stöd och omsorg
Box 906
672 29 Årjäng

Storgatan 66

0573-141 00 vx

social@arjang.se

212000-1835

Fax

Webbplats

Bankgiro

0573-123 45

www.arjang.se

117-3244
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Ledsagning (SoL)

127:-/tillfälle, Max 600:-/mån.*

Resor

Kostnaden för resor är 91:-/tur o retur,
max 600:-/mån. Ingår ej i maxtaxan.
Gäller för resor till och från rehabiliterande gruppträning
och dagverksamhet:
o Oasen (Insats enl. SoL)
o Linden (Insats enl. SoL)
Privata resor på gruppboende: 11:- per resa som är högst 10
km, och 1,85 kr per km vid resor som är längre än 10 km.

Korttids/Fritids

Avgiftsfri vistelse. Frukost/Kvällsmat 17:- för barn upp
till 16 år, 22:- över 16 år. Lunch/Middag 39:- för barn upp
till 16 år, 46:- över 16 år.

LSS och SoL
Insatser:

Alla LSS insatser och boendestöd inom
socialpsykiatrin är avgiftsfritt.
Övriga SoL- och HSL-insatser debiteras enligt ordinarie
taxa även för person som omfattas av LSS eller
socialpsykiatri.

Anhörigstöd/
Avlösning i hemmet

Anhörigstöd måndag - fredag kl. 07.00- 18.00.
Insatsen är kostnadsfri på ovanstående tider upp till 10
timmar per månad. Andra tider och utöver 10 timmar per
månad är insatsen avgiftsbelagd som hemtjänst*.
Insatsen kräver biståndsbeslut.

Sommargäster

Skall ha biståndsbeslut/beställning från hemkommunen
och debiteras enligt hemkommunens ersättningstaxa om
sådan finns. I annat fall debiteras per timme (även restid)
enligt VästKoms beräkningar för respektive profession.
För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige
men som vistas här för besök, har kommunen endast
ansvar för akuta insatser (Regeringsrättens praxis).

* = Ingår i maxtaxan
Upplysningar om avgifter lämnas av avgiftshandläggare på telefon:
Annica Holland
0573-141 45
Tina Västsäter
0573-141 52
För mer info: www.arjang.se
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