
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

För äldre och personer med funktionsnedsättning 

Socialförvaltningen 

Verksamhetsområden 
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Verksamhetsområdena vård och omsorg i hemmet,  

vård- och omsorgsboende samt stöd och omsorg LSS 
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Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen  
Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För  

att kunna göra en sådan bedömning behöver socialförvaltningen veta  

vilka inkomster och utgifter du har.  

 

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får  

betala full avgift enligt kommunens taxa.  

 

Högkostnadsskydd - maxtaxa 

Det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift, för  

insatserna som nämns först i denna broschyr. Den högsta avgiften är  

2 359 kronor per månad under 2023. I högkostnadsskyddet ingår inte 

kostnader för boende och kost. 

 

Nedanstående avgifter ingår i maxtaxan 
Avgiften beräknas utifrån den enskildes avgiftsutrymme. 

 

Avgiften för hemtjänstinsatser  

Avgiften är ersättning för de insatser efter beslut av biståndshandläggare, 

som utförs av kommunens personal eller städning genom privata företag  

som är godkända av kommunen (LOV). I avgiften ingår inte kostnader  

för mat och hyra. Avgiften grundar sig på utförda insatser enligt timtaxa. 

Kommunens självkostnadspris för hemtjänstinsatser är 415 kronor/ timme. 

Varje påbörjad halvtimme räknas som 30 minuter när den faktiska tiden  

per månad räknas samman. Avgiften ingår i maxtaxan och reducering  

görs om du inte har tillräckligt avgiftsutrymme. 

 

Tvättservice 

Avgiften för tvättservice är 210 kronor per tillfälle. Avgiften ingår i  

maxtaxan och reducering görs om du inte har tillräckligt avgiftsutrymme. 

 

Inköpsservice 

Hemsändning av livsmedel via Vimmerby kommuns avtalade butik. Väljs 

annan butik gäller den butikens avgifter och ingår där med inte i Vimmerby 

kommuns taxa. Avgiften för biståndet inköpsservice är 79 kr/tillfälle. 
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Trygghetslarm 

Avgiften för trygghetslarm är 280 kronor per månad. Ingen installations-

avgift tas ut. Full månadsavgift tas ut fr o m den månad installationen 

görs. Avgiften ingår i maxtaxan och reducering görs om du inte har 

tillräckligt avgiftsutrymme. 

 

Ledsagning 

Avgiften för ledsagning är 415 kronor per tillfälle. Avgiften ingår i 

maxtaxan och reducering görs om du inte har tillräckligt avgiftsutrymme. 

 

Korttidsplats  

Avgiften för korttidsplats är 213 kronor per dygn. I denna avgift ingår  

133 kronor för mat och 80 kronor för omsorg. Omsorgsavgiften ingår 

i maxtaxan och reducering görs om du inte har tillräckligt avgifts-

utrymme. 

 

Vård- och omsorgsboende 

När du bor på ett vård- och omsorgsboende har du en kostnad för hyra, 

heldygnskost, hemtjänst och hemsjukvård. Kostnaden för hemtjänst  

och hemsjukvård ingår i maxtaxan.  

 

Hembesök av sjuksköterska 

Avgiften är 240 kronor per tillfälle. Avgiften ingår i maxtaxan och 

reducering görs om du inte har tillräckligt avgiftsutrymme. 

 

Hembesök av arbetsterapeut, fysioterapeut och 

rehabassistent  

Avgiften är 240 kronor per tillfälle. Avgiften ingår i maxtaxan och 

reducering görs om du inte har tillräckligt avgiftsutrymme. 

 

Inskriven i hemsjukvård eller hemrehabilitering 

Om du är inskriven i hemsjukvården kostar insatserna 480 kronor  

per månad. Om du är inskriven i hemrehabiliteringen kostar  

insatserna 480 kronor per månad. Är du både inskriven i hemsjuk- 

vården och hemrehabiliteringen betalas enbart hemsjukvårdsavgift. 

Avgiften ingår i maxtaxan och reducering görs om du inte har  

tillräckligt avgiftsutrymme.  
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Tekniska hjälpmedel 

Avgiften för bedömning/utprovning/utlämning av hjälpmedel  

är 240 kr per tillfälle. Uppföljning av förskrivna hjälpmedel är 

kostnadsfritt. Avgiften ingår i maxtaxan och reducering görs  

om du inte har tillräckligt avgiftsutrymme. 

 

Förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska  

boendekostnaden. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader  

för följande: 

Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon,  

hemförsäkring, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd,  

hushållsel, öppen hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel.  

OBS! Detta innebär inte att kommunen ska betala ut pengar om  

du inte uppnår minimibeloppet. 

 

Fr.o.m. 1 januari 2023 är minimibeloppet 

Ensamstående 61 år och äldre: 6 470 kr per månad 

Makar/sambor 61 år och äldre: 5 279 kr per person och månad 

 

Ensamstående under 61 år: 7 572 kr per månad 

Makar/sambor under 61 år: 6 262 kr per person och månad 

 

Minimibeloppet kan fastställas till en högre nivå av kommunen. 

Grundregeln då är att det finns särskilda omständigheter och att du  

har behov av ytterligare medel av varaktig karaktär och att det avser  

ett inte oväsentligt högre belopp. Med varaktig karaktär menas att 

kostnaden är regelbunden och återkommande under i vart fall större 

delen av ett år. Exempel på kostnader som kan medföra höjning av 

minimibeloppet är fördyrade matkostnader och kostnad för god man. 

 

Minimibeloppet kan av kommunen fastställas till en lägre nivå. 

Grunden är att då att du inte har en utgiftspost som ingår i det angivna 

minimibeloppet därför att kostnaden anses ingå i boendekostnaden.  
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Nedanstående avgifter ingår inte i maxtaxan 
 

Matdistribution 

Kostnaden för lunch via matdistribution är 69 kronor per portion. 

 

Heldygnskost 

Månadsavgiften för samtliga måltider (heldygnskost) är 4 044 kronor 

per månad. Gäller vid beslut om boende vid kommunens vård- och 

omsorgsboenden. 

 

Dagverksamhet Vimarhaga 

Du betalar för kaffe och lunch 85 kronor/dag. 

 

Socialpsykiatri 

Boendestöd är en kostnadsfri insats. 

Lunch vid dagverksamhet kostar 32 kronor. 

 

Elrullstol 

Avgiften för hyra av elrullstol är 107 kronor per månad.  

Rollator 

Avgiften för hyra av rollator är 25 kronor per månad och rollator. 

 

Hämtning av hjälpmedel 

När kommunens personal kommer hem till dig enbart för att hämta 

hjälpmedel som ska lämnas tillbaka kostar detta 415 kronor. Ingen 

avgift tas ut om du själv lämnar tillbaka hjälpmedlet, rengjort, till 

kommunens hjälpmedelsförråd. 

 

Utfärdande av intyg 

När du begär att få ett intyg av till exempel sjuksköterska, arbets-

terapeut eller fysioterapeut kostar detta 415 kronor per intyg.  

 

Hyra   

Vid vård- och omsorgsboendena Borghaga, Vimarhaga och Vidala 

ingår hushållsel i hyran. Vid Kvillgården ingår inte hushållsel i  

hyran. Respektive enhetschef kan ge information om aktuell hyra. 
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Dubbelt boende 

Reducering av avgift kan ske om den enskilde har kostnader för dubbelt 

boende i samband med permanent inflyttning till vård- och omsorgsboende. 

Reducering kan beviljas i max högst tre månader från inflyttningsdagen,  

för att den enskilde ska ha möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. 

Reduceringen består av hyran för vård- och omsorgsboende. Ansökan  

görs på blanketten jämkning. Om den tidigare bostaden överlåts till någon 

annan inom den/de sökta jämkningsmånaderna ska detta meddelas.  

 

Bostadstillägg 

Kommunen kommer vid beräkning av inkomster att utgå ifrån att du sökt 

bostadstillägg. Pensionsmyndigheten svarar på frågor om bostadstillägg, 

telefon 0771-776 776. 

 

Inkomstförfrågan 

För att fastställa rätt avgift skickar vi ut en inkomstförfrågan en gång per 

år. Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker 

under året och som kan påverka avgiften. 

 

Betalningsvillkor 

Avgiften faktureras månadsvis. Fakturering sker i efterskott. Fakturan 

skickas omkring den 30:e varje månad och betalningen ska ha kommit 

in till kommunen 30 dagar efter att fakturan mottagits, det innebär att 

insatser för t.ex. juni månad ska vara betalda senast 30 augusti. 
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Avgifter för insatser enligt lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) 
De stödinsatser som du beviljas enligt LSS är avgiftsfria. Däremot finns 

det vissa avgifter för egna omkostnader som du betalar för t.ex. resor, 

mat, bostad och fritidsaktiviteter. 

 

Om du har stöd och service enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänst, 

trygghetslarm eller hemsjukvård/hemrehabilitering betalar du de 

avgifter som gäller för detta. Observera att kommunen har rätt att ta ut 

avgift för hemsjukvård/hemrehabilitering även från personer som 

omfattas av LSS. Detta regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

 

Du ordnar och betalar själv för dina resor till och från olika LSS-

insatser. 

 

Matavgifter   

I samband med korttidsvistelse inklusive läger, korttidstillsyn och vid 

placeringar utanför hemmet betalar du detta för din mat: 

 

 Upp till 12 år 13 – 18 år 19 år och äldre 

Frukost 14  21  28  

Lunch 32  55  68  

Kvällsmat 21  26  43  

Fika/mellanmål 6  7  15  

Per dygn 70 kronor 104 kronor 140 kronor 
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Frågor 

Frågor om avgifter besvaras av socialförvaltningens 

avgiftshandläggare.  Du når dem via Vimmerby  

kommuns kontaktcenter 0492-76 90 00. 

 

 

  


