Maxtaxa och avgifter i Tierps kommun för vård och omsorg om
äldre och personer med funktionsnedsättning
Högsta sammanlagda månadsavgift (maxtaxa) från den 1 januari 2022 är 2 170 kronor för
biståndsbedömda SoL-insatser (hemtjänst i ordinärt och vård- och omsorgsboende,
dagverksamhet, korttidsvistelse) och kommunal hälso- och sjukvård. Månadsavgiften kan bli
lägre vid låg betalningsförmåga. Hyra, mat, förbrukningsartiklar och resor ingår inte i
maxtaxan.

Stöd i hemmet och måltider i kommunal verksamhet (exkl särskilt
boende)
I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *.
Insats
Hemtjänst, omvårdnad*
Hemtjänst, service*
Ledsagning*
Frukost eller mellanmål vid kommunens
verksamheter
Lunch inkl dessert
Middag inkl dessert
Dessert
Dagverksamhet, tillfälle* (måltider tillkommer)
Resa dagverksamhet
Avlösarservice (10 h el mer)*
Trygghetslarm installation
Trygghetslarm, månadsavgift*

Taxa
272 kr/beviljad timme
302 kr/beviljad timme
272 kr/beviljad timme
32 kr/dag
72 kr/portion
72 kr/portion
10 kr/portion
50 kr/tillfälle
62 kr/enkel resa
272 kr/timme
352 kr
272 kr/månad

Särskilt boende och korttidsvistelse
I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *.
Insats
Omvårdnad, särskilt boende*
Måltider, särskilt boende
Förbrukningsartiklar särskilt boende
Medboende, särskilt boende, trygghetslarm*
Medboende särskilt boende, helpension
måltider
Korttidsvistelse SoL, omvårdnad*
Korttidsvistelse SoL, måltider

Taxa
Enligt maxtaxa
3711 kr/månad
123 kr/månad
201 kr/månad
3711 kr/månad
72 kr/dygn
125 kr/dygn
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Vid växelvård, avlastning, korttidsvistelse och direktplats faktureras hel avgift ankomstdagen
men ingen avgift för avresedagen - dock minst 1 dygn.
Om dubbel bostadskostnad uppstår vid flytt till vård- och omsorgsboende kan den dubbla
bostadskostnaden räknas in i förbehållsbeloppet under högst tre månader. Hyra vid särskilt
boende betalas månadsvis i förskott.

Avgifter för hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen
I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *.
Insats
Kommunal hälso- och sjukvård, hemsjukvård
från sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut*
Person ej inskriven i kommunala
hemsjukvården, besöksavgift, inkl digitalt möte
och intygsskrivning
Person ej inskriven i kommunal hemsjukvård,
förskrivning/utprovning av hjälpmedel, inkl ett
uppföljningsbesök

Taxa
357 kr/månad

163 kr/besök

306 kr/tillfälle

Regler vid start, avslut, uppehåll av insatser och oplanerad
frånvaro
Vid in- och utträde ur omvårdnaden under pågående månad beräknas avgiften för
motsvarande del. Vid sjukhusvistelse ska hemtjänstenheten meddelas omgående om
frånvaron. Vid planerat uppehåll ska hemtjänstenheten meddelas minst sju dagar innan
frånvaron påbörjas, för att avdrag ska göras vid faktureringen.

Uppsägningstider
Uppsägningstid för hyresavtal är en månad.
Vid dödsfall debiteras avgifter till och med dagen för dödsfallet. Hyra betalas till och med
månaden efter dödsfallet. Skyldighet att betala hyra efter dödsfall kan dock upphöra tidigare
om ny boende flyttar in.
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Faktura
Avgiften faktureras varje månad med betalningsdag den sista vardagen i månaden efter
utförandemånaden.

Utebliven betalning
Om betalning uteblir skickas ett inkassokrav efter 10 dagar efter förfallodagen. Lagstadgad
inkassoavgift samt dröjsmålsränta tas ut.

Autogiro
Anmälan sker genom internetbank eller via autogiromedgivandeblankett som erhålls från
kommunen.

E-faktura
Anmälan sker genom internetbank.

Övrigt
Beskrivning av beräkning av avgifterna finns i 8 kap. 4 – 9 §§ Socialtjänstlagen.
Beräkning av avgiften sker individuellt för varje person enligt statliga och kommunala regler
och individens inkomst.
I riktlinjer för avgifter står vad som kan påverka din avgift. Anvisningarna finns på
kommunens hemsida www.tierp.se/taxor. Kontakta avgiftshandläggaren per telefon 0293-21
80 00 om du önskar få riktlinjerna per post.
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