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Prislista Vård & Omsorg 2022-08-01 
Detta blad innehåller årets priser för avgifter i vård och omsorg. Du hittar även 
de belopp som styr vissa av kostnaderna. Läs om hur vi beräknar avgifterna 
och vilken del av din inkomst vi kan ta ut avgifter ur i informationsbladet 
Avgifter för vård och omsorg . 

 

Prisbasbelopp 
Prisbasbeloppet är ett index som används för att räkna fram olika förmåner och 
avgifter i Sverige. Prisbasbeloppet regleras i Socialförsäkringsbalken, och omräknas 
varje år utifrån det allmänna prisläget i samhället. 

För år 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor. 

 

Maxtaxa, högkostnadsskydd 
Maxtaxan är ett högkostnadsskydd, ett tak för avgifterna som är satt i 
Socialtjänstlagen. Maxtaxan justeras med prisbasbeloppet varje år. 

För år 2022 är maxtaxan 2 170 kronor per månad.  

 

Minimibelopp 
Minimibeloppet är en schablonsumma för de levnadskostnader som inte har med 
boendet att göra. Beloppet regleras i Socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. 

 

Minimibelopp 2022-08-01 (per månad) 

 61 år och äldre Yngre än 61 år 

Ensamstående 5 853 kronor   6 218 kronor 

Makar och sambor 4 807 kronor   5 178 kronor 
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Avgifter för omvårdnad,  
ingår i högkostnadsskyddet 
Du får aldrig betala mer än maxtaxan för dessa insatser,  
oavsett hur stora dina behov är. 

 

Insats Pris Kommentar 

Hemtjänst 350 kronor per timme 

Du betalar bara för de timmar som 
personalen faktiskt är hemma hos 
dig, oavsett hur många timmar du 
är beviljad i biståndsbeslutet. 

Korttidsvård 242 kronor per dygn 
(som högst) 

Kostnadsfördelning: 101 kronor 
mat, 71 kronor logi och 70 kronor 
omvårdnad. Det är bara 
omvårdnadskostnaden som 
ingår i högkostnadsskyddet. 

Trygghetslarm 300 kronor i månaden 

Utöver månadsavgiften betalar du 
för utförd tid vid larmbesök, 
timpriset är samma som för 
hemtjänst, 350 kronor per timme. 

Nattro-kamera 300 kronor i månaden 

Utöver månadsavgiften betalar du 
för utförd tid vid larmbesök, 
timpriset är samma som för 
hemtjänst, 350 kronor per timme. 

Hemsjukvård, 
fasta insatser 
(inskriven) 

260 kronor i månaden 

Ibland delegeras 
hemsjukvårdsuppgifter till 
hemtjänsten. Då betalar du som för 
hemtjänst 350 kronor per timme. 

Hemsjukvård, 
tillfälliga insatser 

Dagtid, vardag 110 
kronor per besök 
Kvällar, nätter och helger 
190 kronor 

Du betalar bara för ett besök per 
dygn även om du skulle behöva 
flera besök.  
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Avgifter för mat,  
ingår inte i högkostnadsskyddet 
Kostnader för mat ingår inte i högkostnadsskyddet, det gäller även när maten fås 
genom oss på ett boende, en dagverksamhet eller via hemleverans.  

Avbeställning 
Vid avbeställning görs ett avdrag, men du får betala för en karensdag. Om du 
meddelar minst en månad i förväg behöver du inte betala för karensdagen. Vid akut 
frånvaro/sjukhusvistelse behöver du inte heller betala för karensdagen.  

Mat i särskilt boende (äldreboende) 
För år 2022 är kostnaden för mat 3 432 kronor per månad. Då ingår alla måltider.  

Hemleverans, varmrätt i låda (biståndsbedömt)  
Beställs som ett abonnemang. Du kan välja fem eller sju lådor per vecka.  

Sju lådor per vecka kostar 1 862 kronor i månaden.  
Fem lådor per vecka kostar 1 330 kronor i månaden.  

Mat i restaurangerna Tunadal och Nygården 
Lunch/lunchlåda 65 kronor/55 kronor  
Kvällsmål 1   55 kronor  
Kvällsmål 2   37 kronor  

Lunch och kvällsmål 1  

I priset ingår varmrätt och sallad eller råkost. Du kan köpa till mjukt eller hårt bröd, 
smörgåsmargarin, ett glas valfri dryck och kaffe.  

Kvällsmål 2  

Måltiden är en enklare varmrätt med sallad eller råkost.  

Mat och resa vid dagverksamhet  
Själva dagverksamheten är gratis, men lunch och resa tillkommer. Dessa kostnader 
ingår inte i högkostnadsskyddet.  

Maten kostar 55 kronor per tillfälle. 
Resan kostar 50 kronor per enkelresa.  
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Övrigt, 
ingår inte i högkostnadsskyddet 

Hyra i särskilt boende (äldreboende) 
Hyran för din lägenhet i äldreboendet är satt utifrån standard, kvadratmeter och läge, 
och kan därför variera beroende på vilket boende du bor på och vilken lägenhet du 
hyr. Hyran debiteras i förskott.  

Förbrukningsartiklar i särskilt boende 
Posten ”förbrukningsartiklar mm” på ditt avgiftsbeslut är ett obligatoriskt tillägg till 
ditt förbehållsbelopp som går till produkter som köps in gemensamt till boendet.  

Förbrukningsartiklar innefattar bland annat vårdsäng och madrass, städartiklar, 
tvättlappar, toalett- och hushållspapper, tvätt- och sköljmedel, haklappar, soppåsar 
och glödlampor i fasta armaturer. 

 

Kontakt 
Kontakta våra ekonomiassistenter om du har frågor eller funderingar kring avgifter: 

Ulla Andersson 
0221-255 11 
ulla.andersson@koping.se 

Linda Johansson 
0221-253 07 
lindamari.johansson@koping.se 
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