
Avgiftsbilaga gäller från 2023-01-01 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

 
 

    

Maxtaxa (måltider ingår inte i maxtaxan)   per månad 2 359 

Lägsta faktureringsbelopp  per månad 68 

Prisbasbelopp      52 500 

    

Hemtjänst i eget boende och på servicehus    

Hemtjänst 00:00-06:00 timmar   per timme 293 

Hemtjänst 06:01-20:00 timmar  per månad 1 992 

Hemtjänst 20:01-30:00 timmar   per månad 2 109 

Hemtjänst 30:01-40:00 timmar  per månad 2 227 

Hemtjänst mer än 40 timmar   per månad 2 359 

Avlösarservice (utöver 12 h) (samma taxa som hemtjänst)  per timme 293 
 
Trygghetsskapande teknik (abonnemang)    

Avser t.ex. trygghetslarm, nattillsyn via kamera/telefon, GPS-larm.  per månad 229 
Enbart en abonnemangsavgift/person oavsett antalet trygghetsskapande teknik  
som beviljats i det ordinära boendet. Obligatorisk avgift på servicehus. 
 
Måltidsavgifter    

Matlåda (inkl. distribution) (ingår inte i maxtaxan)   per portion 65 

Måltidsavgift i dagverksamhet (ingår inte i maxtaxan)  per dag 93 
 
Särskilt boende (Äldreboende/Gruppboende)    

Måltidsavgift (abonnemang) (ingår inte i maxtaxan)   per månad 4 027 

Omvårdnadsavgift (inkl. eventuell trygghetsskapande teknik)  per månad 2 359 

    Totalt 6 386 
 
Korttidsvistelse (korttidsplats/trygghetsplats)    

Måltidsavgift (dygnspris) (ingår inte i maxtaxan)   per dag 132 

Omvårdnadsavgift (dygnspris)  per dag 79 

Boendeavgift/dag > 90 dagar (dygnspris)   per dag  81 

Boendeavgift > 90 dagar (maxavgift)  per månad 2 423 
 
Minimibelopp (ska täcka normala levnadskostnader)    

Ensamstående (65 år och äldre)   per månad 6 470 

Ensamstående (yngre än 65 år)  per månad 7 117 

Gift/sambo/registrerad partner (65 år och äldre)   per månad 5 279 

Gift/sambo/registrerad partner (yngre än 65 år)  per månad 5 807 

Tillägg för Måltidsavgift (gäller endast på särskilt boende)   per månad 857 

Individuell minskning av minimibelopp kan ske för t.ex. poster som ingår i boendekostnaden. 

Individuell höjning av minimibeloppet kan ske efter individuell prövning.   
 

* Hemtjänst kan till exempel vara service (t.ex. bostadens skötsel, tillredning av måltider, hjälp med 
inköp, stöd till post, bank och läkare etc.,), personlig omvårdnad (t.ex. hjälp med eller stöd för att 
kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien, egenvård), personlig vård (t.ex. 
dusch, kroppsvård, toalettbesök, på- och avklädning, äta- och dricka, bäddning), aktivitet (social 
samvaro och promenad utomhus), ledsagning (stöd att uträtta ärenden, ta sig till och från aktiviteter 
som t.ex. mötesplats/träffpunkt). 
Vilka hemtjänstinsatser som beviljats framgår av beslutet du fått från biståndshandläggaren. Oavsett 
vilken utförare du valt skickas fakturan från Västerås stad för de insatser du är beviljad från 
biståndshandläggaren. 


