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MAXTAXA 
Det finns ett beslut fattat av Riksdagen om så kallad maxtaxa. Vilket 
innebär att varje år bestäms den högsta avgiften som kommunerna får tar 
ut. Maxtaxan för år 2021 är 2 139 kronor. 

INDIVIDUELLT UTRYMME 
Ett individuellt utrymme räknas fram med inkomstförfrågan som underlag. 
Inkomstförfrågan skickas ut i början av varje år. Om du väljer att inte 
lämna in den kan kommunen inte räkna ut ditt avgiftsutrymme och 
därmed accepterar du att betala för insatserna utan ev. reducering. 
Ändringar under året ska meddelas avgiftshandläggaren. 

MAT OCH HYROR 
Mat och hyror betraktas inte som avgifter och måste alltid betalas. 

AVGIFTERNA 
Avgifterna som socialförvaltning tar ut är alla beslutade och antagna av 
kommunfullmäktige. 

BOENDEFORM 
Emmaboda kommun tillämpar ett enhetligt avgiftssystem för service och 
omsorg som innebär att avgiften beräknas på samma sätt oavsett 
boendeform.  
 

MÅLTIDSPRISER FRÅN OCH MED 2021-01-01.   

Frukost 32 kronor 

Lunch/matdistribution 59 kronor 

Kvällsmat 32 kronor 

Kaffe med kaka 11 kronor 
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TJÄNSTER FÖR VILKA AVGIFT TAS UT FRÅN OCH MED 

2021-01-01. 
 

INGÅR I MAXTAXAN: 
Hemtjänsttaxa, nivå 1 
Insatser max 1 gång/månad 

303 kronor per månad 

Hemtjänsttaxa, nivå 2 
Insatser max 1 gång/vecka eller 4 ggr/månad 

624 kronor per månad 

Hemtjänsttaxa, nivå 3 
Insatser mer än 1 gång/vecka men max 

2 ggr/dag 

1 125 kronor per månad 

Hemtjänsttaxa, nivå 4 
Insatser mer än 2 ggr/dag 

 

2 139 kronor per månad 

Hembesök, rehab-enheten 213 kronor per besök 

Hembesök, hälso- och 
sjukvården 

213 kronor per besök 

Hemrehabilitering 
Hemsjukvårdsavgift 

418 
418 

kronor per månad 
kronor per månad 

Trygghetslarm 319 kronor per månad 

Utprovning av hjälpmedel 
Tillbehör, rekonditionering och 
och utbyte av hjälpmedel 

213 
200 

kronor per bedömning 
kronor per hjälpmedel 
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Avlösning 

 
  321 

 
 
 

 

 
kronor från och med timme 
11, då de första 10 timmarna 
är avgiftsfria 
 

 

INGÅR INTE I MAXTAXAN:   

Bostadsanpassningsintyg 322 kronor per intyg 

Elrullstol 856 kronor per år 

Utomhusservice 187,50 kronor per timme,  
inkl. moms 

Återhämtning av hjälpmedel  537,50 kronor inkl. moms 

Ej avbokat hembesök, rehab-
enheten 
Madrass till säng 
Ej återlämnat läkemedelsskåp 
Ej återlämnad medicindosett 

209 
 

1400  
800 
75 

kronor per besök 
 
kronor, inkl. moms 
kronor, inkl. moms 
kronor, inkl. moms 
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