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§ 24 Dnr 2022/00468 

Avgift hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avgifter för hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå fastställs till: 
1. Hembesök för personer under 20 år fastställs till 0 kronor. 
2. Hembesök för personer över 20 år av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast på 

delegation fastställs följa regionens avgifter, för närvarande 200 kronor.  
3. Uteblivet besök debiteras med 300 kronor samt 50 kronor i faktureringsavgift. 
4. Tidssamordnade besök med exempelvis läkare fastställs följa regionens avgifter, för 

närvarande 200 kronor.  
5. Högkostnadsskydd vid enstaka hembesök samt kontinuerliga hembesök utan andra pågående 

hemtjänstinsatser fastställs till 600 kronor per månad. 
6. Den som har hemtjänstinsatser som även är i behov av hemsjukvård betalar maximalt efter 

kommunens maxtaxa för hemtjänstinsatser. 
7. Vid flera behandlingar samma dag debiteras enbart ett besök. Konsultation vid sjukvårdande 

behandling sker utan uttag av avgift. Endast en avgift tas ut då flera i samma familj får vård i 
hemmet vid samma tillfälle.  

8. Beslutet gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden beslöt 2022-10-12 § 96 att föreslå kommunfullmäktige fastställa 
avgifter för hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå;  

1. Hembesök för personer under 20 år fastställs till 0 kronor. 
2. Hembesök för personer över 20 år av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast på 

delegation fastställs följa regionens avgifter, för närvarande 200 kronor.  
3. Uteblivet besök debiteras med 300 kronor samt 50 kronor i faktureringsavgift. 
4. Tidssamordnade besök med exempelvis läkare fastställs följa regionens avgifter, för 

närvarande 200 kronor.  
5. Högkostnadsskydd vid enstaka hembesök samt kontinuerliga hembesök utan andra pågående 

hemtjänstinsatser fastställs till 600 kronor per månad. 
6. Den som har hemtjänstinsatser som även är i behov av hemsjukvård betalar maximalt efter 

kommunens maxtaxa för hemtjänstinsatser. 
7. Vid flera behandlingar samma dag debiteras enbart ett besök. Konsultation vid sjukvårdande 

behandling sker utan uttag av avgift. Endast en avgift tas ut då flera i samma familj får vård i 
hemmet vid samma tillfälle. 
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