Takster for 2020
Søg i listen Ctrl+F

Udvalget for Sundhed og Sundhed
takster for madservice, daghjem, aflastning, frit valg af hjemmepleje mv.

-

Madservice - borgerens egenbetaling
Almindelig ret
Hovedret

50,00

Forret eller dessert

15,00

Note

Prisen er inklusiv levering.

Betaling for ophold på centre
Pris
pr. måned

Note

3.741,00

Note 1

Pris pr.
måned

Note

42,00

Note 2

260,00

Note 3

Rengøringsartikler, toiletartikler og -papir

80,00

Note 4

Vinduespolering (ude og inde)

28,00

Note 5

Forplejning

Pris pr. dag

Morgenmad + formiddagskaffe

19,00

Middagsmad + eftermiddagskaffe med brød

71,00

Aftensmad + aftenskaffe med brød

33,00

Hele pakken


pr. dag



pr. måned

Øvrige ydelser

123,00

Pris pr. dag

Vask af sengelinned, tøj, mv.


vaskeri i boligareal



vaskeri i serviceareal
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Note 1
Der er fastsat et loft på 3.759 kr. for den månedlige betaling i henhold til Vejledning om regulering af
satser pr. 01.01.2020
Note 2 - vask boliger
Der er regnet med 9 vaske pr. måned. Udgiften dækker vaskemidler.
Taksten bliver opkrævet, hvor vaskemaskiner er opstillet i fællesboligarealer.
Taksten bliver opkrævet på følgende plejecentre:
Vinkelvejscentret, Ansager Områdecenter, Aktivitetscentret i Ølgod, Skovhøj, Møllegården, Poghøj,
Søgården samt Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter.
Note 3 - vask servicearealer
Der er regnet med 9 vaske pr. måned. Udgiften pr. vask er ca. kr. 29 kr.
Taksten omfatter vask af tøj, sengelinned, mv.
Taksten bliver opkrævet på plejecentre, hvor vaskemaskiner er opstillet i servicearealer, og hvor der
ikke bliver opkrævet betaling med vaskekort.
Taksten bliver opkrævet hos beboere på følgende plejecentre:
Tistrup Plejecenter, Sognelunden, Hybenbo, Solhøj og Helle Plejecenter.
Note 4
Pakken rengøringsartikler og toiletpapir, mm. Indeholder:

svanemærket toiletrens

toiletpapir

toiletbørste

flydende håndsæbe

papir til aftørring af hænder

engangsvaskeklude

affaldsposer og evt. poser til at trække over bækken
Note 5
Priserne er beregnet på grundlag af forventet forbrug beregnet på grundlag af 4 udvendige og 2
indvendige poleringer.
Betalingen er skønnet til 28 kr. pr. måned for vinduespolering.

Midlertidige pladser
- inklusiv træningsophold, aflastnings- og døgnrehabiliteringspladser
Aflastning
- tøjvask, linned og rengøringsmidler
- forplejning

Daghjem

Pris pr. dag

Pris
pr. måned

Note

123,00

Pris pr. dag

7,00

- hovedret

50,00

- forret eller dessert

15,00

- eftermiddagskaffe

7,00

- aftensmåltid/frokost

Note

15,00

Forplejning:
- formiddagskaffe

Pris
pr. måned

36,00
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Frit Valg - priser 2020
Priser, der bliver afregnet med godkendte leverandører.
Priserne er eksklusiv moms
Praktisk og personlig hjælp

Priser

Priser på hverdage
Praktisk hjælp

335,77

Personlig pleje

448,27

Ubekvemme tider - opdelt
Weekend

502,43

Aften

570,59

Madservice

Almindelig
ret

Diæt

Hovedret

41,40

67,27

Forret eller dessert

13,45

17,49

7,25

7,25

Levering

