Höjd maxtaxa från 1 juli 2016

Kommuninformation

Riksdagen har beslutat att höja maxtaxan från 1 juli 2016.
Den högsta avgift du kan få betala blir nu 1991 kr/månad.

Höjda taxor i hemtjänsten från 1 juli
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6

0 kr – 373 kr/månad
0 kr – 746 kr/månad
0 kr – 1078 kr/månad
0 kr – 1452 kr/månad
0 kr – 1825 kr/månad
0 kr – 1991 kr/månad (maxtaxan)

Höjd taxa i särskilt boende från 1 juli
0 kr – 1991 kr/månad

Höjd taxa på Bållebo korttidsavdelning från 1 juli
0 kr – 66 kr/dygn eller 0 kr – 1980 kr/månad
Maxtaxan är den högsta sammanlagda avgift kommunen
enligt lag får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och
kommunal hälso- och sjukvård. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd, det vill säga den högsta avgift som du kan
få betala för omsorgsinsatser - oavsett hur många insatser
du har eller hur omfattande dina insatser är.

Har du frågor?

Tävla med din Nordanstigsbild!
Ta chansen att få din bild publicerad i vår miljöalmanacka! Vi bjuder in alla i Nordanstig att delta i
fototävlingen där din bild kan väljas ut och publiceras
i vår miljöalmanacka 2017. Almanackan kommer att
skickas ut till alla hushåll i kommunen.

Skicka in bilden senast 30 september 2016
Vi vill ha liggande bilder från alla årstider, med en storlek
om ca 2 MB i JPEG-format. Skicka ditt bidrag till
anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se
Vi väljer bilder löpande så skicka gärna in dem redan
idag, men senast den 30 september vill vi ha dina bilder.

Kontakta Anki Åkerlund, avgiftshandläggare
0652-361 51 vardagar 9.00-12.00
ann-kristin.akerlund@nordanstig.se
Anki har semester 7 juli-2 augusti.

Har du frågor?

Sommarlovsaktiviteter på
Bergsjödagen den 6 augusti

Ha en skön sommar!

Kontakta Anna Heijbel, teknik- och miljöhandläggare
0652-362 84
Läs mer om fototävlingen på nordanstig.se/miljöalmanacka

På Bergsjödagen, lördagen den 6 augusti, kan barn och
ungdomar 6-15 år gratis prova på golf, dans och fotboll.
Välkommen till fotbollsplanen bakom ICA kl 12.00-14.00.
Hasselabygdens GK, Bergsjö Dansstudio och Bergsjö IF
arrangerar aktiviteterna.
Fler gratis sommarlovsaktiviteter hittar du på
nordanstig.se/sommarlov

Följ oss på Facebook!
Följ oss eller bara läs om oss på
facebook.com/nordanstigskommun

Sörfjärden

Foto Malin Stålberg
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