
 
   

 
Bilag 1. Ny takstmodel for valgfrie ydelser på botilbud 

Socialforvaltningen har udarbejdet en takstmodel for valgfrie ydelser 

der opkræves på botilbud jf. Servicelovens §§ 107 og 108 samt 

Alenboliglovens §105. 

De valgfrie ydelser er fastsat på baggrund af tidligere ordninger i 

Socialforvaltning og almindelig praksis i kommuner. Indhold og taksten 

for de enkelte valgfrie ydelser er sammenlignelige med taksterne i 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens valgfrie ydelser.  

Fra 2023 har Socialforvaltningen fastsat følgende seks valgfrie ydelser, 

som forvaltningen kan tilbyde beboere på midlertidige og 

længerevarende botilbud: 

 Rengøringsartikler 

 Toiletartikler 

 Vinduespolering 

 Leje og vask af linned 

 Vask af tøj 

 Madservice uden praktisk hjælp 

Modellen indebærer, at indholdet og serviceniveauet i de enkelte 

ydelser bliver ens på tværs af sammenlignelige tilbud og på tværs af 
målgrupper.  

Indholdet i de enkelte valgfrie ydelser og beregningsprincipper er 

nærmere beskrevet i et underliggende dokument til takstkataloget. 

Metoden sikrer, at dokumentationen for takts-beregningerne er til stede 
og vi kan oplyse borgerne, hvad indholdet i ydelserne er. 

Taksten for de valgfrie ydelser reguleres en gang årligt på baggrund af 

sidst aflagte årsregnskab.  

For 2023 opsættes ens kontoplan for alle tilbud, som afspejler de seks 

valgfrie ydelser. En ens kontoplan og konteringspraksis vil være med til 

at afkomplicere de fremtidige takstberegninger og den administrative 

opgave forbundet hermed. 

Indhold i de valgfrie ydelser 

Nedenstående er en overordnet beskrivelse af indholdet i de enkelte 

valgfrie ydelser. Borgernes individuelle behov er indeholdt i modellen. 

Det betyder, at taksterne er ens selvom borgerne kan have forskellige 
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behov. En borger betaler således ikke mere, selv om vedkommende har 
et større behov end andre for fx vask af sengelinned.  

Rengøringsartikler 

Rengøringsartikler består af følgende og leveres efter behov: 

 Alle almindelige rengøringsmidler og klude 

 Affaldsposer og vinylhandsker 

 Rengøringsremedier (fx spande, mopper, støvsugerposer mv.) 

Alle rengøringsartikler er miljøvenlige og godkendt af 

arbejdsmiljønævnet. 

Toiletartikler 

Toiletartikler består af følgende og leveres efter behov: 

 Hårshampoo 

 Sæbe 

 Tandbørste, tandpasta, brusetabletter til tandprotese 

 Neglerenser, neglefil, neglebørste og vatpinde 

 Fugtighedscreme 

 Engangsvaskeklude 

 Papirhåndklæder 

 Toiletpapir 

 

Vinduespolering 

Vinduer pudses indvendigt fire gange om året. 

Vask i egne maskiner 

Beboerne har mulighed for at anvende fælles vaskemaskiner på 

botilbuddet inkl. tørretumbler til vask af tøj mm. Taksten indeholder alle 

omkostninger forbundet med vask og tørretumbling: vaskemaskine, el, 
vand, sæbe mm. 

Leje og vask af linned 

Leje og vask af linned som håndteres af ekstern leverandør. Taksten 
omfatter følgende: 

 Leje og vask af linned (dyne- og hovedpudebetræk, lagen samt 
håndklæder)  

 Leje og vask af dyne og hovedpude 

Prisen er beregnet ud fra, at sengelinned skiftes to gange ugentlig. Der 

kan være borgere, hvor behovet er større og borgere, hvor behovet er 
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mindre. Borgerens faktiske behov ændrer dog ikke på den udgift, 
borgeren opkræves. 

Madservice 

Ordningen omfatter: 

 Fuld dagskost drikkevarer, men uden kapselvarer 

- morgenmad  

- frokost  

- aftensmad  

 

 

 

 


