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1 § Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller de avgifter som kommunen med stöd av 8 kap Socialtjänstlagen 
(2001:453) kan ta ut för vård, omsorg och socialt stöd. Utgångspunkten i denna 
lagstiftning är att de samlade avgifterna för hjälp i hemmet, service och omvårdnad och 
kommunal hälso- och sjukvård inte får vara så stora att den enskilde inte har tillräckligt 
med medel för sina personliga behov och normala levnadskostnader. 
 

2 § Avgifter vård och omsorg 

2.1  Hemtjänsttaxa 

Nivå Timmar/månad Procent av 
prisbasbelopp 

Avgift/månad 

1 < 9,9 15 % 656 kr 

2 10 – 19,9 30 % 1 313 kr 

3 20 – 29,9 40 % 1 750 kr 

4 30 < Maxtaxa 2 359 kr 

 

2.2  Trygghetslarm 

6 % av prisbasbelopp vilket motsvarar 263 kr år 2023. Ingår i maxtaxan. 
 

2.3  Städ 

Städ - 350 kr/timme. Vid dubbelbemanning utgår dubbel avgift. Ingår i maxtaxan. 
 

2.4  Matdistribution 

Matdistribution 52 kr/portion från och med 1 januari 2022, vilket bestäms av 
Castorköket. Avgiften kan därför komma att förändras årligen. 
Leveranskostnad 434 kr/månad tillkommer. Leveranskostnaden ingår i maxtaxan. 
 

2.5  Följeslagare 

Följeslagare till läkarbesök, optiker, tandvård och liknande som utförs av hemtjänst. 200 
kr per tillfälle. Tillkommer utanför maxtaxa. 
 

2.6 Dubbelbemanning hemtjänst 

Vid biståndsbeviljad dubbelbemanning debiteras den enskilde för dubbel tid. 
 

2.7 Korttidsboende 

Omvårdnadsavgift fastställs årligen av regeringen, 79 kr/ dygn för 2023. Avgiften kan 
därför komma att förändras årligen. 
Dygnsavgift för korttidsboende är 229 kr/dygn. 
Kostavgift 132 kr/ dygn (104 kr matlådor lunch och middag, 28 kr frukost, mellanmål och 
kvällsfika). I matlådan ingår tillbehör som måltidsdryck, smör och bröd etcetera. 
Förbrukningsvaror 18 kr/ dygn. I avgiften ingår vardagliga förbrukningsartiklar. 
Hygienartiklar ingår ej. Avgiften för korttidsboende ingår inte i maxtaxan. 
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2.8 Särskilt boende 

Omvårdnadsavgift enligt maxtaxa som fastställs årligen av regeringen, 2 359 kr/ månad 
för 2023. Avgiften kan därför komma att förändras årligen. I avgiften ingår tvätt.  
Fullkost 3 960 kr/ månad (132 kr x 30 dagar). 
Förbrukningsvaror 540 kr/ månad (18 kr x 30 dagar). I avgiften ingår vardagliga 
förbrukningsartiklar. Hygienartiklar ingår ej.  
Avgiften för kost och förbrukningsvaror ingår inte i maxtaxan. Utöver ovan nämnda 
avgifter tillkommer en hyresavgift. 
 

3 § Avgifter Verksamheten för Myndighetsbeslut och Öppenvård 
(VMÖ) 

3.1  Boendestöd 

Enligt samma nivåsystem som hemtjänsttaxan. 
 
   

Nivå Timmar/månad Procent av pbb Avgift/månad 

1 < 9,9 15 % 656 kr 

2 10 – 19,9 30% 1313 kr 

3 20 – 29,9 40% 1750 kr 

4 30 < Maxtaxa 2359 kr 

 
 

3.2  Egenavgift missbruksvård i hem för vård eller boende (HVB) samt 
kvalificerat familjehem, vuxna 

80 kr/dygn 
 

3.3 Egenavgift stöd-/omvårdnadsboende för missbruk och/eller psykiska 
problem, vuxna 

Boende: 70 kr/dygn, mat: 86 kr/dygn, totalt: 156 kr/dygn. 
 

3.4  Egenavgift familjehem för missbruk och/eller psykiska problem, vuxna 

Boende: 33 kr/dygn, mat: 86 kr/dygn, totalt 119 kr/dygn. 

3.5 Egenavgift för vårdnadshavare vid placering av barn 

Avgiften jämställs med underhållsstöd och beräknas för varje vårdnadshavare var och 
en för sig och får ej överstiga vad som motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 
Socialförsäkringsbalken 18 kap 20 §. 
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