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Avgifter inom socialförvaltningen 2017 
(gäller from 2017-01-01) 
 
Maxtaxan är 2017 2013 kr/mån. Maxtaxan begränsar kommunens möjlighet att 
ta ut vårdavgifter. Observera att tex matdistribution ligger utanför maxtaxan. 
  
Eget boende 
 

Insats Avgift 

Hemsjukvård 410 kr/mån 

Trygghetslarm 230 kr/mån 

Hemtjänst Serviceinsatser 310 kr/timma 
Omvårdnadsinsatser 410 kr/mån 

Matdistribution  62 kr/st 

 
Särskilt boende  
 

Matabonnemang 3 734 kr/mån 

Hyra  4 300 kr/mån 

Hyra Parboende 3 150 kr/mån 

Hyra Parboende i rum avsett för en 2 560 kr/ mån 

Hygienpaket 180 kr/mån 

Avgift för städ vid avflytt från SB 310 kr/timme + moms 

Korttidsboende* 123 kr/dag matavgift 

 410 kr/mån omvårdnadsavgift 

 410 kr/mån sjukvårdavgift 

 
*Observera att avgiften för korttids är from 2017 bestående av tre delar, mat 
sjukvård och omvårdnadsavgift. Mat betalar man per dag men är på korttids, de 
övriga betalar man fullt ut oberoende av antalet dagar man är där under en 
månad.  
 
Stödet 
 

Avgift för ledsagning/boendestöd 310kr/timme 

Kaffe 6 kr/st 

Fika 11 kr/st 

Lunch 42 kr/st 
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LSS 
 

Egenavgift vid boende på särskola 1175 kr/mån 

Arbetsresor –mindre än 10 tillfällen 255 kr/mån 

Arbetsresor –mer än 10 tillfällen 510 kr/mån 

 
IFO 
 

Egenavgift vid institutionsvård 80 kr/dag 

Egenavgift vid omhändertagande av 
barn 

Se nedan* 

 

*Egenavgift vid omhändertagande av barn följer ”Riktlinjer för 

handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid heldygnsplacering av 

barn och ungdom” se grunder nedan: 

Grunder för beräkning av ersättning 
Ersättningen fastställs för varje barn och år. Beloppet beräknas efter att 

procenttal av den ersättningspliktiges senaste taxeringsbeslut, minus ett 

avdrag med 100 000 kr, se tabell nedan. Procenttalet fastställs med hänsyn 

till samtliga barn som föräldern är försörjningspliktig för. 

 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn 5 barn 6 barn 

       

Procentsats per barn 14,00% 11,50% 10,00% 7,75% 6,40% 5,50% 

 
Färdtjänst 
 

Färdtjänst Västtrafiks baspris +50% 

 
Avgifter för alkohol och tobak återfinns i kommunens övergripande 
avgiftsdokument. (Finns på hemsidan) 
 
Eventuella frågor angående avgifter ställs till 

 

 Jonas Magnusson tele 190 36  Mette Glesåen tele 190 30 


