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Taxa för äldreomsorg och funktionsstöd 
 
Hemtjänst i ordinärt boende 

För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL) är avgiften 341 kr/timme. Från och 
med 2020-01-01 är boendestödsavgiften borttagen och boendestöd är       därmed gratis. 

För personer som endast har insats om Avlösning i hemmet är de första tio (10) timmarna av-
giftsfria. From den elfte (11) timmen är avgiften 341kr/timme som vid vanlig hemtjänst. Se 
ovan. Avgift tas ut enligt planerad insats för de kunder som inte i god tid, tre dagar innan, av-
sagt sig sina insatser gällande hjälp i hemmet och/eller service. 

Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller 
enligt den s.k. maxtaxan2, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5 §. 

 
Insatser i dagverksamhet/korttidstillsyn 

För insats enbart genom behovsbedömd aktivitet betalas ingen avgift. Endast kostnad för 
kost, eventuella förbrukningsartiklar och eventuell färdtjänstresa betalas.  
 
Insatser i korttidsboende 
För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen, är avgiften för varje boendedag 1/30 av 
maxtaxan, 72:33 per dag.  

Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller 
enligt den s.k. maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5 §. Kostnader 
för kost, som baseras på säbos helpension, och för eventuell tvätt tillkommer. 

När en person vistas i korttidsboende och väntar på plats i särskilt boende, betalas boende-
avgift efter tre hela kalendermånader efter beslut om plats på särskilt boende. Boendeavgift 
kan också tas ut om personen inte har någon annan boendekostnad. Avgiften regleras ge-
nom SoL och är en tolftedel av 55,39 procent av prisbasbeloppet per år, 2 229 kr/månad. 

För insatser enligt Lagen om särskilt stöd (LSS), regleras avgift enligt LSS 19 och 20 §. Kost-
nad för kost, som baseras på säbos helpension, och eventuella omkostnader kan tillkomma. 
 

Insatser i familjehem/institution/bostad med särskild service 
För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL), regleras avgift enligt SoL 8 kap 5 
§. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. 

För insatser enligt Lagen om särskilt stöd (LSS), regleras avgift enligt LSS 19 och 20 §. Kost-
nad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. 
 
Insatser i äldreboende/särskilt boende/gruppboende 
För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL) är avgiften lika med det egna av-
giftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 
kap, 5 §. Kostnad för helpension, 3 570 kr per månad, och eventuella förbrukningsartiklar till-
kommer. 

Om två personer som ej är gifta eller registrerade partners bor i samma rum erläggs istället 
för hyra en boendeavgift per person. Avgiften regleras genom SoL och är 2 229 kr/månad. 

 

2 Maxtaxan (även kallad för högkostnadsskyddet) är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta ut för hemtjänst, dagverksam-
het och kommunal hälso- och sjukvård. Maxtaxan räknas ut årligen utifrån prisbasbeloppet. År 2023 är maxtaxan 2 170 kr per 
månad.  
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För insatser enligt LSS, betalas ingen avgift. Kostnad för helpension, 3 000 kr, och eventu-
ella omkostnader kan tillkomma. 
 

Taxa för individuella larm 

Egenavgiften för användare av individuella larm (nödsändare) för personer med demenssjuk-
dom, som riskerar att utsätta sig för fara om de lämnar sin bostad på egen hand är 220 kr 
per månad.  

Avgiften samordnas med övriga avgifter gällande service och omvårdnad enligt Socialtjänst-
lagen. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet 
eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5 §. 

 
Taxa för trygghetslarm 

Egenavgiften för användare av trygghetslarm är 220 kr per månad. Avgiften samordnas med 
övriga avgifter gällande service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen. Den totala månads-
kostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk max-
taxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5 §. 
En engångsavgift på 250 kr för installation tillkommer. En engångsavgift på 1 040 kr för förlo-
rad/borttappad larmknapp och 2662 kr för ej återlämnat larm tillkommer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


