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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH 
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET 
Styrdokument - Författningssamling 

 Datum  

 2017-11-20  

 
 

 
 
 
Beslutshistorik 
Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119 
 
Ändrad av kommunfullmäktige 
2005-11-21, § 190, 
2006-11-20, § 20, 
2007-11-19, § 275,  
2008-03-17, § 44, 
2008-11-17, § 200, 
2009-02-09, § 25, 
2009-03-16, § 42, 
2009-11-16, § 188, 
2009-12-14, § 221, 
2010-11-15, § 11, 
2011-11-21, § 303 
2012-11-19, § 242 
2014-11-17, § 16 
2015-11-16, § 241 
2015-12-14, § 261 
2016-11-21, § 170 
2017-01-16, § 2 
2017-11-20, § 189 
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 Datum  

 2017-11-20  

 
 

 
 
 
Avgifter inom vård och omsorgsnämndens 
verksamhet 
Förklaringar 
 

SoL = Socialtjänstlagen 
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt SoL) 

Avgift 
 

Frukost i servicehusets restaurang 
 

23 kronor/dag 
Lunch vid dag- och områdescentraler samt 
matdistribution 

62 kronor/dag 

Månadsabonnemang matdistribution avser betalning 
för 30 dagar 

1 860 kronor/månad  
 

Måltidsabonnemang på vårdboende och 
gruppboende 

3 450 kronor/månad 
 

Avgift för mat vid korttidsvistelse  115 kronor/dygn 

Kvällsmåltid 31 kronor/dag 

Dessert 5 kronor/dag 

Deltagande i dagverksamhet 75 kronor/dag 

 
Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt LSS och SoL) 
 

Avgift 
Daglig verksamhet Resurscentrets självkostnad exkl. 

personalkostnaden vid resurscentret 
 
 Korttidsvistelse 34 kronor per måltid 

Korttidstillsyn 
• Mellanmål eller frukost 
• Lunch 

 
21 kronor 
Självkostnadspris (se daglig verksamhet) 
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 Datum  

 2017-11-20  

 
 

 
 
 
Hyror på särskilda boendeformer (vårdboende och gruppboende för 
dementa) 
 

Boende i vårdboende och gruppboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är 
på 24 - 50 kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och ca 10 - 20 
kvadratmeter av gemensamhetsytorna. 
 
Hyrorna är indelade i fyra olika nivåer efter formen av boende: 
 

Hyra 
 

≥ 32 kvm med trinett och sovalkov 
(238 stycken) 

 

5 000 kronor/månad 

≥ 38 kvm med trinett (7 stycken)  
Finns på Furuliden, Yngaregården 
och Almgården 

5 000 kronor/månad 

33 kvm utan trinett (27 stycken)  
Finns på Igelkotten 

4 600 kronor/månad 

24 kvm utan trinett (3 stycken)  
Finns på Almgården och 
Yngaregården 

4 070 kronor/månad 

Enkelrum Lövåsens vårdboende 5 000 kronor/månad 

Dubblett på boende 5 717 kronor/månad 
 
 
Avgifter för barn och ungdomar behöver bo utanför det egna 
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS) 
Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 
20 § LSS, skall avgift tas ut enligt reglerna i Socialtjänstlagens 8 kap. 1 §. 
 
 

Avgift 
 

Avgift för barn under 18 år 
 

Beräkning av underhållsstöd för 
försörjningsskyldiga vårdnadshavare 

Avgift för ungdom över 18 år utan 
egen inkomst 

Beräkning av underhållsstöd för 
försörjningsskyldiga föräldrar, faktura 
ställd till ungdom 

Formaterat: Normal
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 Datum  

 2017-11-20  

 
 

 
 
 

Avgift 
Avgift för ungdom över 18 år med 
egen inkomst (aktivitetsersättning) 

Avgift för hyra 0,5 gånger prisbasbeloppet 
så kallat högkostnadsskydd. (Under 
förutsättning att riksdagen fattar beslut om 
höjt avgiftstak höjs avgiften till 0,539 
gånger prisbasbeloppet) 

 

Avgift för mat enligt konsumentverkets 
beräkningar 

 
Övriga avgifter 

 

Avgift 
 

Ledsagarservice enligt SoL (sjuk- 
och behandlingsresor undantagna) 

 

20 kronor/tillfälle 

Trygghetslarm utanför särskilt 
boende 

275 kronor/månad 

Förlust av larmklocka 
 

750 kronor 

Förlust av hela larmenheten 1 500 kronor 

Hemtjänst hos enskild i eget 
ordinärt boende upp till 6 timmar 
per månad 

Enligt KFS 4.22 
 

Avgifter inom vård och omsorg enligt SOL. 
Årlig uppräkning sker. För information om 
gällande taxa - kontakta vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

 
Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 

 

Aktivitet Avgift 

Hembesök av sjuksköterska hos 
patienter ej inskrivna i hemsjukvården 

Avgiften ska motsvara landstingets 
patientavgifter inom primärvården - 
Besök hos distriktssköterska 

Hembesök av arbetsterapeut och 
sjukgymnast hos patienter ej inskrivna i 
hemsjukvården 

Avgiften ska motsvara Landstinget 
Sörmlands Regelverk - Avgifter och 
priser 
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 2017-11-20  

 
 

 
 
 
Aktivitet Avgift 

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna 
i hemsjukvården och i särskilt boende 

Avgiften ska motsvara Landstinget 
Sörmlands Regelverk - Avgifter och 
priser 

 
Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i 
hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är avgiftsfria. 
 
Resor 

Till och från daglig verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning 
enligt LSS/SoL 
 

Avgiften följer KFS 4.14 
Färdtjänsttaxa, Månadskort för 
arbetsresor 

 
Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 
Patientavgift inkontinenshjälpmedel 100 kronor/förskrivning 
 
Patientavgiften gäller inte boenden på SÄBO (särskilda boenden) och boenden 
på LSS-boende. 
Landstinget ansvarar för brukare som bor i enskilt boende. 
Kommunerna ansvarar för vuxna brukare, vars åldergrupp ska harmonisera med 
hemsjukvården och särskilt boende 
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