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Avgifter inom socialnämndens
verksamhet
Förklaringar
BegrL = Begravningslagen
KL = kommunallagen
LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall
SoL = Socialtjänstlagen
ÄB = Ärvdabalken

Egenavgifter
Avgift
Egenavgift för vård och behandling

100 kronor/dygn

Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som inte kan tillgodoses inom
öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet runt enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag
med särskilda bestämmelser vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM).

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av
gravsättning
Avgift
Provisorisk dödsboförvaltning
Ordnande av gravsättning

0,8 procent av
prisbasbeloppet
per timme.

När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt 18 kap 1 § ÄB gemensamt förvalta den dödes
egendom under boets utredning. Om varken dödsbodelägare eller efterlevande make som inte
är delägare kan ta hand om boet är socialnämnden ansvarig. Socialnämnden är ansvarig för
boets provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare, vilket
följer av 18 kap 2 § ÄB.
När en person avlider är det den avlidnes anhöriga som ska ordna med begravningen. Finns det
inga anhöriga som kan ordna med begravningen har socialnämnden inom ramen för den
provisoriska dödsboförvaltningen skyldighet att anordna en begravning. Socialnämndens
uppgift är att beställa begravning hos en begravningsbyrå. Socialnämnden har rätt att ta ut
ersättning ur dödsboet för dessa kostnader. Detta är reglerat i 5 kap 2 § BegrL.

_______________________
4 (4)

