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Taxekonstruktion 

Taxan gäller för personer som får insatser enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt lagen 

(1997:735) om riksfärdtjänst. 

Taxan gäller inte för sådant boende som omfattas av 12 kap. jordabalken 

(hyreslagen). 

 

Disposition 

A Avgift för insatser 

A.1 Avgift för service och omvårdnad, enligt SoL, för äldre och för 

 äldre och vuxna med funktionsnedsättning 

A.2 Avgift för avlösarservice och ledsagarservice, enligt SoL, för 

 barn och unga med funktionsnedsättning 

A.3 Avgift för stöd och service enligt LSS 

A.4 Avgift vid missbruksbehandling, enligt SoL eller LVM, för 

 vuxna 

A.5 Avgift vid stödboende/omvårdnadsboende, enligt SoL, för 

 vuxna 

A.6 Avgift vid vård i familjehem eller vård i HVB, enligt SoL eller 

 LVU, för barn och unga 

A.7 Avgift för riksfärdtjänst enligt lag om riksfärdtjänst 

B Avgiftsberäkning 

C Förbehållsbelopp 

D Tillämpningsanvisningar 
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Definitioner 

Barn Personer under 18 år 

Unga Personer mellan 18 och 21 år 

Vuxna Personer från 18 år 

Äldre Personer från 65 år 

Medresenär Person, som inte är ledsagare, men som den färdtjänstbeviljade 

 önskat ta med på resan 

 

Förkortningar 

HVB Hem för vård eller boende 

LSS Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

 funktionshindrade 

SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

Pbb Prisbasbelopp enligt SFB 

SKL Sveriges kommuner och Landsting 

LVU Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

LVM Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
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A.1 Avgift för service och omvårdnad enligt SoL för 
 äldre och för vuxna med funktionshinder 

 

Allmänt 

Med ”avgift inom högkostnadsskyddet” avses sådana avgifter som omfattas 

av högkostnadsskydd enligt 8 kap. SoL. 

Med ”avgift utanför högkostnadsskyddet” avses sådana avgifter som inte 

omfattas av högkostnadsskydd enligt 8 kap. SoL. Begreppet används i 

stället för SoL:s begrepp ”Ersättning”. 

För hemtjänst tas avgift ut för planerad insats som inte avbokats av brukaren 

minst 48 timmar i förväg. 

Område Insats Avgift inom 

högkostnadsskyddet 

1) Service och/eller 

omvårdnad för 

personer som bor i eget 

boende 

Hemtjänst 0, 43 % av Pbb,  

per timme 

 Avlösning av den som 

vårdar närstående, till 

och med 16 timmar per 

månad 

Avgiftsfritt 

 Avlösning av den som 

vårdar närstående, från 

16 timmar per månad 

0,430 % av Pbb,  

per timme 

 Trygghetslarm 0,433 % av Pbb,  

per månad 

 Leverans av matlåda 0,023 % av Pbb,  

per leverans 

 Dagverksamhet 0,0955 % av Pbb,  

per dag 

 Dagverksamhet för 

personer mellan 67 och 

70 år som omfattas av 

LSS 

0,0955 % av Pbb,  

per dag 

 Boendestöd för 

personer över 18 år 

Avgiftsfritt 
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Område Insats Avgift inom 

högkostnads-

skyddet 

Avgift utanför 

högkostnads-

skyddet 

2) Omvårdnad/ 

stöd till per-

soner som bor i 

särskilt boende 

eller i HVB 

Korttidsplats 0,148 % av Pbb 

per dygn 

 

 Särskilt boende 4,494 % av Pbb 

per månad 

 

 HVB 4,0 % av Pbb,  

per månad 

 

 Familjehem 4,0 % av Pbb,  

per månad 

 

 Serviceavgift för 

medflyttad anhörig 

i samband med 

parboende inom 

särskilt boende 

 4,494 % av Pbb 

per månad 

3) Mat Alla måltider i 

särskilt boende 

 7,31 % av Pbb, 

per månad 

 Alla måltider på 

korttidsplats 

 0,2437 % av 

Pbb, per dygn 

 Alla måltider i 

HVB och 

familjehem 

 7,310 % av Pbb, 

per månad 

 Alla måltider, 

exklusive lunch, i 

HVB och 

familjehem * 

 5,436 % av Pbb, 

per månad 

 Mat i samtliga 

dagverksamheter 

(exkl. middag) 

 0,093 % av Pbb, 

per dag 

 Middag i samtliga 

dagverksamheter 

 0,093 % av Pbb, 

per middag 

*  Avser personer som har annan verksamhet under dagen, t.ex. skola, och 

som därför inte äter lunch på boendet. 
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A.2 Avgifter för avlösarservice och ledsagarservice 
 enligt SoL för barn och unga med funktionshinder 

 

Område Insats Avgift inom 

högkostnadsskyddet 

Service för personer 

som bor i eget boende 

Avlösarservice Avgiftsfritt 

 Ledsagarservice  Avgiftsfritt 
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A.3 Avgifter för stöd och service enligt LSS 

 

Område Insats Avgift 

1) Omvårdnad på 

boende 

Boende i familjehem 

eller i bostad med 

särskilt stöd för barn 

och ungdomar 0-18 år 

enligt 9 § p 8 LSS 

Avgift tas ut enligt 8 

kap. 1 § andra stycket 

SoL samt 6 kap. 2 § 

socialtjänstförordningen 

samt 20 § LSS 

2) Mat  Boende i familjehem 

eller i bostad med 

särskilt stöd för 

personer från 18 år 

enligt 9 § p 8 LSS 

5,805 % av Pbb,  

per månad 

 Boende i familjehem 

eller i bostad med 

särskilt stöd för 

personer från 18 år 

enligt 9 § p 8 LSS, 

exklusive lunch * 

4,318 % av Pbb,  

per månad 

 Korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet enligt 

9 § p 6 LSS 

0,2437 % av Pbb,  

per dygn 

 Korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet enligt 

9 § p 6 LSS. Middag 

eller lunch 

0,093 % av Pbb,  

per middag eller lunch 

 Korttidstillsyn utanför 

det egna hemmet enligt 

9 § p 7 LSS 

0,67 % av Pbb,  

per månad 

(en månad per år, under 

semester, är avgiftsfri) 

 

 

 

 

 

*  Avser personer som har annan verksamhet under dagen, t.ex. skola, och 

som därför inte äter lunch på boendet. 
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A.4 Avgifter vid missbruksbehandling enligt SoL eller 
 LVM för vuxna 

 

Område Insats Avgift 

Uppehälle HVB och familjehem 

för personer från 18 år 

80 kronor per dag eller 

den högsta ersättning 

som får tas ut enligt 8 

kap. 1 § första stycket 

SoL 

 

 

 

 

A.5 Avgifter för stödboende/omvårdnadsboende enligt 
 SoL, för vuxna 

 

 

Område Avgift 

1) Boende 70 kronor per dag 

2) Mat 86 kronor per dag 

 

 

 

 

A.6 Avgifter vid vård och behandling i familjehem eller 
 HVB enligt SoL och LVU, för barn och unga 

 

Avgift tas ut enligt 8 kap. 1 § andra stycket SoL samt 6 kap. 2 § 

socialtjänstförordningen. 
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A.7 Avgifter för riksfärdtjänst enligt lag om riksfärdtjänst 

 

 

Område Insats Avgift 

Riksfärdtjänst Resa för person som 

beviljats insatsen  

Avgift tas ut enligt 

förordningen 

(1993:1148) om 

egenavgifter vid resor 

med riksfärdtjänst 

 Resa för medresenär 

med taxi eller 

specialfordon * 

Samma avgift som den 

person som beviljats 

insatsen 

 Resa för medresenär 

med samtliga 

kommunikationsmedel, 

utom taxi eller 

specialfordon * 

Den faktiska kostnaden 

för resan 

 Resa för ledsagare Avgiftsfritt 

 

 

 

 

 

 

* Medresenär/er får följa med i mån av plats och startar och avslutar resan 

på samma plats som den som beviljats insatsen. 
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B Avgiftsberäkning 

För enskild som inte uppger sin faktiska boendekostnad vid beräkning av 

avgiftsutrymmet sätts boendekostnaden till noll kronor. För enskild som inte 

lämnar inkomstuppgift sätts högsta avgift enligt taxan 

C Förbehållsbelopp 

Vid avgiftsberäkning ska den enskilde förbehållas ett belopp 

(förbehållsbelopp) som inte är förmånligare än vad som anges i 8 kap. 7 § 

SoL. 

Tillägg till förbehållsbeloppet kan dock medges efter särskild ansökan och 

bedöms individuellt i enlighet med 8 kap. 8 § SoL samt kommunens 

tillämpningsanvisningar. 

D Nedsättning av avgift 

Vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden får sätta ned en avgift 

enligt denna taxa om det finns särskilda skäl och avgiften är oskälig. 

E Tillämpningsanvisningar 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden ska utfärda 

tillämpningsanvisningar till denna taxa. 

 


