
 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

GÄLLANDE TAXA OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR INSATSER  

ENLIGT SOL INOM ÄLDRE- OCH LSS-OMSORGEN ÅR 2022  

2022.01.01  

  
  

Taxa för hemtjänst, ledsagning och larm.  

Nivå  Omfattning  Taxa  Kommentar  

Nivå 1  <10 tim./mån  695 kr/mån    

Nivå 2  10,01–20 tim./mån  1 520 kr/mån    

Nivå 3  20,01> tim./mån  2 170 kr/mån*  Justeras med maxtaxan för 2022, enligt 

Socialstyrelsens meddelandeblad  

Larm    315 kr/mån    

Trygghetskamera    0 kr/mån  Kostnadsfritt 2022 

Ledsagning SoL   110 kr/tillfälle    

Maxavgift    2 170 kr/mån * Högsta avgift 2022. Justeras med 

maxtaxan för 2022, enligt 

Socialstyrelsens meddelandeblad  

  

Förlust av 

larmknapp  

  250 kr/tillfälle    

 

Taxa för biståndsbedömd dagverksamhet  

Kostnad  Taxa  Kommentar  

Enligt SoL  70 kr/dygn   

Måltidsavgift  75 kr/dygn  Lunch och mellanmål ingår   

 

Taxa för hemsänd mat samt mat i matsalar  

Service  Taxa  

Matlåda, kyld  55,44 kr/låda  

Mat daglig verksamhet  55,44 kr/port 
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Taxa för särskilt boende  

Kostnad  Taxa  Kommentar  

Hyra  Hyra inkl. el  Bostadstillägg kan sökas hos Försäkringskassan.  

Kost  4 080 kr/mån   Avgiften för kost motsvarar helinackordering.  

Vård- och 

omsorgsavgift  

2 170 kr/mån * Justeras med maxtaxan för 2022, enligt 

Socialstyrelsens meddelandeblad.  

Hygienpaket  155 kr/månad  Detta är ett erbjudande. Man kan välja att själva stå 

för inköp av de artiklar som ingår.   

 

Avgifter för medboende/kvarboende utan eget beslut inom särskilt boende 

Kostnad  Taxa Kommentar 

Måltidsabonnemang   4 430 kr/mån   

Trygghetsavgift   370 kr/mån    

Tvätt avgift   880 kr/månad    

Hygienpaket  155 kr/månad  Detta är ett erbjudande. Man kan välja att själva stå för 

inköp av de artiklar som ingår.   

  

Taxa för korttidsboende  

Kostnad  Taxa  Kommentar  

Kost  136 kr/dygn    

Vård- och 

omsorgsavgift  

130 kr/dygn  Maxbelopp enligt 2022 års maxtaxa. * 

 

Avlösning i hemmet    

Avgiftsfritt upp till och med 8 timmar per månad, därefter enligt gällande taxa.  

Nivå  Omfattning  Taxa  Kommentar  

Nivå 1 < 8 tim./mån 0 kr/mån  

Nivå 2  8,01–10 tim./mån  695 kr/mån    

Nivå 3  10,01–20 tim./mån  1 520 kr/mån    

Nivå 4  20,01> tim./mån  2 170 kr/mån*  Justeras med maxtaxan för 2022, enligt 

Socialstyrelsens meddelandeblad  

 

Insatser enligt SoL för personer - Enligt gällande hemtjänsttaxa. Särskild prövning enligt  

som tillhörpersonkrets enligt LSS   gällande delegationsordning. 

 

* Maxtaxans belopp är en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet år 2022 är 48 300 

kr. Maxtaxan = 2 170,28 avrundat till 2 170 med reservation för om Socialstyrelsen anger annat belopp. 
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Hemvårdsbidrag  

Nivå  Omfattning  Belopp Kommentar  

Nivå 1 5-10 tim./vecka 2 000 kr/mån  

Nivå 2  11-20 tim./vecka 4 000 kr/mån    

Nivå 3  > 21 tim./vecka 6 000 kr/mån    

 

Om behovet är daglig hemtjänst kan hemvårdsbidrag beviljas. Den enskilde debiteras då enligt gällande 

hemtjänsttaxa.  

 

Förbehållsbelopp 

För korttidsboende gäller ordinarie förbehållsbelopp, det vill säga ingen ändring av beloppet.  

 

För boende i särskilt boende sker dels en sänkning av förbehållsbeloppet med 450 kr/månad avseende 

möblemang, dels en höjning av förbehållsbeloppet med det belopp som utgör skillnaden mellan avgiften 

för kost i särskilt boende (4080 kr/månad) och den månatliga livsmedelskostnad som Konsumentverket 

presenterar för år 2022 gällande personer över 61 år.  

 

När den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet kan kommunen 

minska minimibeloppet (en del av förbehållsbeloppet) enl. 8 kap 8§ 2 st. SoL.  

 

 

Avgifter LSS-omsorg 

Lyan korttidsboende 

 Frukost Lunch Middag Mellanmål Förbrukningsvaror 

0-5 år 12 kr 16 kr 21 kr 6 kr 3 kr 

6-12 år 14 kr 18 kr 23 kr 8 kr 3 kr 

13-17 år 16 kr 20 kr 25 kr 10 kr 3 kr 

18 år och uppåt 16 kr 20 kr 25 kr 12 kr 3 kr 

 

Lyan korttidstillsyn 

Frukost Lunch Middag Mellanmål 

16 kr 20 kr 25 kr 10 kr 

 

LSS-bostäder vuxna 

Frukost Lunch Middag Mellanmål 

18 kr 23 kr 28 kr 15 kr 
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TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER GÄLLANDE TAXA FÖR INSATSER ENLIGT 

SOL INOM ÄLDRE- OCH LSS-OMSORGEN. 

 

Nedanstående inkomstuppgifter infordras: 

• Inför insatsens början samt  

• Pensioner som utbetalas från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Uppgifterna inhämtas 

i IT-stödet 1 gång/månad. 

• Avtalspensioner, exempelvis Alecta, AMF, SPP, SPV, KPA etcetera samt inkomst/underskott av 

kapital inhämtas via inkomstförfrågan 1 gång/år. 

 

Om den enskilde inte lämnar in inkomstuppgifter debiteras högsta avgift enligt maxtaxa. 

 

Beräkning av inkomst 

För makar och sammanboende (med gemensamma barn) räknas inkomsten ihop och delas på hälften 

vardera. Vid beräkning av avgift tas hänsyn till vardera makes förbehållsbelopp och hyreskostnad.  

 

För sammanboende utan gemensamma barn räknas vardera makes inkomst för sig. 

 

Hyreskostnad 

Dubbelhyra vid flytt från ordinärt boende till särskilt boende tas inte hänsyn till vid avgiftsberäkning. 

Kan den enskilde inte betala de dubbla hyrorna kan ansökan om särskild prövning göras alternativt en 

ansökan om försörjningsstöd.  

 

Dödsboet betalar hyra för lägenhet/rum upp till och med 2 veckor efter dödsfallet. I det fall en ny 

hyresgäst tar över kontraktet tidigare än 2 veckor efter dödsfallet betalar dödsboet hyra fram till och 

med dagen innan nästa hyresgäst tar över kontraktet. 

 

Slutstäd görs av hyresgästen/anhörig. 

 

Avgift för kost 

Vid palliativ vård görs en individuell prövning av avgiften för kost. 

 

Höjning av förbehållsbelopp 

Individuell höjning av förbehållsbeloppet kan göras på grund av fördyrade omkostnader t.ex. för resor, 

för viss typ av kost, pga. funktionshinder och/eller för god man/förvaltare. Kostnaderna ska uppgå till 

minst 320 kr per månad och ha en varaktighet om minst 6 månader.  
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Felaktigt underlag eller felaktigt beslut vid fastställande av avgift 

Den enskilde har rätt att överklaga vård- och omsorgsnämndens beslut om avgift. Om den enskilde 

eller kommunen upptäcker felaktigheter efter det att besvärstiden är slut gäller följande: 

• Om den enskilde har lämnat in felaktiga uppgifter, kan kommunen debitera den enskilde 3 

månader bakåt i tiden. 

• Om kommunen har debiterat den enskilde felaktigt, rättas detta till omgående. I de fall den 

enskilde vill ha retroaktiv kompensation kan detta ske efter att den enskilde har begärt särskild 

prövning.  

 

Avgiftsbefrielse samt justering av avgift 

Följande gäller för hemtjänst, särskilt boende och LSS-bostäder: 

• Avgiftsbefrielse gäller fr.o.m. dag 2 vid inläggning på sjukvårdsinrättning. 

• Avgiftsbefrielse gäller vid övrig bortavaro mer än 5 dagar och att den enskilde har meddelat 

bortavaron senast 1 vecka i förväg. 

 

Följande gäller för korttidsboende: 

• Vid avlastning på korttidsboende betalar den enskilde veckovis (7 dagar) för vård och omsorg 

även om vistelsen är kortare än 7 dagar per tillfälle. 

• Avgiften för kost justeras utifrån faktisk vistelse. 

 

Internkontroll 

Internkontroll sker i form av stickprovstagning enligt följande rutin: 

1 gång/år tar avgiftshandläggaren ut en lista på samtliga personer i särskilt boende och med hemtjänst. 

Ansvarig områdeschef går igenom var tjugonde persons debiteringar.   


