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Tabell för taxor och avgifter inom 
socialnämndens ansvarsområde 2023  
Beslutad i Kommunfullmäktige 2022-11-28 § 201 

Beräkningsgrunder 
Prisbasbeloppet 2023 är 52 500 kronor.  52 500 kr 

Förhöjt prisbasbelopp 53 500 kr 

Maxtaxa för vård och omsorgsavgifter 2359 kr 

Minimibelopp för ensamstående (per månad) 6470 kr 

Minimibelopp för gifta/sambo (per månad per person) 5279 kr 

Minimibelopp för person med funktionsnedsättning är 10 
% högre än för vård och omsorg 

7117 kr 

Minimibelopp för gifta/sambo med funktionsnedsättning 
är 10 % högre än för vård och omsorg 

5807 kr 

Höjning av förbehållsbeloppet vid behov av kost som 
bistånd (motsvarar skillnaden i kostnad matnorm för 
vuxna och kostnaden för biståndsbedömd kost) 

Fastställt utefter Socialstyrelsens 
riksnorm för försörjningsstöd 

 2023  

 

Vård och omsorgsavgifter  
Nivå 1 (>0 timmar - 2,99 timmar, per månad) 337 kr  

Nivå 2 (3 timmar - 4,99 timmar, per månad) 1011 kr 

Nivå 3 (5 timmar - 6,99 timmar, per månad) 1685 kr 

Nivå 4 (7 timmar - >7 timmar, per månad) 2359 kr 

Kommunal hälso- och sjukvård (per månad) 317 kr 



 

2 (5) 

Trygghetslarm/trygghetskamera och andra digitala hjälpmedel 
(per månad) 

252 kr 

Dagvård omsorg (per dag) 99 kr 

Dagvård kost (per dag. Inkluderar lunch och kaffe) 119 kr 

Korttidsvistelse, växelvård omsorg (per dygn) 122 kr 

Korttidsvistelse, växelvård kost (per dygn) 170 kr 

 

Kost inom vård och omsorg 
Hel kostdag (per månad) 5100 kr 

Lunch på vård- och omsorgsboende (per måltid) 85 kr 

Frukost på vård- och omsorgsboende (per måltid). Inkl. kaffe 43 kr 

Kvällsmat på vård- och omsorgsboende (per måltid) 43 kr 

Matdistribution lunch (per måltid) 85 kr 

Kaffe 21 kr 

Sondnäring 1500 kr 

 

Kost inom socialpsykiatrin 
Heldygnskost 147 kr 

Lunch på Mårtensdal (per måltid) 59 kr 

 

Kost på boende LSS, korttidstillsyn LSS samt elevhem 
Frukost, 0 - 15 år (per måltid) 16 kr 

Frukost, över 16 år (per måltid) 20 kr 

Lunch, 0 - 15 år (per måltid) 49 kr 
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Lunch/middag, över 16 år (per måltid) 59 kr 

Kvällsmat, 0 - 15 år (per måltid) 23 kr 

Kvällsmat, över 16 år (per måltid) 30 kr 

Mellanmål, 0 - 15 år (per måltid) 16 kr 

Mellanmål, över 16 år (per måltid) 20 kr 

Lunch inom Daglig verksamhet (motsvarar lunch/middag inom 
LSS barn över 16 år) 

59 kr 

Hel kostdag elevhem, 19-23 år (per månad) 1033 kr 

Boendekostnad elevhem, 19-23 år (per månad) 2423 kr 

 

Personals måltider inom förvaltningens verksamheter LSS och 
socialpsykiatri (avser inte pedagogisk måltid) 
Frukost 20 kr 

Lunch 59 kr 

Kvällsmat 30 kr 

Kaffe 6 kr 

 

Boende vård och omsorg 
Hyra inklusive el Enligt hyresvärds prissättning med årlig indexuppräkning 

för hyror. Kostnad för tillgång till fiber kan tillkomma.  

 

Boende LSS 
Hyra LSS-bostad Enligt hyresvärds prissättning med årlig indexuppräkning 

för hyror. Kostnad för tillgång till fiber kan tillkomma. 

Hushållsel i gruppbostad Snittkostnad av förbrukningen på boendet. (Uppräknas 
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årligen enligt socialstyrelsens riktlinjer där man använder 
KPI) 

Heldagskost på boendet Socialstyrelsens matnorm för 20 åringar 

Tvätt- och rengöringsprodukter 
(per månad) 

158 kr 

 

Övriga taxor och avgifter 
Dagresor till dagvård och daglig 
verksamhet 

Kostnad för Västtrafiks kommunkort 

Kommunal hälso-och sjukvård 
inom LSS 

317 kr per månad 

 
Influensavaccination 

Samma som Primärvårdens taxa 

Familjerådgivning, per samtal 45 
min 

Samtal 75 kr/45 min 

Förbrukningsmaterial, på vård- 
och omsorgsboende (per månad) 

158 kr  

Resa i kommunens fordon (per 
km) 

4 kr 

Förälders ersättningsskyldighet vid 
placerat barn (Försäkringskassans 
regler för underhållsbidrag) 

Maxkostnad motsvarande ett 
underhållsbidrag 

Egenavgift vid placering vuxen i 
HVB, (per dygn). 

80 kr (enligt. SKR/Socialstyrelsen) 

Provisorisk dödsboförvaltning Enligt Västkoms rekommendation för ersättning 
hemtjänst annan kommun 

Annan parts köp av 
korttidsvistelse eller 
korttid/fritidstillsyn för barn 

Enligt Västkoms rekommendation för ersättning 
hemtjänst annan kommun 

Tillfällig vistelse i Svenljunga 
kommun av brukare från annan 
kommun 

Brukaren betalar sin avgift för de beviljade insatserna till 
sin hemkommun enligt deras beslutade avgiftssystem. 

Hemkommunens debiteringsmodell gäller vid 
fakturering från Svenljunga kommun 
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Tillfällig vistelse i annan kommun 
av Svenljunga kommuns brukare. 
Kostnad som vår kommun 
debiteras av vistelsekommunen 

Hemtjänst, boendestöd och/eller hemsjukvård= Enligt 
Västkoms rekommendationer 

Matdistribution=Samma som kommunens avgift för 
matdistribution 

Trygghetslarm= Startavgift 824 kr. samt månadsavgift 
för trygghetslarm i Svenljunga kommun 

 

Hyra av Aktivitetshus Hammarlind 
för annan part än 
socialförvaltningen 

Upp till 2 timmar= 50 kr 
Mer än två och upp till 4 timmar=100 kr 
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