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Inledning

Bakgrund
En stor del av nu gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen följer beslut i 
kommunfullmäktige från november 2012 (KF §130). Av beslutet framgår även att 
årliga omräkningar ska göras och följa den procentuella förändringen av 
prisbasbeloppet. Det förefaller inte som att denna omräkning har skett fullt ut i 
enlighet med beslutet. Prisbasbeloppet har även minskat två av åren under perioden. 

Inför 2019 räknades avgifterna upp för insatser enligt socialtjänstlagen i enlighet 
med beslutet från 2012, d v s en uppräkning motsvarande förändringen i 
prisbasbeloppet. Förändringen mellan 2018 och 2019 var 2,2%. 

För avgifter i anslutning till LSS-insatser beslutade KF 2017 om vilka avgifter och 
taxor som gäller. Detta beslut innehåller inte någon uppgift om uppräkning och/eller 
när en översyn ska göras, utan beslutet gäller tills ett nytt beslut fattas.  

Avgifter för hjälpmedel gäller från och med 1 juni 2016, efter beslut i fullmäktige.

Syfte
Syftet med taxan är att fastställa den avgiftsnivå som kommunen kan ta ut för vissa 
tjänster och service som kommunen tillhandahåller i anslutning till insatser enligt 
socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- 
och sjukvårdslagen.

Syftet är även att samla alla gällande avgifter inom verksamhetsområdet i ett och 
samma dokument. Detta för att underlätta för både medborgare och tjänstemän. 

Omfattning
Taxan kompletterar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till insatser 
enligt LSS. I riktlinjerna anges principer för avgiftsberäkning, betalning och 
eventuella undantag gällande avgiftsuttag. 

Hyror vid kommunens särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas inte av denna taxa. Dessa är 
inte att betrakta som en avgift då det finns ett hyresförhållande vid upplåtelse av 
lägenhet eller rum i särskilt boende. Hyror hanteras enligt 12 kap jordabalken 
(hyreslagen).
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Avgiftsbestämmelser 

Stöd och bistånd enligt socialtjänstlagen 
Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet, korttidsvistelse och 
kommunal hälso- och sjukvård omfattas av maxtaxa1. Månadsavgiften kan bli lägre 
vid låg betalningsförmåga. Hyra, mat, förbrukningsartiklar och resor ingår inte i 
maxtaxan. 

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *. Maxtaxan för 2019 
är 2089 kronor per månad. 

Stöd i hemmet och måltider i kommunal verksamhet (exkl särskilt 
boende)

Insats 2019 Förslag 2020
Hemtjänst, omvårdnad* 213 kr/beviljad timme 266 kr/beviljad timme
Hemtjänst, service* 266 kr/beviljad timme 300 kr/beviljad timme
Ledsagning 213 kr/beviljad timme 266 kr/beviljad timme
Frukost eller mellanmål vid kommunens 
verksamheter

32 kr/dag 32 kr/dag

Lunch inkl dessert 72 kr/portion 72 kr/portion
Middag inkl dessert 72 kr/portion 72 kr/portion
Dessert 10 kr/portion 10 kr/portion
Dagverksamhet, tillfälle* 49 kr/tillfälle 49 kr/tillfälle
Resa dagverksamhet 61 kr/enkel resa 61 kr/enkel resa
Avlösarservice (11 h el mer) 159 kr/timme 266 kr/timme
Trygghetslarm installation 345 kr 345 kr
Trygghetslarm, månadsavgift* 266 kr/månad 266 kr/månad

Särskilt boende

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *. Maxtaxan för 2019 
är 2089 kronor per månad. 

Insats 2019 Förslag 2020
Omvårdnad, särskilt boende* 2 089 kr Enligt maxtaxa
Måltider, särskilt boende 3 634 kr/månad 3634 kr/månad
Förbrukningsartiklar2, särskilt boende 106 kr/månad 120 kr/månad 
Medboende, särskilt boende, 
trygghetslarm*

200 kr/månad

Medboende särskilt boende, 
helpension måltider

3634 kr/månad

Korttidsvistelse SoL, omvårdnad* 69 kr/dygn 69 kr/dygn
Korttidsvistelse SoL, måltider 124 kr/dygn 124 kr/dygn

1 Maxtaxan fastställs årligen av regeringen och innebär att avgifterna för service och omvårdnad 
enligt socialtjänstlagen, kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL får högst 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 
2 I förbrukningsartiklar ingår toalettpapper, tvättlappar, tvål, tvättmedel och visst rengöringsmedel
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Avgifter för tjänster och service i anslutning till insatser enligt LSS

Avgifter i anslutning till insatsen korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för 
barn eller ungdomar 

Avgifter för måltider 

För enskilda måltider avseende barn och ungdom med insatsen korttidsvistelse 
enligt 9 § 6 LSS i form av korttidsvistelse, stödfamilj och lägerverksamhet ska 
avgift motsvara 50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende. 

Avgifter för resor vid korttidsvistelse

För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara kommunens interna milkostnad. 
För år 2019 är kostnaden 43 kronor per mil inklusive moms.

Avgiften ska delas lika mellan samtliga som deltar på resan, inklusive kommunens 
medföljande personal.

Avgifter i anslutning till insatsen korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för 
vuxna 

Avgifter för måltider 

För enskilda måltider avseende vuxna med insatsen korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 
ska avgift motsvara 100 % av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende. 

Avgifter i anslutning till insatsen korttidstillsyn enl. 9 § 7 LSS

Avgifter för måltider 

Under skollov ska avgifter för måltider för barn och ungdom med insatsen 
korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS vara desamma som avgifter i anslutning till insatsen 
korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för barn eller ungdomar.

Under de tider på året då det inte är skollov bekostas måltiden av kommunen. 

Avgifter i anslutning till insatsen boende i familjehem eller bostad med 
särskild service enl. 9 § 8 LSS för barn eller ungdomar 

Omfattning och avgränsning 

Bestämmelserna omfattar kostnader för kost och logi för barn och ungdom 
beviljade insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. 
 



7

Bestämmelserna omfattar inte elevhemsboende i anslutning till gymnasieskola med 
Rh- anpassad utbildning3. Dessa elever betalar avgift för kost och logi till skolan 
med stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om avgifter för kost 
och logi för vissa elever som bor i elevhem (SKOLFS 2009:24). 
 
Bestämmelserna omfattar inte elevhemsboende eller annan inackordering på grund 
av studier vid gymnasieskola på annan ort utan särinriktning. Dessa elever betalar 
avgift för kost och logi till skolan och har möjlighet att söka inackorderingstillägg 
från Tierps kommun med stöd av 5 kap. 32 § SkolL. 

Avgifter för måltider 

För kost i anslutning till insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS ska 
avgift uppgå till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad. 
 
Då boende i elevhem under studietid innebär att den unge vistas i föräldrahemmet 
under skollov, ska den unge kompenseras genom att avgift för kost inte debiteras 
under månaderna juni-augusti. 

Avgifter för boende 

För logi vid insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS ska avgift uppgå 
till en tolftedel av 0,5063 prisbasbelopp per månad under förutsättning att den 
enskilde har en inkomst enligt 19 § LSS. 
 
Då boende i elevhem under studietid innebär att den unge vistas i föräldrahemmet 
under skollov, ska den unge kompenseras genom att avgift för logi inte debiteras 
under månaderna juni-augusti. 

Avgifter i anslutning till insatsen bostad med särskild service enl. 9 § 9 
LSS 

För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara kommunens interna milkostnad. 
För år 2019 är kostnaden 43 kronor per mil inklusive moms.

Avgiften ska delas lika mellan samtliga som deltar på resan, inklusive kommunens 
medföljande personal.

Avgifter i anslutning till insatsen daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS 

Avgifter för resor 

För personer beviljade resor till och från daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS ska 
avgift motsvara 25 procent av den månatliga totala taxikostnaden, till ett maxbelopp 

3 Ungdomar som på grund av ett svårt rörelsehinder behöver anpassad undervisning och 
habilitering, och i vissa fall boende och omvårdnad i boendet, kan söka till riksgymnasium med Rh-
anpassad utbildning.
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per månad motsvarande en 30-dagars pensionärsbiljett hos UL. För 2019 motsvaras 
detta av 560 kronor per månad. Resterande kostnad ska bekostas av kommunen. 

Maxbeloppet justeras och följer ULs prissättning för 30 dagars pensionärsbiljett. 



9

Avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel enligt hälso- och 
sjukvårdslagen

Hemsjukvård
Insats 2019 Förslag 2020
Kommunal hälso- och sjukvård, 
hemsjukvård från sjuksköterska, 
arbetsterapeut och fysioterapeut*

159 kr/besök, max 624 
kr/månad

350 kr/månad 

Person ej inskriven i kommunala 
hemsjukvården, besöksavgift, inkl digitalt 
möte och intygsskrivning 

160 kr/besök

Hjälpmedel

Förskrivning och övriga avgifter

Insats 2019 Förslag 2020
Avgiftstak för hjälpmedel 1200 kr/år 1500 kr/år
Korttidslån säng och lyft, vid tillfälligt 
besök/behov max tre månader

1000 kronor inkl transport

Korttidslån övriga hjälpmedel vid tillfälligt 
besök/behov max tre månader

300 kr för första 
hjälpmedlet, 100 kr för 
vardera påföljande

300 kr för första 
hjälpmedlet, 150 för 
vardera påföljande

Ej återlämnat hjälpmedel Motsvarande hjälpmedlets 
anskaffningsvärde

Hämtning av hjälpmedel 300 kr (ingår ej i 
avgiftstaket)

300 kr (ingår ej i 
avgiftstaket)

Person ej inskriven i kommunal 
hemsjukvård, förskrivning/utprovning av 
hjälpmedel, inkl ett uppföljningsbesök

300 kr/tillfälle

Hjälpmedel

Hjälpmedel 2019 Förslag 2020
Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

Tyngdtäcke 400 kr 400 kr
Antidecubitusmadrass Ingen avgift Ingen avgift
Ståstöd/Tippbräda 400 kr 400 kr
Hjälpmedel för personlig vård
Toalettförhöjning 200 kr 200 kr
Rullande hygienstol 400 kr 400 kr
Armstöd som monteras på toaletten 200 kr 200 kr
Duschstol, badbräda 200 kr 200 kr
Hjälpmedel vid förflyttning
Käppar och kryckor 100 kr (per par) 100 kr (per par)
Gåstativ 200 kr 200 kr
Rollator 200 kr 200 kr
Korg till rollator 100 kr
Gåbord 200 kr 200 kr
El-gåbord 400 kr 400 kr
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Hjälpmedel 2019 Förslag 2020
Manuell rullstol, första rullstolen 400 kr 400 kr
Andra manuella rullstolen 60 kr/månad
El-rullstol (även drivaggregat) 100 kr/månad 125kr/mån
Glidbräda, glidmatta 200 kr 200 kr
Överförflyttningsplattform 200 kr 200 kr
Mobil och stationär lyft (inkl. sele) 400 kr 400 kr
Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder
Arbetsstol 400 kr 400 kr
Arbetsstol med el-höjning 400 kr 400 kr
Säng, motoriserat reglerbar 600 kr 600 kr
Sängryggstöd 400 kr 400 kr
Förhöjningsklossar 200 kr 200 kr
Stödhandtag av expandertyp 400 kr 400 kr
Tillbehör till egen säng 200 kr 200 kr
Hjälpmedel för kommunikation och information
Kognitiva hjälpmedel 400 kr 400 kr
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Lagstöd för avgifter
Kommunens rätt att ta ut avgifter för insatser för vård, omsorg och socialt stöd 
regleras i 8 kap. socialtjänstlagen (SoL), 6 kap. socialtjänstförordningen (SoF), 18-
20 §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 17 kap. 8 § 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Socialtjänstlagen
Av 8 kap. 1 § SoL följer att kommunen får ta ut skälig ersättning för stöd- och 
hjälpinsatser. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen 
får ta ut skälig ersättning för hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende och bostad 
med särskild service enligt SoL. Enligt 8 kap 5 § får den sammanlagda avgiften för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inte överstiga 
maxtaxan (en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp). 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Insatser enligt LSS är enligt lag avgiftsfria men kommunen har med stöd av 19 § 
LSS rätt att ta ut skäliga avgifter i vissa fall. Avgifter får tas ut för bostad, kost, 
fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter och resor av dem som har hel allmän 
ålderspension, hel sjukersättning eller aktivitetsersättning eller annan inkomst av 
motsvarande storlek enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde 
får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Vårdnadshavare är även 
enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden om den enskilde är under 18 år. 

Hälso- och sjukvårdslagen
Avgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen får enligt 17 kap 8 § tas ut för hälso- och 
sjukvård som kommunen ska erbjuda enligt 12 kap 1 och 2 §§ eller 14 kap 1 §. Det 
vill säga hälso- och sjukvård till personer som bor beviljats särskilt boende eller 
bostad med särskild service enligt SoL, samt hemsjukvård i ordinärt boende. Enligt 
PM 2003 från Svenska kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och 
landsting, SKL) framgår att bostad med särskild service enligt LSS likställs med 
boende enligt SoL. 

Avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL samt 
hemtjänst och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen får högst uppgå till en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 

Kommunallagen
Enligt kommunallagen ska kommunen behandla alla medborgare lika. Detta är 
särskilt viktigt att beakta vid utredning av den enskildes avgiftsutrymme och vilka 
kostnader som ska ingå i det så kallade förbehållsbeloppet. 


