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Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgsnämnden 
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i förekommande fall 

 

 
Taxa Enhet april 2016- april 2017- 
  mars 2017 mars 2018 
 
Hjälpmedelspaket kr/paket 300:00 300:00 
 
Hjälpmedelspaket efter planerad operation, upp till tre månader, toalettförhöjning, duschstol, 
dyna eventuell höjning av säng, gånghjälpmedel (ligger utanför maxbelopp). 
 
Hämtning av hjälpmedel  kr/gång 250:00 250:00 
 
Om kund eller anhörig inte själv kan återlämna hjälpmedel, hämtar kommunen det mot en 
avgift (ligger utanför maxbelopp). 
 
Ej rengjorda hjälpmedel.  kr/gång 250:00 250:00 
 
Om hjälpmedel återlämnas ej rengjorda kommer en avgift att debiteras (ligger utanför 
maxbelopp). 
 
Utprovningsavgift kr 160:00 160:00 
 
Utprovningsavgift vid nyordination av hjälpmedel. Om fler hjälpmedel provas ut samtidigt tas 
endast en avgift ut (ligger utanför maxbelopp). 
 
Uteblivet besök kr  160:00 160:00 
 
Uteblivet besök debiteras med undantag av hastigt insjuknande (ligger utanför maxbelopp). 
 
För hjälpmedel som inte återlämnas när behovet upphört tas en avgift ut motsvarande 
hjälpmedlets anskaffningsvärde. Detta görs efter påminnelse. 
 
 
Kommunens utbud av tekniska hjälpmedel 
Arbetsstol el engångsavgift kr  360:00 360:00 
Gå- och ståbord engångsavgift kr 360:00 360:00 
Överflyttningshjälpmedel engångsavgift kr 260:00 260:00 
Badkarsbräda enkel engångsavgift kr 260:00 260:00 
Badkarsstol snurr engångsavgift kr 260:00 260:00 
Hygienstol engångsavgift kr 260:00 260:00 
Toalettförhöjning engångsavgift kr 260:00 260:00 
Höj- och sänkbar säng engångsavgift kr 800:00 800:00 
Elryggstöd säng engångsavgift kr 500:00 500:00 
 
Manuell rullstol inkl. dyna avgift kr/halvår 400:00 400:00 
Manuell rullstol, transport avgift kr/halvår 300:00 300:00 
Elrullstol inkl. dyna avgift kr/halvår 600:00 600:00 
 
 
Notera: Den sammanlagda avgift som kan debiteras en enskild kund för tekniska hjälpmedel under 

kalenderåret 2017 är maxbeloppet 1 165 kr, vilket motsvarar 2,6 % av prisbasbeloppet. En ekonomisk prövning 
görs och enskilda betalar utifrån sitt avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymme inte finns, så betalar den enskilde inget 
alls. 
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Taxa Enhet april 2016- april 2017- 
  mars 2017 mars 2018 
 
Trygghetslarm (0,5 % av prisbasbeloppet) kr/månad 222:00 224:00 
 
Trygghetslarm blir en abonnemangsavgift/månad, avgift återbetalas inte. Påbörjad månad 
debiteras. Räknas om årligen.                   

 
Hemtjänstavgift enligt maxtaxa (får maximalt uppgå till en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet) kr / månad              1 991:00              
2 013:00   
 
Räknas om årligen. 
 
I de fall där endast några timmars hemtjänst är beviljad per månad, tas en timtaxa ut om det 
blir mer förmånligt för individen.  kr/timme 368:00 367:00 
 
Timtaxan beräknas med 90 % av kommunens självkostnad föregående år enligt KPB, Kost-
nad Per Brukare. Taxan räknas om årligen efter utfall föregående år, för 2017 års timtaxa 
används utfall 2015. Som underlag för kommunens självkostnad har Ensolutions beräkning, 
kostnad per hemtjänsttimme, använts. 
    
Hemsjukvårdsavgift  kronor/månad  368:00 367:00 
 
Hemsjukvårdsavgiften är ett abonnemang och kostnaden ingår i maxtaxan för hemtjänst-
avgiften. Räknas om årligen lika som timtaxan. 
 
Nya avgifter 
Trygghetsringning samma avgift som trygghetslarm  222:00 224:00 
Ingår i maxtaxan. Räknas om årligen. 
 
Installationsavgift för trygghetslarm engångskostnad  368:00 367:00 
Ingår i maxtaxan. Räknas om årligen. 
 
Borttappad/förstörd larmknapp  200:00 200:00 
Ingår ej i maxtaxan. 
 
Avlösning av närstående ingen avgift för omvårdnad de första 10 dagarna/månad därefter 
betalas hemtjänstavgift. Ingår i maxtaxan. 
 
Övriga avgifter 
Boendestöd är avgiftsfri utifrån bedömning av biståndshandläggare.  
Personligt stöd är enligt LSS, lagen om stöd och service, avgiftsfri. 
 
Hyran på särskilda boende debiteras för innevarande månad  
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Taxa Enhet april 2016- april 2017- 
  mars 2017  mars 2018 

 
Kostavgift inom särskilt boende och korttidsboende följer konsumentverkets årliga beräk-
ningar av skäliga levnadskostnader. Till kostavgiften lägger förvaltningen på en berednings-
avgift som kostnadsbevakas varje år, förändras vid eventuella kostnadsökningar. 
 
 kostavgift särskilt boende kr/månad 1 775:00 1 780:00 

 beredningsavgift särskilt boende kr/månad 1 300:00 1 300:00 
 total avgift kr/månad 3 075:00 3 080:00 

  
 kostavgift korttidsboende kr/dag 56:00 56:00 
 beredningsavgift korttidsboende kr/dag 43:00 43:00 

 total avgift kr/dag   99:00 99:00 
 
Omräkning av kostavgiften sker varje år enligt konsumentverkets riktlinjer. Avgiften ändras 
1 april.  

  
Kostavgift inom dagverksamheten/dagrehabilitering följer konsumentverkets årliga beräk-
ningar av skäliga levnadskostnader.  
 dagavgift 71:00 72:00 
  
Omräkning av dagavgiften görs varje år enligt konsumentverkets riktlinjer. Avgiften ändras 1 
april.  
  
Kostavgift tas ut inom korttidsvistelse, LSS för barn och följer konsumentverkets årliga be-
räkningar av skäliga levnadskostnader.  
 dagavgift 42:00 32:00 
    
Man betalar för första dagen men inte sista dagen vid vistelse. Omräkning av kostavgiften 
görs varje år enligt konsumentverkets riktlinjer. Avgiften ändras 1 april. 
  
Kostavgift tas ut inom korttidstillsyn och följer konsumentverkets årliga beräkningar av 
skäliga levnadskostnader.  
 kostnad/närvarodag 12:00 12:00 
 
Omräkning av kostavgiften varje år ska göras enligt konsumentverkets riktlinjer. Avgiften 
ändras 1 april.  

 
Avgift för stadigvarande boende enligt LSS för barn och ungdomar, utan egen inkomst, ska 

föräldrarna bidra till kostnaderna för barnets omvårdnad m.m. till dess barnet fyllt 18 år, 
 (8 kap. 1 § Socialtjänstlagen, 6 kap. 2 § Socialtjänstförordningen, 20 § Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade och 5 § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.)  Var 
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och en av föräldrarna ska bidra. Storleken på detta bidrag/avgift ska inte överstiga vad som för varje 
tid motsvarar underhållsbeloppet (18 kap. 20 § Socialförsäkringsbalken) d.v.s. 1 573 kr per månad.  
                                                             

 kostnad/förälder och månad     1 273:00      
1 573:00 

 

Notera: Omprövning av kostnaden för barnets omvårdnad ska göras varje år med stöd av 18 kap 34 
§ Socialförsäkringsbalken. Underhållsstöd som beräknats enligt 21 eller 24 § ska omprövas när  
 

1. det finns ett nytt beslut om slutlig skatt för den bidragsskyldige, eller 
2. grunden för tillämplig procentsats enligt 19 kap. 16 och 17 §§ ändras. 
 
Föranleder det nya beslutet om skatt en ändring av underhållsstödet, ska ändringen gälla från och 
med februari året efter det år då beslutet meddelades. Vid ändring av grunden för tillämplig 
procentsats justeras underhållsstödets belopp från och med månaden efter den månad då 
Försäkringskassan fick kännedom om ändringen. Lag (2011:1434). 
 

 
 

Taxa Enhet april 2016- april 2017- 
   mars 2017 mars 2018 

 
Beräkning av förbehållsbeloppet 1/ (a-e nedan). I de fall den enskilde inte har en utgiftspost 
som ingår i minimibeloppet 2/, kan förbehållsbeloppet sänkas med motsvarande. Inom 
särskilt boende innefattar det hushållsel, TV-licens, möbler och husgeråd, förbrukningsvaror 
samt kabel-TV. 
 
a/ Hushållsel bygger på en normalkonsumtion för ett rum på 20 kvadrat (1 500 kWh) och 
innefattar kostnader för el, energiskatt och fast avgift. Följer årliga kostnadsökningen, 
generellt 2 % årligen, men stäms av mot faktisk kostnadsökning varje år. 
 
 kr/mån 157:00 165:00 

 
b/ TV-avgift, beräknas på regeringens beslutade årliga avgift delat i 12 månader 
 
 kr/mån 185:00 195:00 

 
c/ Möbler och husgeråd m.m. följer årliga kostnadsökningen, generellt 2 % årligen men 
stäms av mot faktisk kostnadsökning varje år. 
 kr/mån 89:00 91:00 

 
d/ Förbrukningsvaror (tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper o.s.v.). Följer 
årliga kostnadsökningen, generellt 2 % årligen men stäms av mot faktisk kostnadsökning 
varje år. 
 kr/mån 100:00 102:00  

 
e/ Kabel-TV, stäms av varje år mot faktisk kostnad 
 kr/mån och lägenhet 75:00 84:00 
 
 
Uppräkning av avgifter enligt ovanstående varje år ska göras enligt konsumentverkets 
riktlinjer. Avgiften ändras 1 april.   
 
 
1/ 

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel innan 

avgift får tas ut för hemtjänst m.m.  
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2/ 

Minimibeloppet beräknas huvudsakligen med ledning av Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnads-

kostnader och utgör en bas för beräkning av förbehållsbeloppet. Minimibeloppet beräknas i procent av prisbas-
beloppet. 

 


