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AVGIFTER INOM VÅRD OCH STÖD 2023

Resor 

Egenavgift för resor med taxi/färdtjänst till/från 
dagrehabiliteringen, dagvård för dementa, Aktiviteten 
(socialpsyk) och daglig verksamhet LSS

Följer egenavgiften för startzon 
länsfärdtjänst, max månadskostnad för 
Värmlandskort ett område

Egenavgift för resor med kollektivtrafik till/från 
dagrehabiliteringen, dagvård för dementa, Aktiviteten 
(socialpsyk) och daglig verksamhet LSS

Följer Värmlandstrafiks biljettpris, max 
månadskostnad för Värmlandskort ett 
område

Egenavgift för tillfälliga resor med taxi/färdtjänst till/från 
korttidsvården och boenden (gäller för de som inte har 
färdtjänsttillstånd)

Följer egenavgiften för länsfärdtjänst

Kost inom vård och omsorg

Särskilt boende (heldygns kost, gäller även sondmat) 114 kr/dygn

Matdistribution 53 kr

Dagverksamhet demens (lunch, kaffe x 2) 55 kr

Enstaka måltider matsalen Koppom

- frukost 25 kr

- lunch inklusive dryck 55 kr

- kvällsmat 34 kr

Näringsdryck som tillägg till ordinarie kost 15 kr/näringsdryck

Berikningspulver/förtjockningsmedel 100 kr/månad

Sondmat i ordinärt boende som tillägg till ordinarie kost,
för inskriven brukare i hemsjukvård

Faktisk kostnad, max 800 kr/månad

Sondmat i ordinärt boende, huvudsakliga näringsintaget, 
för inskriven brukare i hemsjukvård

Faktisk kostnad, max 3 468 kr/månad, 
följer heldygnskost i särskilt boende

Hyra i särskilt boende

Hiernegården, Petersborg, Älvgården, Klockargården, 
Gunnarsbygården och Tallmogården 

Följer förhandlingsutfall Eda Bostad - 
Hyresgästförening (f.n. 4 652 kr/månad)

Vårdavgifter

Nivå motsvarande maxgräns för avgiftuttag enligt 
socialtjänstlagen, beslutas av regeringen

Följer maxavgift enligt gällande 
socialtjänstlag (f.n. 2 359 kr/månad)

Hemtjänsttimme Motsvarar kommunens självkostnad  
(f.n. 365 kr/timme)

Timavgift vid insats som ej når maxavgiften
- Städ

- Tvätt

- Dusch

Debiteras faktiskt utförd tid enligt 
hemtjänsttimme

Debiteras kostnad för en 
hemtjänsttimme/tillfälle

Debiteras kostnad för en 
hemtjänsttimme/tillfälle
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- Övriga hemtjänstinsatser Debiteras kostnad för beviljad tid

Egenvård enligt socialtjänstlagen

Hjälp i ordinärt boende med praktisk hantering av 
- Stödstrumpor
- Ögondroppar
- Öppna medicinburkar och tilldela mediciner

200 kr/tillfälle upp till maxavgift enligt 
gällande socialtjänstlag

Leverans av Apodosrullar i ordinärt boende,  
sammankopplat med behov av insats varuhemsändning

Debiteras kostnad för två 
hemtjänsttimmar/månad 

Trygghetslarm

Trygghetslarm, inkl grundavgift och hyra av 
larmutrustning

- Larmbesök, insats av vårdpersonal

- Larm/larmknapp som förlorats eller skadats

- Installationsavgift inkl sim-kort till larm

0,80 % av prisbasbelopp/månad
(f.n. 420 kr/månad)

Inkluderas i ovanstående avgift

Debiteras faktisk kostnad

400 kr i engångsavgift

Tillsynskamera

Tillsynskamera, inkl grundavgift och hyra av 
kamerautrustning

- Besök, insats av vårdpersonal

- Kamerautrustning som förlorats eller skadats

- Installationsavgift

0,80 % av prisbasbelopp/månad
(f.n. 420 kr/månad)

Inkluderas i ovanstående avgift

Debiteras faktisk kostnad

400 kr i engångsavgift

Service/beställningar

Beställning av lunchlådor, hel kalendermånad Debiteras kostnad för en 
hemtjänsttimme/månad 

Varuhemsändning Debiteras kostnad för två 
hemtjänsttimmar/månad 

Hälso- och sjukvård

Följeslagare till sjukhus, vårdcentral, tandläkare, 
medicinsk fotvård och sjukgymnastik

150 kr/tillfälle. Hjälp av följeslagare 
max tre tillfällen per månad 

Hälso- och sjukvårdsinsatser, utom läkarvård

- Avgift per tillfälle/dag 

- Maximal avgift

- Maximal avgift för gruppverksamhet inom 
rehabilitering (t.ex. efter stroke)

- Förebyggande gruppverksamhet (balans/fallförebygga)

200 kr/tillfälle, max en avgift/dag

Följer maxgräns för avgiftsuttag enligt 
gällande socialtjänstlag (f.n. 2 359 kr/m)

Max 600 kr/månad

Avgiftsfritt
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Hyra vid behov av hjälpmedel avseende tillfällig 
funktionsnedsättning/skada (vuxna)

- Toalettförhöjning, duschpall, förhöjningsben, ramp, 
gåstativ, rollator, rullstol inkl. dyna, arbetsstol

100 kr per hjälpmedel per påbörjad 4 
veckors period

Max belopp 200 kr per påbörjad 4 
veckors period

Max belopp 800 kr för en 4 månaders 
period

Hyra vid behov av hjälpmedel t.ex. till fritidsboende, vid 
resa eller annan tillfällig aktivitet (vuxna och barn)

- Toalettförhöjning, duschpall, ramp och rollator

- Rullstol inkl dyna, arbetsstol, duschstol på hjul

- Säng, personlyft (brukaren har med utprovad lyftsele)

Max belopp 1 000 kr per 4 veckors 
period

200 kr per hjälpmedel och påbörjad 4 
veckors period

100 kr per hjälpmedel vid lån över helg 
eller lån 2-3 dagar

400 kr per hjälpmedel och påbörjad 4 
veckors period

200 kr vid lån över helg eller lån 2-3 
dagar

600 kr per påbörjad 4 veckors period

Utkörning/hämtning av hjälpmedel 400 kr/tillfälle

Intyg utfärdade av HSL-personal 200 kr/intyg

Gruppverksamhet sjukgymnastik äldre 500 kr/termin

Korttidsplats

Dygnskostnad för den som inte har hemtjänst 78 kr/dygn

Måltider 114 kr/dygn

Dygnskostnad fr.o.m. tredje dygnet vid kvarstannande 
efter erbjudande om annan beviljad insats

Motsvarar kommunens självkostnad  
(f.n. 1 580 kr/dygn)

Omkostnadsersättning särskilt boende

När kommunen står för förbrukningsvaror, tvätt, 
rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper, 
glödlampor, tvättlappar

150 kr/månad

Avgift interna utförare SFB (f.d. LASS)

När kommunens SFB-utförare köper tjänst internt av 
kommunens vårdpersonal

Följer SFB-ersättning från FK

Avgift externa utförare

När kommunens personal utför insatser inom 
vård/assistans till externa utförare 

Fastställt pris för hemtjänsttimme + 10 
% overheadkostnader, debiteras för tid 
(inkl. resor) som kommunen tillsätter 
personal
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När landstinget begär assistans av kommunens personal 
vid brukares slutenvård

Debitering av faktisk kostnad (lön, 
restid och resor) för personal som 
medföljer

Familjehem/bostad med särskild service för barn & 
unga LSS

Barn och ungdomar under 18 år boende på elevhem eller 
motsvarande

Kost och logi, oavsett egna inkomster eller inte

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens kostnader för omvårdnaden

Följer avgift för återbetalning av 
underhållsstöd till FK, per månad och 
förälder 
(f.n. <7 år 1 673 kr/månad,7-15 år 1 823 
kr/månad, >15 år 2 223 kr/månad)

Barn och ungdomar 19-21 år boende på elevhem eller 
motsvarande

Kost och logi vid egna inkomster, t.ex. 
aktivitetsersättning

Följer Konsumentverkets 
rekommendation/beräkning avseende 
kostnad för mat och hyra för bostad 
enligt vad ungdomar med egen inkomst 
bör betala när de bor hemma 
(f.n. 4 620 kr/månad totalt)

Hyra i bostad med särskild service för vuxna LSS

Åsen, Svanen, Måsvägen, Vargen Följer förhandlingsutfall Eda Bostad - 
Hyresgästförening (f.n. 5 235 kr/månad)

Kost inom LSS

Bostad med särskild service för vuxna
Måsvägen, Åsen, Svanen

Faktisk kostnad exkl moms/månad 
enligt årligen fastställda nivåer (f.n.      
2 440 kr, 2 740 kr och 2 940 kr/månad) 

Daglig verksamhet, lunch inklusive dryck

- Fika

Motsvarar kommunens självkostnad  
(f.n. 50 kr/dag)

(f.n. 60 kr/månad)

Korttidsvistelse

- Lägervistelse (kost, resor och externa aktiviteter)

Följer Konsumentverkets 
rekommendation/dygn (f.n. 0-5 år 
37 kr/dygn, 6-9 år 60 kr/dygn, 10-13 år 
76 kr/dygn, 14-17 år 91 kr/dygn, 18 år-
äldre, 100 kr/dygn)

130 kr/dygn

Korttidstillsyn för skolungdom >12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov

Följer Konsumentverkets 
rekommendation per måltid  (f.n. 
frukost 17 kr, lunch 25 kr, mellanmål 8 
kr, middag 33 kr)

Fritidsresor inom LSS, bostad för vuxna

Fritidsresor med kommunens fordon,
vid samåkning i fordon delas kostnaden

30 kr/mil
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Hälso- och sjukvård inom LSS

Hälso- och sjukvårdsinsatser, utom läkarvård

- Avgift per tillfälle/dag 

- Maximal avgift

200 kr/tillfälle, max en avgift/dag

Följer maxgräns för avgiftsuttag enligt 
gällande socialtjänstlag (f.n. 2 359 kr/m)

Kontaktperson inom LSS

Egna omkostnader vid aktiviteter, t.ex. fika, inträde och 
resor. Resekostnad delas med kontaktperson.

Faktisk kostnad

Ledsagarservice inom LSS

Egna omkostnader vid aktiviteter, t.ex. fika, inträde och 
resor. Kommunen betalar ledsagarens kostnader.

Faktisk kostnad

Avgifter inom vård och stöd 2023


	AVGIFTER INOM VÅRD OCH STÖD 2023
	Resor
	Kost inom vård och omsorg
	Hyra i särskilt boende
	Vårdavgifter
	Egenvård enligt socialtjänstlagen
	Trygghetslarm
	Tillsynskamera
	Service/beställningar
	Hälso- och sjukvård
	Korttidsplats
	Omkostnadsersättning särskilt boende
	Avgift interna utförare SFB (f.d. LASS)
	Avgift externa utförare
	Familjehem/bostad med särskild service för barn & unga LSS
	Hyra i bostad med särskild service för vuxna LSS
	Kost inom LSS
	Fritidsresor inom LSS, bostad för vuxna
	Hälso- och sjukvård inom LSS
	Kontaktperson inom LSS
	Ledsagarservice inom LSS


