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1. Inledande bestämmelser 
Denna taxa gäller avgifter för hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende, 
bårtransport, patientavgift och mat i anslutning till insatser.  

Taxan är beslutad med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) och kommunallagen (2017:725). 

Taxan tillämpas avseende insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen i den utsträckning som närmare föreskrivs i nedanstående 
taxebestämmelser. 

2. Beräkningsgrunder 

2.1 Självkostnadsprincip 
Avgift för hygienabonnemang, mat och bårtransport tas ut enligt de grunder som 
framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (självkostnadsprincipen).  

2.2 Socialtjänstlagen 
Avgift för hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende och patientavgift tas 
ut enligt de grunder som framgår av 8 kap. socialtjänstlagen och 17 kap. hälso- och 
sjukvårdslagen. Enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga avgifter 
som inte överstiger kommunens självkostnader för bland annat hemtjänst, 
dagverksamhet eller annan liknande social tjänst. Hemtjänstbegreppet omfattar till 
exempel hemtjänst, trygghetslarm och omsorg på ett vård- och omsorgsboende.  

Den enskilde har rätt till ett förbehållsbelopp, som ska täcka personliga behov och 
andra normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och 
boendekostnad. Minimibeloppet beräknas enligt bestämmelser i socialtjänstlagen. 
Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, 
dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, 
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.  

Personer under 65 år har ett 10 % högre minimibelopp.  

Minimibeloppet ska höjas i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda 
omständigheter har ett varaktigt behov (minst sex sammanhängande månader) av ett 
inte oväsentligt högre belopp (>200 kronor). Kostnaden kan till exempel bero på 
fördyrad kost, familje- och arbetssituation eller kostnader för god man eller förvaltare.  

Vid flytt till vård- och omsorgsboende efter biståndsbeslut, ökas förbehållsbeloppet 
med kostnaden för den tidigare bostaden i maximalt 3 månader, förutsatt att den 
enskilde har ansökt om jämkning av boendekostnad. 

Socialtjänstlagen innehåller även ett högkostnadsskydd, som kallas för maxtaxa. Den 
enskildes avgifter får för hemtjänst, dagverksamhet och patientavgift, per månad 
högst uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. Den enskildes avgifter för bostad 
i vård- och omsorgsboende får per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 
prisbasbelopp. 



Kungsbacka kommun Taxa för vård och omsorg 3 (5) 
 

3. Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt är inkluderat i avgift för hygienabonnemang. I övrigt gäller momsfrihet 
enligt mervärdesskattelagen (1994:200).  

4. Avgiftsbelopp 
I tabellen nedan framgår samtliga avgifter, beräkningssätt, om avgiften ingår i 
maxtaxan och belopp för 2022.  

Avgiften avrundas till närmaste enkrona.  

Avgift Beräkningssätt Ingår i 
maxtaxa 

Belopp 2022 

Timtaxa hemtjänst 10 % av 
maxtaxa/timme 

Ja.  217 kr/timme 

Avlösning i hemmet Ingen avgift tas ut för 
avlösning 
understigande 16 
timmar/månad, 
därefter debiteras 
timtaxa hemtjänst 

Ja.  Under 16 timmar 
avgiftsbefriat.  

Över 16 timmar 
217 kr/timme.  

Trygghetslarm
 
 
 
   

0,562 % av 
prisbasbeloppet 

Ingen hemtjänstavgift 
tas ut för utryckning 
och vård i anslutning 
till larm 

Ja.  271 kr/månad 

Omsorgstaxa vård- 
och omsorgsboende 

Samma som 
maxtaxan enligt 8 
kap. 5 § 1 p 
socialtjänstlagen, det 
vill säga en tolftedel 
av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet 

Ja.  2170 kr/månad 

Hygienabonnemang 
inklusive moms 
 
 
  

Självkostnadsprincip 
plus moms 

Nej.  150 kr/månad 

Hyra särskilt boende 
(utanför hyreslagen) 

Samma som maxtaxa 
enligt 8 kap. 5 § 2 p 
socialtjänstlagen, det 
vill säga en tolftedel 
av 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet 

Ja.  2229 kr/mån 

 

Korttidsplats, omsorg 1/30 av maxtaxa Ja.  72 kr/dygn 
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Dagomsorg 
 
 
   

1/90 av maxtaxa Ja.  24 kr/dag 

Patientavgift hälso- 
och sjukvård i ordinärt 
boende, 18-84 år
 
 
   

0,634 % av 
prisbasbeloppet 

Ja.  306 kr/månad 

Bårtransport Utgår från 
transportörens avgift 

Nej.  - 

Nyttigheter    
Helabonnemang vård- 
och omsorgsboende 

Självkostnadsprincip Nej.  3 928 
kr/månad 

Korttidsplats, mat  Självkostnadsprincip 

Helabonnemang/30 

Nej.  131 kr/dygn 

Dagomsorg, mat Självkostnadsprincip 

40% av totala 
matkostnaden per 
dag  

Nej.  68 kr/dag 

 

5. Indexjustering av avgiftsbelopp 
Beloppen justeras årligen enligt förändringar i prisbasbeloppet. Måltidspriserna följer 
den prisökning som bestäms i den årliga kommunbudgeten. Övriga avgifter följer 
förändringar i prisbasbeloppet om inget startår finns.  

6. Delegering av beslut om justering efter index 
Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för att årligen räkna upp beloppen i taxan.  

7. Avgiftsreducering 

7.1 Allmänt 
Nytillkommen brukare betalar för den del av månaden som servicen mottagits (antal 
dagar/30). Nästkommande månad betalas enligt taxa.  

När insatsen stadigvarande upphör betalas till och med sista hjälptillfället.  

7.1 Nutritionsprodukter 
Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som äter 
mat men tillgodoser hälften av sitt energi- och näringsbehov med sondnäring ska 
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reduceras i motsvarande mån som individen får sondnäring, dock endast upp till 
högkostnadsskyddet. 

Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som 
använder nutritionsprodukt ska reduceras i motsvarande mån som individen får 
nutritionsprodukt, dock endast upp till högkostnadsskyddet. Vid enbart enteral 
nutrition ska den enskilde inte debiteras någon avgift för matabonnemang. 

7.2 Vård- och omsorgsboende 
Vid oplanerad akut frånvaro som akut sjukhusvistelse görs avdrag från första dagen 
avseende omsorg och matkostnad. Ingen avgiftsreducering sker av 
hygienabonnemanget vid frånvaro. 

Vid planerad frånvaro som meddelas minst 7 dagar i förväg görs avdrag på 
matkostnaden från och med första frånvarodagen. Avgiften reduceras tidigast den 
8e dagen efter att anmälan om planerad frånvaro inkommit. 

8. Ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2023. 
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