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Avgifter inom vård och 
omsorgsnämndens 
verksamhet 
Förklaringar 

SoL = Socialtjänstlagen 

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt SoL) 

Restauranger i vårdboenden och servicehus Avgift 

Frukost  36 kronor/dag 

Lunch  71 kronor/dag 

Kvällsmåltid 38 kronor/dag 

Dessert 7 kronor/dag 

Matdistribution  

Lunch utan tillbehör 65 kronor/dag 

Månadsabonnemang lunch utan tillbehör (avser 

betalning för 30 dagar) 

1 950 kronor/månad 

Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL  

Måltidsabonnemang, insatsen ”SÄBO1 kost”  3 900 kronor/månad 

Övrigt  

Måltider på korttidsplats äldreomsorgen 130 kronor/dygn 

Måltider vid dagverksamhet inom äldreomsorgen 84 kronor/dag 

                                                           

1 SÄBO=Särskilt boende 
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Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt LSS och SoL) 

 Avgift 

Daglig verksamhet 

Lunch 

 

52 kronor 

Korttidsvistelse 

Frukost eller mellanmål  

Lunch eller kvällsmåltid 

Mellanmål till skola 

 

24 kronor 

35 kronor 

10 kronor 

Korttidstillsyn 

Frukost eller mellanmål  

Lunch 

 

24 kronor 

35 kronor 

Hyror på vård- och demensboende för äldre  

Boende i vård- och demensboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är på 24 - 50 

kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och cirka 10 - 20 kvadratmeter av 

gemensamhetsytorna. Hyrorna är indelade i olika nivåer efter formen av boende: 

 Hyra 

Rum med trinett på Furuliden, Yngaregården, Norrgläntan, 

Vallgården, Almgården, och Lövåsgården 

5 358 kronor/månad 

Rum med trinett på Strandgården 6 744 kronor/månad 

Rum med trinett på Igelkottens vårdboende 4 929 kronor/månad 

Rum utan trinett på Vallgården och Yngaregården 4 361 kronor/månad 

Rum med trinett på Dufvegårdens vårdboende 7 592 kronor/månad 

Dubblett på boende (exklusive Dufvegårdens vårdboende)  6 126 kronor/månad 

Reducering av omvårdnads- eller måltidsavgift vid dubbla 

boenden 

Avgift kan reduceras i upp till 

tre månader. Reduceringen 

sker på omvårdnadsavgiften 

förutsatt att utrymme finns, i 

annat fall på måltidsavgiften  
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Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna 
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS) 

Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 20 § LSS, skall 

avgift tas ut enligt reglerna i SoL 8 kap. 1 §. 

 Avgift 

Avgift för barn under 18 år Beräkning av underhållsstöd för 

försörjningsskyldiga 

vårdnadshavare 

Avgift för ungdom över 18 år utan egen inkomst Beräkning av underhållsstöd för 

försörjningsskyldiga föräldrar, 

faktura ställd till ungdom 

Avgift för ungdom över 18 år med egen inkomst 

(aktivitetsersättning) 

Avgift för hyra 0,5539 gånger 

prisbasbeloppet så kallat 

högkostnadsskydd.  

Avgift för mat enligt 

konsumentverkets beräkningar. 

Övriga avgifter 

 

Avgift 

Trygghetslarm i ordinärt boende  275 kronor/månad 

Förlust av larmklocka 750 kronor 

Förlust av hela larmenheten  1 500 kronor 

Hemtjänst i ordinärt boende upp till 6 timmar per månad Enligt maxtaxan (KFS 4.22) dividerat 

med 6 timmar 

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 

Aktivitet Avgift 

Enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 

fysioterapeut hos patienter ej inskrivna i hemsjukvården 

Avgiften ska motsvara Region 

Sörmlands patientavgifter inom 

primärvården - Besök på 

vårdcentral. 

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i 

särskilt boende 

Avgiften ska motsvara Region 

Sörmlands Regelverk - Avgifter och 

priser 

Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut 

och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är 

avgiftsfria. 
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Resor 

Till och från daglig verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning enligt LSS/SoL samt till äldreomsorgens 

dagverksamhet/dagrehabilitering för personer inom ordinärt 

boende med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av 

träning. 

Avgiften följer KFS 4.14 

Färdtjänsttaxa. Månadskort för 

personer med beslut om daglig 

verksamhet 

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 

Patientavgift inkontinenshjälpmedel 100 kronor/förskrivning 

Patientavgiften gäller för brukare i ordinärt boende i hemsjukvården. Patientavgiften gäller inte 

boenden på särskilda boenden och LSS-boende. 


