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Inom vård & omsorg justeras vissa avgifter årligen med konsumentprisindex (KPI). Årliga avgiftsförändringar 
sker från mars månad det aktuella året. För år 2023 har uppräkning med KPI 8,5 % (juli 2022) gjorts. För år 
2023 uppgår prisbasbeloppet till 52 500kr (SCB). Alla priser i taxan är inklusive moms. 

Socialnämndens taxor 2023 
 
 

 
Taxa för vård & omsorg samt boendestöd 
Vi vill här nedan informera om grunderna för Strömstads kommuns avgiftsberäkning. 

Avgift utgår enligt beskrivning nedan för beviljade insatser inom hemtjänst samt boendestöd. Inom 
begreppet hemtjänst ryms i Strömstads kommun även kontinuerlig ledsagning och anhörigavlösning. 

 

Kontinuerlig ledsagning upp till 12 timmar per månad Kostnadsfri 

Kontinuerlig ledsagning över 12 timmar per månad Hemtjänsttaxa 

Anhörigavlösning upp till 12 timmar per månad Kostnadsfri 

Anhörigavlösning över 12 timmar per månad Hemtjänsttaxa 

 
 
 

Tillfällig/sporadisk Ledsagning (KPI-uppräkning) 

Avgift för tillfällig/sporadisk ledsagning 176 kronor/tillfälle 

 
 
 

Socialtjänstlagen reglerar kommunens rätt att ta ut avgifter gentemot enskilda personer. Bestämmelserna 
om förbehållsbelopp innebär att avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso-och 
sjukvård inte får uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt 
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader, ett minimibelopp läggs till i 
beräkning av avgifter. När avgifterna fastställs ska kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens 
maka, make, partner eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Därtill ska 
maxtaxa (högkostnadsskydd) tillämpas. Maxtaxa och minimibelopp är lagstyrda och ändras årligen efter 
prisbasbelopp. 

Om minimibelopp förändras genom ny lagstiftning tillämpas alltid vid var tid gällande minimibelopp. En 
revidering betraktas då som verkställighet. 

 
Den maximala avgiften får inte överstiga kommunens självkostnadspris som är 375 kr/timme (KPI- 
uppräkning). Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. 
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Tre olika procentsatser används för att beräkna avgiften för hemtjänst och boendestöd. Denna grundar 
sig på avgiftsutrymmet. 

Vårdavgiftens andel tas ut med: 
 

Nivå 1 0 – 8,5 tim./månad 60 % av avgiftsutrymmet. 

Nivå 2  
Över 8,5–24,5 tim./månad 

 
80 % av avgiftsutrymmet. 

Nivå 3 Över 24,5- tim./månad 100 % av avgiftsutrymmet. 

*Om högkostnadsskyddet förändras genom ny lagstiftning tillämpas alltid vid var tid gällande 
högkostnadsskydd. 

 
 

Kostnad för mat (och/eller näringsdryck och sondmat) (KPI-uppräkning) 
 

Kostnad för mat i särskilt boende* 

Ensamstående 3 533 kr/månad 

Makar 7 065 kr/månad 

 
 

Kostnad för tilläggstjänster (KPI-uppräkning) 

Start-/hygienpaket i särskilt boende 
 

Startpaket 378 kr/styck 

Hygienpaket (städ och person) 294 kr/månad 

 
 
 

Måltidstaxor i ordinärt boende (KPI-uppräkning) 

Matdistribution (krävs biståndsbeslut) 

Ensamstående 61 kronor/portion 

Makar/sambo 106 kronor 2 st. portioner (53 kr/portion) 

 
 
 

Trygghetslarmstaxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för trygghetslarm 313 kronor/månad 
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Hemsjukvård (KPI-uppräkning)  

Avgift för hemsjukvård 339 kronor/månad 

 
 
 

Hjälpmedel/Ordinationstaxa 

OBS! Dessa avgifter ingår EJ i Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd 

Avgift uttas vid ny ordination 80 kr 

 
 
 

Taxa kortidsvistelse SoL (KPI-uppräkning) 

Korttidsvistelse omvårdnad 98 kr/dygn 

Korttidsvistelse kost 118 kr/dygn 

Taxa Dagverksamhet (KPI-uppräkning) 

Kost och förbrukningsmaterial dagverksamhet 83 kronor/dag 

 
 
 

Taxor inom stöd och service 
 

Måltidspriser* (KPI-uppräkning) 

Frukost 22 kr/portion 

Lunch 48 kr/portion 

Middag/Kvällsmål 48 kr/portion 

Kostnader för mat i Gruppbostad/Servicebostad (KPI-uppräkning) 

Ensamstående 3 533 kr/månad 

Makar 7 065 kr/månad 

*Vid extern placering debiteras faktisk kostnad 
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Taxa färdtjänst 
Taxa Färdtjänst momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Årlig uppräkning sker med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar. Höjningen innefattar 
både grundavgift samt påslag/kilometer. 

Undantag är s.k. arbetsresor som baseras på priset för periodbiljett för en månad. 
 

Avser en person Beroende på avstånd 

Inom Västra Götalands län Grundavgift 50 kr* för de första 10 km, därefter 3* 
kr/km 

Utanför Västra Götalands län Grundavgift 65* kr därefter tillägg 10* kr/km 

Egenavgift för arbetsresor mellan 
folkbokföringsadress och arbetsplats avseende 
ordinär löneanställning/daglig sysselsättning enligt LSS 

 
Beloppet utgår från vad ett månadskort inom 
kollektivtrafiken kostar. 

Färdtjänstberättigad som i tillståndet beviljats LEDSAGARE har rätt att ta med ledsagare gratis. 

Medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. 

Ledarhund får medföras gratis. 

*Räknas upp av Västtrafik med KPI 
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