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OBS! Taxan indexuppräknas. Aktuella avgifter se: 
http://www.stromsund.se/518.html 
 
Avgifter inom vård- och socialförvaltningen  

 
 Innehållsförteckning 

1. Inom maxtaxan 
2. Utanför maxtaxan 
3. Inkomstberäkning för makar vid flytt till särskilt boende 
4. Dubbel hyra 
5. Reducering av avgiften vid frånvaro 

 
1. Inom maxtaxan  

• Hemtjänstavgift 
 

Nivå Vårdtim/ 
månad 

Avgift per månad Avgift per månad i 
2010 års prisnivå 

1 0 – 9 1/12 av 0,095  
x prisbasbeloppet 

325 

2 10 –  1/12 av 0,48  
x prisbasbeloppet 

1 696 

 
• Trygghetslarm  200 kr/månad  

 
• Regelbunden och tillfällig hemsjukvård 

1 besök    75 kr/månad 
2 eller flera besök  100 kr/månad  
 

• Tillfällig vård  57 kr/dygn  
(1/30 av maxtaxan, 1 640 kr) 
 

• Städavgift    250 kr/timme 
 
Vårdavgiften grundar sig på prisbasbeloppet och kan ändras år från år. 
 
2. Utanför maxtaxan 

• Matdistribution  
 - lunch/middag  43 kr/portion  

- efterrätt   9 kr/portion 
(Samhall) 

http://www.stromsund.se/518.html
lenhag
Markering
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• Mat gemensamhetsboenden 
- frukost   25 kr/portion 
- lunch   43 kr/portion 

 - middag   28 kr/portion 
(teknik- och serviceförvaltningen) 
 

• Fullkost tillfällig vård  90 kr/dag  
 

• Fullkost (särskilt boende)  2 700 kr/månad  
  
Förbrukningsartiklar (särskilt boende) 100 kr/månad  
t.ex. glödlampor, toalettpapper, tvättlappar 
 

• Utfärdande av intyg för  140 kr  
bostadsanpassning 
(handläggs av Kommunrehab) 
 

• Influensavaccin   75 kr 
 

3. Inkomstberäkning för makar när den ena maken, eller 
båda var för sig, flyttar till särskilt boende 

Enligt 8 kap 4 § Socialtjänstlagen så ska makars inkomster läggas ihop 
och delas mitt itu vid beräkning av vårdavgiften.  
 
När man lägger ihop inkomsterna och delar mitt itu vid beräkning av 
vårdavgiften kan det ibland slå hårt mot den make/maka som bor kvar 
hemma. Det kan t.ex. bli svårt att ha råd att behålla bostaden trots max-
taxa. 
 
Enligt Socialtjänstlagen kan varje kommun besluta att räkna på ett sätt 
som är mer fördelaktigt för den enskilde (prop 2000/01.149 s 49 och 
s 56) detta innebär att man kan beräkna inkomsterna var för sig för ma-
kar. 
 
4. Dubbel hyra 

Dubbel hyra kan beräknas under max 3 månader vid flytt till särskilt 
boende. 
 
5. Reducering av avgift vid frånvaro 

När vårdtagare är bortrest, har anhöriga hemma eller är på sjukhus, och 
inte erhåller insatser reduceras omvårdnadsavgiften från första hela 
frånvarodag t.o.m. sista hela frånvarodag.  
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