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Avgifter inom socialnämndens 
verksamhet 
Förklaringar  
KL = kommunallagen 

LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

SoL = Socialtjänstlagen 

SoF = Socialtjänstförordningen 

ÄB = Ärvdabalken 

BegrL = Begravningslagen 

Egenavgifter 
Egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.  

Egenavgift för uppehälle får tas ut när vård och behandling bedrivs dygnet runt enligt SoL eller 
LVM. En skälig ersättning får tas ut vid boendeinsatser med stöd- och hjälpinsatser i form av 
omvårdnad eller tillsyn. Egenavgiften delas i det fallet upp på en kostnad för kost och en för logi. 

Kategori Vård/boende Avgift/lagrum Kommentar 
HVB, familjehem 
(SoL eller LVM) 

Vård och behandling 
för missbruk 

80 kr/dag för uppehälle,  
8 kap. 1 § SoL och 6 kap. 1 § 
SoF 

Efterges helt eller delvis om den 
enskilde saknar betalnings- 
förmåga, 9 kap. 4 § SoL  

HVB, familjehem 
och skyddat 
boende  

Boende med viss 
omvårdnad eller 
tillsyn (stödinsatser)  

112 kr/dag* för kost och 
81 kr/dag* för logi, 8 kap. 1 § 
SoL 

Ingår inte all kost görs 
avdrag med 20 % för frukost, 
40 % för lunch och 40 % för 
middag  

Efterges helt eller delvis om den 
enskilde saknar betalnings-
förmåga, 9 kap. 4 § SoL  

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och ordnande av gravsättning 
Socialnämnden är ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och 
underrättat dödsbodelägare. Finns det inte några anhöriga är socialnämnden även skyldig 
att ordna med begravningen. Socialnämnden har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet för 
dessa kostnader. 

Tillhandhållen tjänst Taxa/lagrum Moms Taxa inkl. moms 
• Provisorisk dödsboförvaltning 
• Ordnande med gravsättning 

794 kr/tim.*. 18 kap. 2 § ÄB 
och 5 kap. 2 § BegrL 

198 kr/tim. 992 kr/tim. 

En kommun får enligt 2 kap 6 § KL inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för 
de tjänster eller nyttigheter som den tillhandahåller. 
 
* Socialnämnden justerar avgifterna och taxan årligen den 1 januari utifrån förändringar av, 
prisbasbeloppet, Konsumentverkets beräknade kostnader för livsmedel och prisindex för 
kommunal verksamhet från Sveriges kommuner och regioner. 
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