
 
    

 
 Social verksamhet  

  
  
AVGIFTER – insatser inom äldreomsorg from 2023 

 

 Trygghetslarm  275 kr/månad digitala larm 
    Extra larmknapp kostar 100 kr/mån. 

 GPS-larm  Enbart GPS-larm 275 kr/mån. Som komplettering till 
   trygghetslarm 100 kr/mån. 

 Hemtjänst   
1 – 10 timmar/månad    944 kr/månad 40% av maxtaxan 
11 – 30 timmar/månad 1 651 kr/månad 70% av maxtaxan 

 31 <     timmar/månad 2 359 kr/månad 100% av maxtaxan 
 

 Dagens lunch, hemleverans 78 kr/portion 

 Dagverksamhet, lunch 78 kr/portion 

 Dagverksamhet resor  Avgiften följer kostnad för färdtjänstresa i en kommun, 
(40 % av 69 kr/enkelresa from 230109, 28 kr) 

 

 Hälso- o sjukvårdsinsatser 500 kr/månad 

 Influensavaccination  Avgiften följer belopp som fastställs av Västra  
   Götalandsregionen inför varje ny säsong 

 

 Palliativ vård i hemmet 
 Hälso- och sjukvård  500 kr/månad 
 Omvårdnad  79 kr/dygn (2 359 kr/månad) 

                                                       

 Korttid-/växelvård,  Hyra 143 kr/dygn 
 Palliativ vård på Passagen Mat 146 kr/dygn 
    Omvårdnad 79 kr/dygn (2 359 kr/månad) 
 

 Trygghetsplats  Hyra 143 kr/dygn och mat 146 kr/dygn 
                                                       

 Växelvård, dagtid  Hyra 88 kr/dag, mat 78 kr/dag 
                                                       
Särskilt boende 

 Hyra Hallers väg   Två alternativ beroende på lägenhetens storlek (m2)
    6 426 eller 6 835 kr/månad 

 Hyra Vistegården  Tre alternativ beroende på lägenhetens storlek (m2) 
   6 978, 7 526 eller 7 829 kr/månad  

    Omvårdnad 2 359 kr/månad 
    Matkostnad 4 389 kr/månad 

Avgifter debiteras från och med den dag då insatsen är verkställd till och med sista dag för 

verkställighet.  Hyreskontrakt för särskilt boende upprättas från den dagen då lägenheten är 

tillgänglig för inflyttning. Hyra debiteras från inflyttningsdag till och med den dag då 

lägenheten är slutstädad.  

  



 
    

 
 Social verksamhet  

  
  
AVGIFTER – insatser inom individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg samt 
socialpsykiatri from 2023 

 

 Hyra Smultronvägen 20 Hyra 6 381 kr/månad 
 

 Daglig verksamhet lunch 57 kr/portion 
 

 Korttidstillsyn LSS  heldygn 54 kr/dygn (0,1 % av prisbasbeloppet)  
frukost 11 kr, lunch 22 kr,  middag 22 kr 

 

 Korttidsvistelse LSS  54 kr/dygn (0,1 % av prisbasbeloppet) 
 

 Kontaktfamilj SoL  54 kr/dygn (0,1 % av prisbasbeloppet) 
 

 Placering i heldygnsomsorg av barn och unga enligt SoL och LSS 
Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får högst uppgå till vad som för 
varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap 20 § socialförsäkringsbalken. 
(augusti 2022) 

1 673 kr/månad till och med den månad barnet fyller 11 år  
1 823 kr/månad till och med den månad barnet fyller 15 år 
2 223 kr/månad från och med den månad barnet fyller 15 år 

 Stöd och hjälpinsatser,  
vuxna SoL och LSS  Egenavgift vid stöd- och hjälpinsatser av behandlings-

karaktär för vuxna uppgår till högst 80 kronor per dag.  
Övriga stöd- och hjälpinsatser vid hem som i huvudsak 
tillhandahåller boende uppgår till 150 kr per dygn i 2023 års 
nivå. (1/30-del av 0,08571 x prisbasbeloppet. Ersättningen 
avser täckning av dygnskostnad.) 
Övriga placeringar på HVB-hem enligt SoL och LSS tas en 
avgift för mat och boende med beaktande av 
förbehållsbeloppet. 
 

 Familjerådgivning  Vid familjerådgivning uttas en avgift om 100 kr (2022) per    
tillfälle. Avgiften betalas av den enskilde direkt till 
Lidköpings kommun enligt fastställd taxa. 
 

 Dödsboförvaltning  Beräknad självkostnad per timma för Grästorps kommun  
avseende dödsboförvaltning och anordnande av begravning 
är 0,8 % av prisbasbeloppet. (420 kr/tim 2023).  
Till beloppet läggs lagstadgad moms. 

 
I vissa ärenden gäller även de avgifter som tas ut för insatser inom äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård 
 
 
Avgifter för Social verksamhet har beslutats av KS 2022/391 § 223 2022-11-09 


