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Inledning 

I det här dokumentet redovisas taxor och avgifter inom socialnämndens verksamheter för 

verksamhetsåret 2022. Inför varje nytt kalenderår räknas avgifterna upp enligt tidigare 

tillämpade principer. I slutet av dokumentet finns en sammanställning över samtliga avgifter.  

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifterna inom äldre- och funktionsstödet är 

i enlighet med socialtjänstlagen knutna till prisbasbeloppet. För 2022 är prisbasbeloppet 

beslutat till 48 300 kr vilket motsvarar en höjning med 1,47 % jämfört med föregående år.  

Även omsorgsprisindex (OPI) för föregående år tillämpas för uppräkning av vissa avgifter. 

För 2021 är OPI fastställt till 1,51 %.  

Avgifter måltider 

Avgifter för måltider grundas i det pris som socialnämnden betalar till servicenämnden för 

respektive portion. Serviceförvaltningen räknar fram tillredningskostnaden och justerar 

årligen priserna enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt utifrån övriga 

tillkomna kostnader och verksamhetsförändringar. Priset som debiteras brukaren motsvarar 

därmed kommunens självkostnad.  

Avgiften för heldygnskost på särskilt boende debiteras med den totala kostnaden för frukost, 

lunch och kvällsmål och betalas som ett abonnemang. De som bor på särskilt boende betalar 

inte för mellanmål och dessert, vilket innebär att detta subventioneras.  

Utöver ovan nämnda måltider hanterar socialnämnden även prissättning för kaffe och bröd 

som debiteras på mötesplatserna. Prissättning för detta utgår från marknadsmässigt pris för 

att inte konkurrera med andra verksamheter. Avgifterna gällande kaffe och bröd justeras inte 

inför 2022. 

Avgifterna för pedagogiska måltider gäller enligt tidigare beslut från 2015. Inför 2022 

föreslås ingen uppräkning.   

Avgifter äldreomsorg 

I socialtjänstlagen 8 kap 5§ regleras vad som är den högsta avgiften som får tas ut för 

hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende. Vilken avgift som debiteras beror på 

individens omvårdnadsbehov och avgiftsutrymme. Den högsta avgift som kan tas ut kallas 

för maxtaxa. Maxtaxan beräknas till en tolftedel av 0,5392 av årets prisbasbelopp i enlighet 

med socialtjänstlagen och socialstyrelsens riktlinjer. Omvårdnadsavgiften kan aldrig bli 

högre än maxtaxan. I maxtaxan ingår inte mat och boendekostnad utan dessa behandlas 

separat. 

Minimibelopp 

För att beräkna avgiftsutrymmet för en individ används ett fastställt minimibelopp som ska 

täcka levnadskostnaderna. Minimibeloppet räknas upp enligt socialtjänstlagen 8 kap 7§ med 

den procentuella förändringen av prisbasbeloppet. Personer under 61 år bedöms ha högre 



levnadskostnader enligt proposition 2000/01:149, vilket är anledningen till att 

minimibeloppet för individer under 61 år är 10 % högre. För boende på särskilt boende sänks 

förbehållsbeloppet med ett fastställt belopp vilket ska motsvara kostnaden för 

förbrukningsartiklar som ingår på ett särskilt boende. Även denna sänkning räknas årligen 

upp enligt förändringen av prisbasbeloppet. 

Gällande mat finns särskilda beräkningar vilka grundas i konsumentverkets 

kostnadsberäkning för matkostnader. Jämkningsbeloppen är sedan fördelade på frukost (20 

%), lunch (40 %) och kvällsmat (40 %).  

Hyra och el 

För den årliga hyreshöjningen utgår socialnämnden från den hyresförändring som 

Falkenbergs Bostad AB årligen fastställer. Hushållsel per månad och kvadratmeter räknas 

fram utifrån genomsnittlig förbrukning per kvadratmeter, Falkenbergs Energi AB:s 

fastprisavtal för aktuellt elområde samt med ett påslag för den beslutade energiskatten per 

kWh för det aktuella året. Elpriset som debiteras är inklusive moms.   

Avgifter individ och familjeomsorg 

För besök på socialnämndens familjerådgivning debiteras samma avgift som primärvårdens 

vårdavgift vid läkarbesök vilket innebär att avgiften inte räknas upp årligen.  

I enlighet med socialtjänstlagen 8 kap. 1§ debiteras individer som placeras på 

behandlingshem och stödboende en egenavgift. Egenavgiften bekostar inte insatser av 

behandlingskaraktär utan övriga materiella kostnader som uppstår vid gemensamt boende. 

Individuella beräkningar görs alltid och avgiften kan justeras nedåt utifrån 

betalningsförmåga. 

Enligt 6 kap. 1§ socialtjänstförordningen får ersättningen som kommunen tar ut vid stöd- och 

hjälpinsatser av behandlingskaraktär enligt 8 kap. 1 § socialtjänstlagen uppgå till högst 80 

kronor per dag. Det innebär att kommunen vid dessa insatser inte själv avgör vad som är en 

skälig ersättning, utan måste förhålla sig till ett fast belopp. 

För barn och unga som placeras betalar vårdnadshavare för barnets uppehälle. Avgiften som 

debiteras är maximalt det belopp som Försäkringskassan fastställt för underhållsbidrag för 

aktuellt år. Individuella beräkningar görs även för dessa avgifter och avgiften kan justeras 

nedåt utifrån betalningsförmåga. 



 

Avgifter måltider 2022 Fg år Jämkning 
2022 

Frukost  30,0 kr 30,0 kr 13,7 kr 

Lunch (exkl. dessert) 53,0 kr 53,0 kr 20,5 kr 

Kvällsmål 50,0 kr 49,0 kr 17,5 kr 

Dessert 13,0 kr 13,0 kr 5,0 kr 

Heldygnskost 133,0 kr 132,0 kr 51,7 kr 

Heldygnskost/månad (abonnemangsavgift) 4 043,2 kr 4 015,0 kr 1 573,2 kr 

Matdistribution (kyld mat)  66,0 kr 65,0 kr 25,5 kr 

Matdistribution dessert (kyld mat)  8,0 kr 7,5 kr 3,1 kr 

Kaffe med bröd 20,0 kr 20,0 kr 0,0 kr 

Kaffe utan bröd 15,0 kr 15,0 kr 0,0 kr 

Pedagogisk måltid - Frukost 15,0 kr 15,0 kr 0,0 kr 

Pedagogisk måltid - Lunch, kvällsmål 30,0 kr 30,0 kr 0,0 kr 

Avgifter äldreomsorg 2022 Fg år  

Högsta avgift för omvårdnad (maxtaxa) 2 170,0 kr 2 138,8 kr  

Trygghetslarm kr/månad 209,0 kr 206,3 kr  

Ledsagning kr/tim 21,7 kr 21,4 kr  

Hemtjänst kr/tim 338,0 kr 332,9 kr  

Tvättpaket korttidsboende (TVK) kr/dag 8,6 kr 8,4 kr  

Tvättpaket Särskilt boende (TVS) kr/mån 217,0 kr 214,3 kr  

Reparation på/i egen fastighet kr/mån* 705,0 kr 694,7 kr  

* Schablonkostnad för att beräkna avgiftsutrymmet för brukare i egen bostad, levnadskostnaden höjs då 
med det här beloppet. 

Minimibelopp 2022 Fg år  

Ensamstående 61 år och äldre 5 452,0 kr 5 373,2 kr  

Ensamstående under 61 år 5 997,0 kr 5 910,6 kr  

Makar och sammanboende 61 år och äldre 4 607,0 kr 4 540,2 kr  

Makar och sammanboende under 61 år 5 068,0 kr 4 994,3 kr  

Sänkning förbehållsbelopp särskilt boende 433,0 kr 426,4 kr  

    

Minimibelopp mat    

Frukost (20%) 16,3 kr 16,2 kr  

Lunch (40%) 32,5 kr 32,5 kr  

Kvällsmat (40%) 32,5 kr 32,5 kr  

Hyra och el 2022 Fg år  

Hyreshöjning 0,75% 0,75%  

Hushållsel per månad/kvadratmeter 6,3 kr 3,1 kr  

Avgifter individ och familjeomsorg 2022 Fg år  

Familjerådgivning, per besök 200,0 kr 200,0 kr  

Egenavgift boenden och placeringar (behandlingshem, stödboende) 100,0 kr 100,0 kr  

Egenavgift HVB, familjehem och beroendevård 80,0 kr -  

Avgift uppehälle, placeringar barn och unga  Försäkringskassans belopp för 
underhållsbidrag tillämpas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fastställd av kommunfullmäktige 2021-11-30 § 216 att gälla fr o m 2022-01-01 (KS 

2021/468) 

 

  


