
Har du frågor om avgifter? 
Avgiftshandläggare, telefon 0522-69 60 00 

Besöksadress:  

Centrumkontoret, Kilbäcksgatan 26, Uddevalla 

Postadress: 

Uddevalla kommun, Avgiftshandläggarna  

Socialtjänsten Centrumkontoret, 

Kilbäcksgatan 26, 

451 81 Uddevalla 

 

Information finns även på www.uddevalla.se 

 

 

Vad tycker du? 
Har du synpunkter på verksamheten? Berätta det för oss. Vi vill ta del av 

dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra 

verksamheten.  

 

Du kan även använda dig av vår blankett ”Säg vad du tycker” som finns 

tillgänglig i alla våra verksamheter och på kommunens hemsida 

www.uddevalla.se 
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Avgifter 
 

Gällande från 1 januari  2021 

 

 

Hemtjänst  

Vård och omsorgsboende samt bostad 

med särskild service enligt SoL 

Trygghetslarm 

Hemsjukvård 
 

 
 

 

http://www.uddevalla.se/
http://www.uddevalla.se/


Avgifter 
Avgifterna gäller för dig som har hemtjänst samt för dig som bor i vård-

och omsorgsboende eller bostad med särskild service för personer med 

funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen. 

 

Vårdavgift 
För de service och/eller omvårdnadsinsatser du har beviljats enligt 

Socialtjänstlagen betalar du en vårdavgift. 

Vårdavgiftens storlek beror på din inkomst och ditt behov av insatser, en 

individuell beräkning görs av vårdavgift.  

Beräkning av vårdavgiften finns beskrivet i foldern ”Avgiftsberäkning”. 

 

Det finns ett tak, en maxtaxa, för hur mycket man ska betala i vårdavgift. 

Hemtjänst                                                                        2 139 kr/månad 

Vård o omsorgsboende, bostad med särskild service  2 139 kr/månad 

--------------------------------------------------------------------- 

Kostavgift 
Du som bor i vård- och omsorgsboende eller bostad med särskild service 

betalar alltid hel abonnemangsavgift för kosten. Vid ett fåtal boenden 

kan individuella avvikelser förekomma. 

Hel abonnemangsavgift                                                 3 370 kr/månad 

Frukost                                                                               674 kr/månad 

Lunch                                                                              1 685 kr/månad 

Kvällsmål                                                                        1 011 kr/månad 

 

Biståndsbedömd mat 
Bor du i eget boende kan du beviljas hjälp med att få mat hemkörd, så 

kallad matleverans. Du betalar inget för hemkörning. 

Matleverans                                                                        56 kr/portion 

 

Bor du i eget boende kan du beviljas hjälp med leverans av dagligvaror. 

För varuleveransen betalar du en månadsavgift som ingår i maxtaxan. 

Varuleverans                                                                      180 kr/månad 

 

Det finns möjlighet att köpa lunch på vissa vård- och omsorgsboende.  

Lunch – enstaka måltid                                                     62 kr/portion 

Lunchhäfte 10 kuponger                                        590 kr/ 10 portioner 

 

  Gästpris  
På vissa vård- och omsorgsboende där det finns matservering kan man 

äta lunch till gästpris. I lunchpriset ingår smör, bröd, måltidsdryck och 

kaffe. 

Lunch – enstaka måltid                                                  75 kr/portion 

Lunchhäfte 10 kuponger                                     720 kr/ 10 portioner 

--------------------------------------------------------------------- 

Trygghetslarm 
För enbart trygghetslarm betalar man en larmavgift utifrån sitt 

avgiftsutrymme. Har man ytterligare insatser, som t.ex. hemtjänst, så 

ingår trygghetslarmet i maxtaxan. 

Trygghetslarm                                                                  252 kr/månad 

--------------------------------------------------------------------- 

Korttidsplats och växelvård   
För korttidsplats och växelvård betalar man vårdavgift och kostavgift för 

den tid som vistelsen avser. 

Vårdavgift                                                                               71 kr/dygn 

Kostavgift                                                                              112 kr/dygn  

--------------------------------------------------------------------- 

Hemsjukvård 
För enbart hemsjukvård betalar man en avgift utifrån sitt 

avgiftsutrymme. Har man ytterligare insatser, som t.ex. hemtjänst, så 

ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan. 

Hemsjukvård                                                                      352 kr/månad 

--------------------------------------------------------------------- 

Hyra 
Bor du på ett vård- och omsorgsboende eller i bostad med särskild 

service betalar du en hyra som regleras genom hyreslagstiftning och 

debiteras av socialtjänsten eller en extern fastighetsägare. 

--------------------------------------------------------------------- 

Dagverksamhet 
För dagverksamhet för personer med demenssjukdom uttas ingen 

särskild avgift, du betalar endast för maten. 

                                                             

 

 


