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1 Allmänt 
• Taxan indexuppräknas årligen enligt förutsättningarna i 

strategisk och ekonomisk plan 
• Taxan avrundas för att underlätta debitering 
• Avgiften gällande larminstallation, omkostnadsavgift för 

Hällbacken och Strömsborg, pensionärslunch på 
Strandgården samt bårtransport undantas från den årliga 
indexuppräkningen  

1.1 Lagrum 
Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter 
inom boende, vård och omsorg styrs av olika lagar och förordningar. 
Till dessa hör socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) samt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387).  

1.2 Huvudprinciper i avgiftssystemet  
Utgångspunkten för avgiftssystemet är att äldre och 
funktionshindrade personer garanteras en lagstadgad lägsta skälig 
levnadsnivå.  Syftet är att skydda den enskilde mot alltför höga 
avgifter. 

1.3 Avgiftsutrymme 
För att beräkna avgiftsutrymmet ska från den enskildes aktuella 
bruttoinkomster (där även bostadsbidrag och bostadstillägg ingår), 
från- räknas skatt, boendekostnad samt förbehållsbelopp. Då erhålls 
ett avgiftsutrymme.   

Beräkningen av den enskildes avgiftsutrymme går till på följande 
sätt: 

+ aktuella bruttoinkomster (inklusive bostadsbidrag och  
   bostadstillägg) 
-  skatt 
-  förbehållsbelopp och boendekostnad 
= avgiftsutrymme 
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2 Inkomstbegrepp 

2.1 Inkomster och skatter 
I och med att lagen reglerar ett förbehåll för personliga behov leder 
detta till nettoinkomstberäkning på innevarande årsinkomst. Den 
enskilde ska garanteras en skälig levnadsnivå utifrån den faktiska 
och aktuella betalningsförmågan. 

Socialförvaltningen tillämpar i enlighet med socialtjänstlagen 
aktuella inkomster under de närmaste 12 månaderna samt att 
gällande skattelagstiftning används så långt det är möjligt och 
praktiskt lämpligt. Inkomstbegreppet ser ut på följande sätt: 

2.1.1 Inkomstslag 
• Aktuella pensionsinkomster under innevarande år: 

delpension, garantipension, tilläggspension och änkepension, 
SPV, KPA, Alecta, AMF, privata pensionsförsäkringar, 
utlands pensioner och övriga pensionen 

• Inkomst av kapital per 31 december året innan. 
• Bostadstillägg/bidrag 
• Övriga inkomster under innevarande år 
• Inkomst av tjänst – lön 
• Inkomst av näringsverksamhet 
• Inkomst av rörelse 
• Inkomst av uthyrning av bostad 
• Föräldrapenning 
• Den del av vårdbidraget som är skattepliktig (make tar hand 

om make) 
• Livränta 
• A-kassa 
• Sjukpenning/sjukersättning 
• Överskott på kapital 
• Äldreförsörjningsstöd 
• Livräntor (skattepliktiga och ej skattepliktiga) 
• Bidrag 
• Stipendier över 3 000 kr  

 

Vårdbidrag, handikappersättning, assistentersättning, barnbidrag, 
studiestöd (i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp), ersättning 
för fosterbarn (omkostnadsdelen) samt hemsjukvårdsbidrag ska inte 
räknas som inkomst. 
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2.1.2 Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande 
• Förmögenhet 
• Handikappersättning 
• Den del av vårdbidraget som utgör ersättning för merutgifter 
• Studiemedel 
• Skattefria stipendier 
• Barnbidrag 
• Bistånd enligt socialtjänstlagen (försörjningsstöd) 
• Introduktionsersättning för flyktingar 
• Ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkringar 
• Assistansersättningar 
• Barns inkomster och avkastning på förmögenhet 

2.1.3 Skatter som avräknas från inkomsten 
• Kommunal inkomstskatt och statlig skatt på inkomster under 

innevarande år. 
  

Hänsyn tas till gällande skattesatser och regler för avdrag enligt 
gällande deklarationsanvisningar. 

• Skatt på inkomst av kapital 
 

Underskott av kapital med åtföljande skattereduktion är fråga om 
utgiftsräntor avseende den enskildes permanentboende. När 
nettoinkomst beräknas, kvittas 30 % av utgiftsräntan mot 
skattereduktionen. Övriga 70 % av utgiftsräntan räknas som 
bostadskostnad (enligt reglerna för statligt bostadstillägg) och dras 
av tillsammans med andra bostadskostnader efter det att 
nettoinkomster beräknats. Varken kapitalvinster eller 
kapitalförluster ingår i inkomstbegreppet.   

2.2 Allmän omprövning 
En allmän omprövning av inkomster och avgifter ska ske efter varje 
årsskifte med tillämpning av ändrade basbelopp, 
skattebestämmelser, inkomstuppgifter med mera. 

2.3 Ändrade inkomstförhållanden 
I de fall ändrade förhållanden skett under året, är den enskilde 
skyldig att själv informera om detta. En ändring av avgiften ska gälla 
från och med månaden då anledning till ändring har uppkommit. 
Avgift betalas ej tillbaka. 
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3 Förbehållsbelopp 
Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde ska ha rätt 
att räkna bort av sina egna medel innan avgift får tas ut för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Förbehållsbeloppets nivå anges som en andel av prisbasbeloppet för 
ensamstående och en nivå per person för makar och sambor för 
personer över 61 år. För personer under 61 år gäller särskilda regler. 
Riksdagen bestämmer storleken på det generella förbehållsbeloppet. 

3.1 Förbehållsbelopp 

3.1.1 Schabloniserad del 
I socialtjänstlagen 8 kap. 7 § anges en lägsta nivå på 
förbehållsbeloppet samt vilka levnadskostnader som det i lagen 
angivna beloppet ska täcka. Förbehållsbeloppet ska täcka 
normalkostnader för följande poster:  

• Livsmedel 
• Kläder och skor 
• Lek, fritid 
• Hälsa och hygien 
• Förbrukningsvaror 
• Möbler, husgeråd 
• Tidningar, TV, tele 
• Hushållsel 
• Hemförsäkring 
• Vårdavgifter i öppen hälso- och sjukvård upp till 

högkostnadsskydd 
• Läkemedel upp till högkostnadsskydd 
• Tandvård 
• Resor 
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Hushållstyp och ålder 

 

Ensamstående över 61 år     *Förbehållsbeloppet en tolftedel av 1,3546 
gånger prisbasbeloppet per månad 

Makar/samboende över 
61 år    

Förbehållsbeloppet en tolftedel av 1,1446 
gånger prisbasbeloppet per månad 

Ensamstående personer 
under 61 år 

Förbehållsbeloppet en tolftedel av 1,3546 
gånger prisbasbeloppet per månad + 10 % 

Makar/samboende under 
61 år    

Förbehållsbeloppet en tolftedel av 1,1446 
gånger prisbasbeloppet per månad + 10 %. 

3.2 Individuell del 

3.2.1 Individuellt tillägg 
I den individuella delen kan tillägg göras för exempelvis fördyrade 
matkostnader. Andra särskilda omständigheter som bör berättiga till 
ett individuellt tillägg är underhållskostnad för barn, kostnader för 
funktionshindrade med särskilda behov, fördyrade kostnader för 
resor, till exempel arbets- och sjukresor eller kostnader för god man. 

Individuellt tillägg för matkostnader blir aktuellt i de fall någon 
köper färdiglagad mat. Tillägget ska utgöra skillnaden mellan 
livsmedelskostnaden och den faktiska kostnaden för matportionen. 

Individuellt tillägg görs bara om kostnaden är regelbundet 
återkommande över ett halvår och till belopp överstigande 300 
kronor per månad. 

3.2.2 Individuellt avdrag 
Kommunen kan i vissa fall också minska förbehållsbeloppet. Det är 
här främst utgifter som ingår i förbehållsbeloppet, men som 
kommunen antingen tillhandahåller utan kostnad eller som ingår i 
avgiften eller hyran. Exempel är förbrukningsmaterial och elkostnad. 

3.3 Särregler för barn och ungdomar 
För hemmavarande barn i åldern 0-18 år som är enda omsorgstagare 
i hushållet grundas avgiften på vårdnadshavarnas inkomster. För 
ungdomar över 18 år som bor hemma hos föräldrarna grundas 
avgiftsberäkningen på den unges inkomst. 



 

 
 9 (22) 
Datum Diarienummer 

2022-12-16 SN 147/2022-041 
 

 

För ungdomar under 19 år i eget boende med egen inkomst av pen-
sion eller förvärvsinkomster och som är omsorgstagare gäller samma 
förbehållsbelopp som vuxna. 

3.4 Tillägg för hushåll med barn eller ungdom 0-18 år 
För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar utgår tillägg 
till förbehållsbeloppen med de belopp som fastställts för olika åldrar 
enligt socialbidragsnormen. Om hemmavarande ungdom har egen 
inkomst som överstiger tillägget till förbehållsbeloppet ska sådant 
barn- och ungdomstillägg inte räknas in i hushållets totala 
förbehållsbelopp.  
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4 Boendekostnad 

4.1 Beräkning av boendekostnaden 
Den faktiska boendekostnaden för olika bostadstyper beräknas enligt 
de schablonregler som tillämpas av försäkringskassan.  

Om avgiftshandläggaren anser att brukaren har rätt till 
bostadstillägg så ska denne uppmana brukaren att ansöka samt bistå 
med ansökningsblankett. 

4.1.1 Dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende 
Vid dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende så kan man 
ansöka om detta. 

Uträkning 
Gamla och nya hyran räknas med i uträkningen av avgiftsutrymmet 
där vårdavgiften beräknas och eventuell reduceras i högst tre 
månader. Om det blir ett tidigare avslut på den gamla hyran ska 
detta meddelas socialförvaltningen. 

Nettoinkomster Nya och gamla hyran 

Bostadstillägg Förbehållsbelopp 

Ränteinkomster Individuellt tillägg/avdrag 

Summa inkomster Summa utgifter 

 

Avgiftsutrymme = summa inkomster minus summa utgifter 

4.1.2 Hyresdebitering vid särskilt boende 
Debiteringen av hyran sker från den dag lägenheten står till den 
boendes förfogande enligt hyresavtalet. Sista debiteringsdag är när 
lägenheten är tömd och städad. Städning och flytt görs eller bekostas 
av brukaren eller dess dödsbo. Vid flytt från särskilt boende har 
hyresgästen rätt till 3 månaders uppsägning och vid dödsfall 1 
månads uppsägning. 
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4.2 Regler för beräkning av boendekostnaden för olika 
bostadstyper 

 

Hyreslägenhet 

Aktuellt hyresbelopp 
Bostadskostnaden i hyrd bostad ska vara lika med hyran inklusive 
värme och obligatoriska avgifter – till exempel drift, sophämtning, 
vatten, med mera. Ingår hushållsel i hyran dras denna kostnad ifrån 
enligt schablon. Kostnaden minskas också om avgift till 
hyresgästföreningen, parkering, abonnemang på TV-kanaler 
och/eller internet ingår i hyran. 

Bostadsrättslägenhet 

Aktuellt hyresbelopp + 70 % av ränta på eventuell låneskuld 

Eget enfamiljshus 

Kostnader för uppvärmning och drift efter ett fast krontal per kvm 
(enligt samma schablon som Försäkringskassan tillämpar) + 70 % av 
ränta på eventuell låneskuld + fastighetsskatt + tomträttsavgäld. 

När man räknat ihop allt detta delar man det med tolv och får 
månadskostnaden. För makar/registrerade partners/sammanboende 
delar man boendekostnaden på två. 

Eget tvåfamiljshus 

Samma som för enfamiljshus, men minskat med hyresintäkter för 
den uthyrda lägenheten. 

Eget flerfamiljshus eller andelshus 

Enligt belopp som framgår av senaste deklaration samt tillägg för 
eventuell uppvärmningskostnad. 

Jordbruksfastighet 

Driftkostnader efter ett fast krontal per kvm för fastighetens 
bostadsbyggnad (enligt samma schablon som Försäkringskassan 
tillämpar) + 70 % av ränta på eventuell låneskuld + fastighetsskatt. 
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Fri bostad 

Enligt de regler som gäller för fri bostad vid taxering till statlig 
inkomstskatt. 

Hushållsel 

Kostnad för hushållsel ska alltid avräknas om denna ingår i 
bostadshyran (enligt samma schablon som Försäkringskassan 
tillämpar). 
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5 Allmänna bestämmelser 
Debitering av hemtjänstavgifter sker månadsvis i efterskott.  

5.1 Omprövning vid ändrad pensionsstatus 
När Försäkringskassan beslutat om ändrad pensionsstatus för makar 
som lever med skild hushållsgemenskap ska ny avgiftsprövning ske i 
och med att makarna då får ändrade inkomster, bostadskostnader 
och förbehållsbelopp. 

5.2 Uppgiftsvägran 
Omsorgstagare som vägrar lämna erforderliga uppgifter för av-
giftsprövningen debiteras enligt maxtaxa. 

5.3 Beslut om avgifter  
Beslut om avgifter i det enskilda fallet är myndighetsutövning.  

5.4 Överklagande 

5.4.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem 
Beslut om avgifter fattas av kommunfullmäktige. Sådant beslut 
överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen kapitel 
10. Överklagan görs till förvaltningsrätten. 

5.4.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut 
Beslut om avgifter i ett enskilt fall enligt socialtjänstlagen 8 kapitel §§ 
4-9, överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär hos allmän 
förvaltningsdomstol (16 kapitlet 3 §, socialtjänstlagen). Det kan gälla 
beslut om avgiftens storlek, avgiftsändring, beräkning av 
avgiftsunderlag, boendekostnad eller förbehållsbelopp. Sådana 
överklaganden skickas till kommunen och ska komma in senast tre 
veckor från det att den enskilde tagit del av beslutet. Kommunen 
prövar om överklagandet kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickas 
handlingarna vidare till förvaltningsrätten, (om förvaltningen själv 
inte väljer att ändra beslutet i enlighet med den enskildes vilja). 

5.5 Personer som erhåller insats enligt lagen om stöd och service 
(LSS) 

För personer som omfattas av lagen om särskilt stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) utgår ingen egenavgift för dessa 
utförda insatser. I de fall hemtjänstinsats ges utöver LSS insats, sker 
debitering enligt avgiftssystemet för vård och omsorg. 
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6 Särskilda bestämmelser 

6.1 Makar/sammanboende/ registrerade partners som flyttar  
Makar/sammanboende/registrerade partners som flyttar till var sin 
bostad betraktas såsom ensamstående i avgiftshänseende och 
debiteras avgift efter vars och ens inkomstförhållanden.  
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7 Hemtjänsttaxa 

7.1 Hemtjänstinsats 
Denna taxa avser hemtjänstinsatser som beviljas efter individuell 
behovsbedömning. Behovsbedömare beslutar om 
hemtjänstinsatserna i varje ärende. 

7.2 Hemtjänstavgift  
Vid beräkning av avgiftsunderlaget får man fram det disponibla 
avgiftsutrymmet, vilket utgör grunden för hemtjänstavgiften. För 
makar/sammanboende som lever under äktenskapliga förhållanden 
baseras avgiftsunderlaget på deras gemensamma inkomst delat med 
2. Var och en debiteras sedan efter serviceinsatserna som enskild 
person. Till hemtjänstavgift hör även larm, dagverksamhet, 
växelvård, avlösning av anhörig i hemmet (kostnadsfritt första 10 
timmarna/månad), trygghetsplats och övrig korttidsvistelse. 

 

 2023 

Hemtjänstavgift 

Ingår i högkostnadsskyddet 

397:-/tim 

 

Timtaxa 
Gäller den som kanske behöver hjälp någon gång per vecka eller 
varannan vecka (efter behovsbedömning). Timtaxa motsvarar 5,5 
timmar eller mindre per månad. Man betalar timtaxa för utförda 
timmar. 

Maxtaxa 
Gäller den som har större behov av hjälp i hemmet. Maxtaxa 
motsvarar mer än 5,5 timmar per månad (efter behovsbedömning) 
och man betalar en fast avgift per månad.   

Serviceinsatser arbetsmarknadsverksamheten, AMV 
Serviceinsatser som utförs av arbetsmarknadsverksamheten ska 
debiteras för faktisk utförd insats. Ingår ej i bedömningsnivån och 
särskiljs från hemtjänstinsatser. 
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7.2.1 Månadsavgift 
Högsta månadsavgift uppgår till en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet. 

7.2.2 Självkostnadstak 
Kostnad för utförd hemtjänst får ej överstiga kommunens 
självkostnadspris. Kommunens genomsnittliga självkostnad per 
hemtjänsttimme under innevarande år bestäms med ledning av 
föregående års faktiska timkostnad med uppräkning för beräknade 
löne- och prisförändringar.  

7.2.3 Hemtjänstinsatser utförda av externa utförare. 
För städning beräknas tidsåtgången till 1 timme per städtillfälle. 

För inköp beräknas tidsåtgången till 0,5 timme per inköpstillfälle. 

För tvätt gäller 1 timme/tillfälle. 

7.3 Avgift för trygghetslarm 
Avgift för trygghetslarm ska börja gälla den dag det installeras och 
verkställs i systemet, det vill säga larmet ska debiteras dag för dag. 
En engångsavgift för installationen av trygghetslarmet debiteras 
personen. Larm ingår i begreppet hemtjänst. Om båda 
makarna/registrerade partners/sammanboenden har beslut om larm 
(varsin larmknapp) så ska hel larmavgift debiteras båda men bara en 
installationsavgift. Vid planerad frånvaro fortlöper avgiften. Sägs 
larmet upp innebär det ett nytt biståndsbeslut och ny 
installationsavgift. 

 2023 

Trygghetslarm 303:-/mån 

Larminstallation, engångsavgift 248:- 

Förlust av larmklocka 1 091:- 

Förlust av hela larmenheten 4 957:- 

7.4 Avgift för dagverksamhet och dagsjukvård 
För personer som deltar i dagverksamhet eller dagsjukvård uttas en 
avgift/antal besök under månaden. Dock ska ingen avgift tas ut av de 
som bor i en särskild boendeform. 
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Avgifter för måltider eller annan förtäring i samband med besöken i 
dagsjukvård eller dagverksamhet tas ut enligt gällande priser. 

Dagverksamhet (Triangeln) inkomst beräknas 

 2023 

Besök i daglig verksamhet 55:-/tillfälle 

7.5 Serviceinsatser (ej biståndsbedömda) 
Personer som är 75 år och äldre kan erhålla trygghetslarm, städ, tvätt 
och handling utan biståndsbedömning. Detta debiteras timkostnad, 
maxtaxa gäller ej. Larmkostnad debiteras fast avgift per månad samt 
en engångs installationskostnad. 

Vid planerad frånvaro fortlöper avgiften. Sägs larmet upp innebär 
det en ny installationsavgift. 

 2023 

Icke biståndsprövade insatser  

(handling, städning och tvätt)    

Dessa insatser ingår inte i högkostnadsskyddet     

397:-/tim 

  

Trygghetslarm 303:-/mån 

Larminstallation, engångsavgift 248:- 

Förlust av larmklocka 1 091:- 

Förlust av hela larmenheten 4 957:- 

7.6 Följeslagare 
 2023 

Följeslagare efter biståndsbeslut 397:-/tim 
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7.7 Avlösning i hemmet 
I normalfallet beviljas avlösning som mest med 16 timmar/månad. 
De första 6 timmarna per månad är avgiftsfria om det är den enda 
insatsen med syftet avlösning annars beräknas avgiften enligt 
maxtaxa. Avlösningen utförs måndag-fredag (ej helgdagar) kl 10.00 – 
19.00. 
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8 Avgift för vårdinsats på särskilda boenden 
Vid beräkning av avgiftsunderlaget får man fram det disponibla 
avgiftsutrymmet, vilket utgör grunden för vårdavgiften. För 
makar/sammanboende som lever under äktenskapliga förhållanden 
baseras avgiftsunderlaget på deras gemensamma inkomst delat med 
2.  

Vårdavgiften 
Vårdavgiften räknas ut utifrån avgiftsutrymmet till en fast avgift från 
0:- till högst en fastställd maxtaxa. 

8.1.1 Månadsavgift 
Högsta månadsavgift uppgår till en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet. 

8.2 Avgift för tillfällig vistelse i särskild boendeform 
Definition  

Med tillfällig vistelse avses följande: 

- När den enskilde flyttar in tillfälligt i särskild boendeform till 
exempel i avvaktan på beslut om permanent inflyttning. 

- Tidsbestämd vistelse till följd av behov av rehabilitering, 
växelvård eller avlastning. 

8.3 Korttidsvistelse/växelvård 
För tillfällig vistelse i särskild boendeform, debiteras en kostavgift 
per dag. En omvårdnadsavgift debiteras också som är brukarens 
framräknade avgiftsutrymme (högst maxtaxan) som delas på 30 
dagar/månad.  

Vården på korttidsvistelsen debiteras från första dagen men inte för 
sista vistelsedagen.  
Vid tillfällig vistelse debiteras ingen bostadskostnad för bostaden i 
den särskilda boendeformen.  

 2023 

Kost avgift för tillfällig vistelse i särskild boendeform 142 :- 
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8.4 Matavgift och månadsabonnemang 
En dygnsportion består vanligen av frukost, lunch, kvällsmål och 
kaffe. Vid beräkning av avgiften för ett månadsabonnemang för en 
dygnsportion multipliceras matavgiften per dygn med 365 och 
divideras sedan med 12. 

En hyresgäst har möjlighet att för hel kalendermånad välja bort viss 
måltidstyp (frukost, lunch eller kvällsmål) och därvid få motsvaran-
de reducering av matavgiften (delabonnemang).  

8.4.1 Avgift för mat 
Matavgifter i kommunen fastställs årligen i samband med kommun-
fullmäktiges budgetbeslut för nästkommande år. Matavgifterna för 
innevarande år redovisas i sammanfattning – aktuella taxor och 
avgifter under året. 

 2023 

Mat inom vård och omsorg, Pensionärer (exkl. moms)  

Frukost 30:- 

Middag 63:- 

Kvällsmat 39:- 

Kaffe 10:- 

Helt månadsabonnemang 4 343:- 

Pensionärslunch på Strandgården 73:- 

 

8.5 Näringsdrycker 
Strandgården och hemtjänsttagare betalar fullt pris. På särskilt 
boende ingår näringsdrycker i matabonnemanget. 

Vid läkar- eller dietistordination så betalar den enskilde för 
näringsdrycken. 
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9 Debiteringsrutiner 

9.1 Debitering vid påbörjad/avslutad hemtjänst samt vid frånvaro 
Hemtjänstavgiften reduceras med antal faktiska dagar i månaden 
från det hemtjänsten påbörjas/avslutas. Reducering gäller även vid 
lasarettvistelse. Vid annan meddelad frånvaro reduceras också 
hemtjänstavgiften.  

Meddelande om frånvaro 
Om hemtjänstmottagare försummar att meddela till hemtjänsten om 
planerad frånvaro senast en vecka i förväg, debiteras ordinarie 
hemtjänstavgift.  

Hemtjänsttagare som enbart får sitt födointag genom receptbelagda 
kostnadsfri näringslösning (så kallad sondmatning) ska inte 
debiteras någon avgift för dessa dagar. 

9.2 Reducering av avgift gällande särskilda boenden 
Vid frånvaro från särskilda boenden avräknas matavgiften per 
faktiska dagar efter antalet dagar man varit bort. Däremot kvarstår 
vårdavgiften och omkostnadsavgiften. 

Individuell prövning sker vid speciella omständigheter såsom 
palliativ vård. 

9.3 När en person avlider på särskilda boenden och är ”nollade” 
gällande avgiften 

När en person avlider på ett särskilt boende och personen inte 
betalar någon vårdavgift så ska detta gälla även för den månaden 
personen avled. 
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10 Taxa för omhändertagande av avlidna  
Enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL, innefattas i 
hälso- och sjukvård att ta hand om avlidna. Kommunen har ansvar 
för att ta hand om dem som avlider i särskilda boendeformer (18 § 1 
st HSL). 

Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och 
förvaras i bårhus till dess den avlidne kan överlämnas till de 
anhöriga för kistläggning. Kommunens ansvar upphör då detta skett. 

För att kommuner och landsting ska få ta ut avgift för transport av 
avlidna, måste kommunfullmäktige ha beslutat om taxa. 

Fonus  2023 
Dagtid 

2023 
Kvällar och 

helger 

Arboga-Köping-
Arboga 

 2 239:- 2 785:- 

Arboga-
Götlunda-
Köping-Arboga 

2 439:- 2 985:- 

Inklusive begravningsbil, förare och bärare samt moms 6 % 

Styruds begravningsbyrå Eftr 2023 

Vardagar 2 400 

Kvällar och helger 2 800 

 

Taxan gäller från och med 2023-01-01. 
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