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Taxor ordinärt boende 
  
Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra till-
sammans inte får överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift. 
Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att 
täcka levnadsomkostnader). För 2021 beräknas det  nationella förbehållsbeloppet för ensamstående 
uppgå till 5 373 och makar/sambo 4 540 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräk-
nas bli beslutade under kvartal 4 2020. 
Prisbasbeloppet höjs från 47300 till 47600 kronor. Detta är en höjning på 0,63 %. 
  
  Kommentar Taxa 2020 Taxa 2021 

Maxtaxa  2125 
kr/mån 

2139 
kr/mån 

Hemsändning av färdiglagad 
mat Portionspris 57 kr 57 kr 

Hemsändning av kvällsmat Portionspris 34 kr 34 kr 

Hemsändning av färdiglagad 
mat Distributionsavgift 10 kr 10 kr 

Hemtjänst/Hemvård 

Avgiften gäller per påbörjad 
halvtimme. Avgiften gäller 
även om tjänsterna utförs av 
anhörigvårdare eller annan ut-
förare 

309 kr/tim 311 kr/tim 

Trygghetslarm 
Tillkommande kostnader för 
GSM-telefoni motsvarande, 
svarar den enskilde för 

236 kr/må-
nad 237 kr/mån 

Trygghetslarm 
Vid ytterligare beslut om 
trygghetslarm i samma hushåll 
tillkommer en avgift 

157 kr/per-
son och 
månad 

158 kr/per-
son och 
månad 

Serviceavgift 

Avgiften gäller per påbörjad 
halvtimme. Avgiften gäller 
även om tjänsterna utförs av 
anhörigvårdare eller annan ut-
förare. Med service avses städ, 
tvätt och inköp 

309 kr/tim 311 kr/tim 

Digitalt stöd Innebär stöd via telefon, video, 
kamera 

236 kr/ 
hushåll och 
månad 

237 kr/hus-
håll och 
månad 

Ledsagare 

Debitering för påbörjad halv-
timme. Avgiften gäller även 
om tjänsterna utförs av anhö-
rigvårdare eller annan utfö-
rare. Den enskilde svarar för 
ledsagarens omkostnader utö-
ver avtalsenliga löneförmåner 

157 kr/tim 158 kr/tim 

Boendestöd 

Debitering för påbörjad halv-
timme. Avgiften gäller även 
om tjänsterna utförs av anhö-
rigvårdare eller annan utförare 

157 kr/tim 158 kr/tim 
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Taxor särskilt boende 
Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra till-
sammans inte får överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift. 
Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att 
täcka levnadsomkostnader). För 2021 beräknas det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående 
uppgå till 5 373 och makar/sambo 4 540 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräk-
nas bli beslutade under kvartal 4 2020. 
Prisbasbeloppet för 2021 har beräknats till 47600 och med en höjning om 0,63 %. 
Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte 
har en speciell kostnad, som ska täckas av förbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduce-
ras förbehållsbeloppet för hushållsel, TV-avgift, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650 
kronor. 
  Kommentar Taxa 2020 Taxa 2021 

Maxtaxa  2125 kr/mån 2139 kr/mån 

Omvårdnadsavgift i särskilda bo-
endeformer inklusive trygghetsbo-
endet Axet 

Maxavgiften får inte överstiga 2125 kr/mån 2139 kr/mån 

Måltidsavgifter i särskilt boende kr/mån 4302 kr/mån 4329 kr/mån 

Måltidsavgifter i särskilt boende kr/dygn 143 kr/dygn 144 kr/dygn 

Korttidsvård Omvårdnadsavgift per dag = 
maxtaxan/30 dagar 

71 kr 71 kr 

Korttidsvård Kostavgift per dag = måltidsavgift 143 kr 144 kr 
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Taxor hemsjukvård 
Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra till-
sammans inte får överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift. 
Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att 
täcka levnadsomkostnader). För 2021beräknasdet nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgå 
till 5 373och makar/sambo 4 540kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli be-
slutade under kvartal 4 2020. 
Prisbasbeloppet för 2021 har beräknats till 47600 och med en höjning om 0,63%. 
Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte 
har en speciell kostnad, som ska täckas av förbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduce-
ras förbehållsbeloppet för hushållsel, TV-avgift, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650 
kronor. 
  Kommentar Taxa 2020 Taxa 2021 

Maxtaxa  2125 kr/mån 2 139 
kr/mån 

Hemsjukvård 
Avgiften gäller även om tjänsterna 
utförs av anhörigvårdare eller an-
nan utförare. 

309 kr/mån 311 kr/mån 

Utprovning av tekniska hjälpmedel Avgift vid varje utprovningstill-
fälle. Ingår ej i maxtaxan. (Följer 
regionens avgift för hjälpmedels-
utprovning). 

83 kr 100 kr 
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Avgifter LSS 
  
LSS - måltidskostnader 

Boende/verksamhet Taxa 2020 
Hel 

Taxa 2021 
Hel 

Taxa 2020 
Halv 

Taxa 2021 
Halv 

Karolinen 1905 kr 1905 kr 1305 kr 1305 kr 

P.D. Lundgrensgatan 1700 kr 1700 kr 1295 kr 1295 kr 

Magasinsgatan 1700 kr 1700 kr 1295 kr 1295 kr 

Rostocksgatan 1700 kr 1700 kr 1295 kr 1295 kr 

Gården 1820 kr 1820 kr 1415 kr 1423 kr 

Daglig verksamhet - lunch 57 kr och 
kaffe 1 kr 

58 kr 58 kr   
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Hyror boende vård och omsorg 
Prisbasbeloppet för 2021 har beräknats till 47600 och med en höjning om 0,63%. 
Boendeenhet Storlek m2 Hyra 2020 Hyra 2021 

Fagerlidshemmet 24-25 4377 kr/mån 4400 kr/mån 

Fagerlidshemmet 31-33 4815 kr/mån 4845 kr/mån 

Ängenäs * 35 7000 kr/mån 7000 kr/mån 

Skållerudshemmet 30-36 4736 kr/mån 4765 kr/mån 

* Hyran för Ängenäs har fastställts under september 2020 och gäller för 2020 och 2021.  
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Hyror boende stöd och service 
Prisbasbeloppet för 2021 har beräknats till 47600 och med en höjning om 0,63%. 
Boendeenhet Storlek m2 Hyra 2020 Hyra 2021 

Magasinsgatan 27 20-29 3884 kr/mån 3908 kr/mån 

Magasinsgatan 27 30-39 4435 kr/mån 4462 kr/mån 

Magasinsgatan 27 40-49 4987 kr/mån 5018 kr/mån 

Gerdserud 30-39 5221 kr/mån 5 273 
kr/mån 

Gerdserud 48 5221 kr/mån 5995 Kr/mån 

Rostocksgatan 31 40-49 4888 kr/mån 4919 kr/mån 

  



Socialnämnden, Förslag taxor och avgifter 2021 9(13) 

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 
  
Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 

 Kommentar Avgift 2020 Avgift 2021 

Stadigvarande Tillstånd    

Nyansökningar - stadigvarande serve-
ringstillstånd, ägarskiften, servering på 
tåg och båt 

Inkl. 1 kunskaps-
prov. Ingen åter-
bet. 

9000 kr 9000 kr 

Utvidgade tilltsånd - gemensam serve-
ringsyta samt utökad serveringstid, 
ändrad serveringsyta eller ändrat alko-
holutbud 

Sökande har ett 
tillstånd i Dals-
land. Ingen åter-
betalning 

4000 kr 4000 kr 

Ändring - omregistrering till AB/HB/EF, 
eller övrig omregistrering i företag, 
samma ägare 

Ingen återbetal-
ning 

2000 kr 2000 kr 

Anmälan - om betydande förändring, så 
som ändrade ägarförhållanden 

Ingen återbetal-
ning 

3000 kr 3000 kr 

PBI-Utredning (byte av enstaka person 
med betydande inflytande) 

Ingen återbetal-
ning 

1000 kr 1000 kr 

Nyansökan cateringtillstånd, provsmak-
ning och pausservering 

Inkl. 1 kunskaps-
prov, ingen åter-
betalning 

5000 kr 5000 kr 

Nyansökan catering, provsmakning och 
pausservering 

Ingen återbet. 5 000 kr 5 000 kr 

Anmälan om catering, provsmakning, 
rumsservering, servering eller krydd-
ning av snaps 

Sökande har till-
stånd i Dalsland 

Ingen avgift Ingen avgift 

Tillfälligt utökad serveringstid och ser-
veringsyta i tillståndsinnehavarens nu-
varande lokaler 

Sökande ha till-
stånd i Dalsland. 
Ingen återbetal-
ning 

1 000 kr/prov 1 000 kr/prov 

Tillfälliga tillstånd    

Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma 
lokal. Sökanden har stadigvarande till-
stånd i Dalslandskommunerna - extra 
dagar, söks vid samma tillfälle, max 
6 ggr per år 

Ingen återbetal-
ning 

3000 kr 500 
kr/dag 

3000 kr 500 
kr/dag 

Tillfälligt tillstånd för 2 ggr samma lo-
kal. Sökanden har inte stadigvarande 
tillstånd i Dalslandskommunerna - extra 
dagar, söks vid samma tillfälle, max 
6 ggr per år 

Ingen återbetal-
ning 

5000 kr 500 
kr/dag 

5000 kr 500 
kr/dag 

Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap, 
max 6 tillstånd per halvår och avser 
samma lokal 

Ingen återbetal-
ning 

2000 kr 2000 kr 

Kunskapsprov med möjlighet till två 
omprov (gäller både stadigvarande och 
tillfälligt tillstånd) 

Per provtillfälle 
förutom nyansö-
kans första prov 

1000 kr/prov 1000 kr/prov 

Årlig avgift för stadigvarande serve-
ringstillstånd 

   

Fast avgift serveringstillstånd  4000 kr 4000 kr 

Fast avgift tillstånd för pausservering, 
provsmakning och catering 

Halv fast avgift 2000 kr 2000 kr 
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Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 

Rörlig avgift kr Beror på föregå-
ende års försälj-
ning enligt restau-
rangrapport 

  

0-25000  0 kr 0 kr 

25001-50000  1000 kr 1000 kr 

5001-100000  2000 kr 2000 kr 

100001-150000  3000 kr 3000 kr 

150001-200000  4000 kr 4000 kr 

200001-300000  5000 kr 5000 kr 

300001-600000  6000 kr 6000 kr 

6000001-900000  7000 kr 7000 kr 

900001-1200000  8000 kr 8000 kr 

1200001-1500000  9000 kr 9000 kr 

1500001-2500000  10000 kr 10000 kr 

2500001-3000000  11000 kr 11000 kr 

30000001-  12000 kr 12000 kr 

Påminnelseavgift, restaurangrapport 
ska vara registrerad före den 31 mars. 

 500 kr första på-
minnelsen, 

1000 kr andra på-
minnelsen, utred-

ning startas. 

500 kr första på-
minnelsen, 

1000 kr andra på-
minnelsen, utred-

ning startas. 
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Avgifter enligt tobakslagen 
Taxor enligt tobakslagen och liknande produkter (2018:2088) samt alkohollagen (2010:1622) 
Ingen återbetalning vid avslag eller att ansökan dras tillbaka. 
  Avgift 2020 Avgift 2021 

Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/övertagande av rö-
relse 7000 kr 7000 kr 

Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd) 2000 kr 2000 kr 

Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tillstånd) 4000 kr 4000 kr 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade ägar-
förhållanden och övertagande av bolag med tobakstillstånd 5000 kr 5000 kr 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF, eller övrig omregi-
strering i företag, samma ägare 2000 kr 2000 kr 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade ägar-
förhållanden 3000 kr 3000 kr 

PBI-utredning (byte av enstaka person med betydande infly-
tande) 1000 kr 1000 kr 

Årsavgift Tobakstillstånd   

Årsavgift för tillsyn och administration 5000 kr 5000 kr 

Årsavgift för produkter utöver tobaktillstånd   

Avgift per tillkommande produkt 500 kr 500 kr 

  
Årliga avgifter  Avgift 2020 Avgift 2021 

En produkt  2000 kr 2000 kr 

Två produkter  3500 kr 3500 kr 

Tre produkter  4500 kr 4500 kr 

Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgiftsuttag, enligt 8 kap 10 § alkohol-
lagen (2010:1622) och 2 kap 5 § och 6 § i kommunallagen (2017:725) Begränsning finns dock att kom-
munerna inte får ta ut en högre avgift än vad som motsvarar de kostnader som kommunerna har för de 
tjänster de tillhandahåller (självkostnadsprincipen). 
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Avgift för missbruksvård för hem eller boende 
  
  Kommentar 2020 2021 

Missbruksvård i vård för hem eller bo-
ende 

Högsta dagser-
sättning. 80 kr/dygn 80 kr/dygn 
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Avgift för familjerådgivning 
  
  Kommentar 2020 2021 

Familjerådgivning 

Från fjärde besö-
ket: avgiftsfritt 
under en behand-
lingsperiod. 

100 kr/besök 100 kr/besök 
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