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Taxor och avgifter 

vid insatser enligt SoL, LVM, LVU  

Vuxna, Barn o Unga 2023 

 
Detta dokument reglerar avgifter i samband med insatser enligt 8 kap 1 § SoL  

 

Här kan du läsa om aktuella avgifter för vuxna vid vård och behandling av 
missbruk på behandlingshem, i familjehem eller LVM-hem och egenavgifter 
för placering av barn och unga 

 

 

 

Samtliga avgifter följer förändringar av prisbasbeloppet  

som för år 2023 är fastställt till  52 500 kronor 

  

 

mailto:kommun@ockero.se


 

 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax   Bankgiro 

Box 1035 Sockenvägen 2 031-97 62 00 031-96 21 49   595-8897 

475 80 ÖCKERÖ ÖCKERÖ kommun@ockero.se www.ockero.se 

 

Om våra avgifter 

Vuxna 

Egenavgift är den avgift som kommunen kan ta ut av den enskilde för en tjänst. 

Enligt 8 kap 1 § SoL ska den enskilde betala en avgift vid vård och behandling  

(stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär) eller vid stöd-/omvårdnadsboende. 

Avgiften följer regeringens fastställda avgift för sjukhusvård. Om den enskilde har 

pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning har kommunen rätt att ta ut 

regeringens fastställda avgift för sjukhusvård. Vid beräkning av avgiftsutrymmet 

framgår om den enskilde har möjlighet att betala egenavgift eller inte. Om den 

enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att denne inte kan tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå kan avgiften efterges eller fastställas till ett lägre belopp. Om det 

inte är sannolikt att den enskilde kommer att betala egenavgiften i samband med 

vård för missbruk kan kommunen begära från Försäkringskassan att ett avdrag av 

sjukpenningen.  

 

Kostnader 
Vid vård och behandling av missbruk på behandlingshem, LVM-hem (HVB) eller 
familjehem.  
Egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukvård. 
 

Vid andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling i beloppet ingår en 

matavgift (följer avgiften för mat vid kommunens särskilda boenden) samt en 

boendeavgift som utgår från SoL (50 % av en tolftedel av prisbasbelopp/30 dygn).  

 

Barn och Unga 

Om ett barn under 18 år genom socialnämndens försorg får vård i annat hem än det 

egna, familjehem eller institution är föräldrarna skyldiga att enligt 8 kap 1 § 2 stycket 

SoL i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader. Det belopp som ska 

betalas beräknas efter samma grunder som om det gällde att bestämma 

återbetalningsskyldighet för var och en av dem enligt lagen om underhållstöd.  
 

Kostnader 
Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga vad som 
för varje tid motsvara underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap 20 § 
socialförsäkringsbalken (2010:110). För närvarande belopp:  
 
1 673 kr till den månad barnet fyller 7 år 
1 823 kr till den månad barnet fyller 15 år 
2 223 kr till den månad barnet fyller 18 år 
 
 

Avgiftshandläggare 

Om du undrar över något kring din avgift är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Telefon:  031-97 62 00 

Kommunservice, som kopplar vidare dig till avgiftshandläggare. 

E-post:  kommun@ockero.se 

Postadress: 475 80 Öckerö 

Internet: www.ockero.se  
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