
 
 
 

 
 
 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 2023 
 
Reviderad av Kommunstyrelsen 2023-01-16 
 
Gäller fr.o.m. 2023-02-01 
 

1. Omfattning 
 
Denna taxa gäller för mat som Borås Stad tillhandahåller för brukare på särskilt boende inom 
äldreomsorgen, brukare med LSS-insatser, boende inom socialpsykiatrin eller som är beviljade 
andra insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service (LSS). Brukare med 
matdistribution utifrån behov av specialkost omfattas också av taxan. 
 

 

 

 

 

 

   

2. Avgifter 

A. Särskilt boende enligt Sol1 (Vård- och omsorgsboende) och äldreomsorgens 
restauranger 

För brukare, som har beviljats bistånd i form av vård- och omsorgsboende, erbjuder kommunen 
abonnemang på måltider. I alternativen nedan ingår även mellanmål med undantag för 
alternativet enbart huvudmål. Följande avgifter gäller per månad:  
    År 2022 
Alla måltider (inkl. mellanmål)  4 650 (4 200) 
Enbart huvudmål   2 280 (2 070) 
Frukost och huvudmål   3 240 (2 940) 
Huvudmål och kvällsmål   3 690 (3 330) 

Ett alternativ till abonnemang är att nyttja de restauranger som finns inom äldreomsorgen. Vård- 
och äldrenämnden fastställer priset på måltiderna som erbjuds på restaurangerna. 

B. Bostad med särskild service enligt SoL (psykiatriboende) 

Brukare debiteras antingen genom ett måltidsabonnemang eller per måltid. För 
måltidsabonnemang gäller samma avgift som för vård- och omsorgsboende. Vid debitering per 
måltid gäller följande avgifter: 

Huvudmål  76          (69) 
Frukost                         23          (21) 
Kvällsmål          37          (33) 
Mellanmål 2st               19   (16)    9,50kr/st.   (8kr/st.)  

                                                 
1 Socialtjänstlagen. 
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Den totala kostnaden per månad får inte uppgå till mer än priset för matabonnemang. Samma 
avgift gäller för de som bor i boende med psykosocialt stöd. 

C. Matdistribution utifrån behov av specialkost 

För brukare i ordinärt boende som har behov av specialkost och beviljats bistånd i form av 
matdistribution är priset 62kr/port (56kr 2022).  
Beställning görs veckovis efter fastlagd meny. 

D. Korttidsplatser och dagverksamhet enligt SoL 

Vid korttidsplats och växelvård är avgiften är 155kr/dag (140kr 2022) och avser samma utbud 
som beskrivs under punkt A. 

Vid dagverksamhet debiteras avgift för måltiderna enligt nedanstående tabell och avser samma 
utbud som beskrivs under punkt A. 

Huvudmål 76 (69)  
Frukost 32 (29) 
Kvällsmål 47 (42) 
 

 

 

 

 

 

Vid korttidsboende inom socialpsykiatri kan avgiften debiteras per måltid enligt följande. 

Huvudmål   76  (69) 
Frukost  23  (21) 
Kvällsmål  37  (33)  
Mellanmål  2st                               19            (16)   9,50kr/st. (8kr/st.) 

Den totala kostnaden per månad får inte uppgå till mer än priset för matabonnemang. 

E. Bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 LSS 

För måltider vid boende med särskild service enligt 9§ LSS debiteras en livsmedelskostnad enligt 
följande (kr/måltid): 

Huvudmål 39  (33) 
Frukost 21  (18) 
Kvällsmål 27  (23) 
Mellanmål 2 st 19  (16)   9,50kr/st. (8kr/st.) 
 

 
 

För insatsen bostad med särskild service för barn och unga enligt 9§8 LSS gäller samma avgift 
som för korttidsvistelse utanför det egna hemmet (2F). 
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F. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 
 

 

 

Vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet gäller följande avgift för måltider (kr/måltid): 
Ålder 0-7 år 8-15 år 16 år och äldre 
Huvudmål 29 (25) 37 (31) 39 (33) 
Frukost 16 (13) 20 (17) 21 (18) 
Kvällsmål 20 (17) 26 (22) 27 (23) 
Mellanmål 2 st. 19 (16) 19 (16) 19 (16) 

G. Korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS 

Vid korttillsyn i anslutning till skoldagen tas en avgift för mellanmål ut. Avgiften tas ut terminsvis. 
Höstterminen beräknas schablonmässigt att bestå av 85 skoldagar och vårterminen av 95 
skoldagar. Sjukdom eller frånvaro medför ingen reducering av terminsavgiften. Vid lovtillsyn tas 
avgift ut per måltid för lunch och mellanmål. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder 13-15 år 16 år och äldre 
Lunch 37 kr (20) 39 kr (23) 
Mellanmål 9,50 kr (5) 9,50 kr (5) 
Terminsavgift för mellanmål hösttermin 807 kr (425) 807 kr (425) 
Terminsavgift för mellanmål vårtermin 902 kr (475) 902 kr (475) 

3. Avdrag från abonnemangspris vid frånvaro 

Om brukare, som abonnerar på måltider, skrivs in på sjukhus eller motsvarande ska 
måltidsavgiften minskas från första dagen som denne betalar avgift för vistelsen på sjukhuset. 

Frånvaro ska anmälas minst en dag i förväg för att avgiften ska reduceras. Har inte frånvaron 
anmälts i förväg reduceras avgiften fr.o.m. den åttonde dagen. 

Ovanstående gäller inte brukare som får specialkost enligt särskilt beslut om denna redan har 
levererats. 

Vid frånvaro från särskilt boende för äldre enligt Sol (Vård- och äldreboende) görs följande 
avdrag (kr/måltid): 

Huvudmål 76 (69)  
Frukost 32 (29) 
Kvällsmål 47 (42) 

Vid frånvaro från bostad med särskild service enligt Sol (Psykiatriboende) görs följande avdrag 
per måltid enligt priserna i 2B. 
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4. Sondmat 

För sondmat gäller den maximala egenavgift som Västra Götalands Regionfullmäktige har 
beslutat. 50 kr per dygn och maxbelopp 1 500 kr/månad.   

5. Förbehållsbelopp 

I ”Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning” finns regler om 
förbehållsbelopp.  

Förbehållets minimibelopp täcker vanligtvis kostnaden för livsmedel när brukaren själv tillreder 
sin mat eller köper färdiga maträtter. För brukare på särskilt boende för äldre, korttidsplats eller 
dagverksamhet enligt SOL och som betalar lagade måltider enligt denna taxa skall 
förbehållsbeloppet ökas med skillnaden mellan den avgift som kommunen debiterar och ett 
schablonbelopp enligt följande: 

Måltid Kr/mån Kr/dag 

Huvudmål 1 290 (840) 43 (28)  
Frukost 330 (510) 11 (17) 
Kvällsmål 540 (720) 18 (24) 
 

 

 

Summa  2 160 (2 100) 72 (70) 

För brukare på bostad med särskild service enligt Sol (Psykiatriboende) som betalar lagade 
måltider enligt denna taxa skall förbehållsbeloppet ökas med skillnaden mellan den avgift som 
kommunen debiterar och ett schablonbelopp enligt följande: 

Måltid Kr/mån Kr/dag 
 

 

 

 

 

Huvudmål 1 290 (840) 43 (28) 
Frukost 270 (360) 9 (12) 
Kvällsmål 390 (630) 13 (21) 
Mellanmål 2 st 210 (270) 7 (9) 

Summa  2 160 (2 100) 72 (70) 

Om måltidsavgiften minskas p.g.a. bortavaro enligt punkt 3 ska förbehållsbeloppet vara 
oförändrat. 

6. Betalning av avgift 

Betalning av avgiften sker per kalendermånad i efterskott. 
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7. Övrigt 
 

 

 

Beslut om avgift och förbehållsbelopp får enligt socialtjänstlagen överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Vid beslut skall besvärshänvisning lämnas. 

Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden beslutar om tolkning och tillämpning av 
denna taxa.  
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