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SOCIAL SEKTOR    

 

Allmänt 

 

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom Äldre- och 

Funktionshinderomsorgen styrs av bl.a. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt 

lagen om stöd och service till personer med funktionshinder (LSS). 
 

I socialtjänstlagen 16 kap. 3 § punkt åtta (8) anges enskilds rätt att överklaga beslut om 

avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4-9 §§ kan överklagas till förvaltningsdomstol 

genom förvaltningsbesvär. 

I förekommande fall kan debiteringsadministratörerna vid social sektor vara behjälpliga. 
 

Avgifter inom Äldre- och Funktionshinderomsorgens verksamheter 
 

Avgifterna för insatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen styrs dels av kommunens 

taxa och dels av den enskildes avgiftsutrymme. 

Den taxa, som kommunen fastställer regleras av lagstiftning, som bl.a. sätter ett tak för 

högsta avgift (maxtaxa). 

Maxtaxan omfattar avgiften för service och omvårdnad i ordinärt och i särskilt boende. 

Högsta belopp, som får debiteras för år 2019 är 2 089 kr per månad. 

Hyra och kostnad för mat omfattas inte av maxtaxan. 

 

Avgiftsutrymmet är den del av inkomsten som blir över efter det att boendekostnader och 

normala levnadsomkostnader räknats bort. Beloppet för normala levnadsomkostnader 

regleras i lagstiftningen. 
 

Minimiförbehållsbelopp 

Minimiförbehållsbeloppet gäller för alla och är 5 249 kr för ensamstående och 4 435 kr för 

vardera make/maka/partner/sammanboende. 
 

Om inkomsterna trots 0 i hemtjänstavgift ändå inte når upp till gällande 

minimiförbehållsbelopp har kommunen ingen skyldighet att betala ut mellanskillnaden. 
 

Minimiförbehållsbeloppet är avsett att täcka normala levnadsomkostnader. 
 

För personer under 65 år är minimiförbehållsbeloppet 10 procent högre. 
 

För den som bor i särskilt boende görs ett avdrag gällande hushålls el och vissa 

förbrukningsvaror eftersom den som bor i särskilt boende inte har dessa utgifter. 
 

Individuellt minimiförbehållsbelopp 

För den som har varaktiga utgifter överstigande 200 kr per månad för  

t.ex. god man, specialkost, underhållsskyldighet för barn m.m. kan  

efter ansökan beviljas ett förhöjt minimiförbehållsbelopp.  

 



  

  
    

 

Hemtjänsttaxa 

Avgift för hemtjänst i form av serviceinsatser och/eller personlig omvårdnad grundas på 

beviljade insatser. Avgiften ingår i maxtaxan och kan variera individuellt beroende på hur 

stort avgiftsutrymmet är. Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnad. 
 

Hemsjukvård 

Den som har insatser i form av kommunal hemsjukvård genom kommunens vårdpersonal 

debiteras 410 kr/mån. Avgiften för bedömning/utprovning av tekniska hjälpmedel/bedömning 

inför ev. bostadsanpassning är 410 kr/bedömning. 

Ovan avgifter ingår i maxtaxan och kan variera individuellt beroende på avgiftsutrymmet. 

Avgift för hämtning av hjälpmedel, 500 kr, ingår inte i maxtaxan. 
 

Trygghetslarm 

Avgift för trygghetslarm är 275 kr per månad och avgift för installation 230 kr ingår i 

maxtaxan och kan variera beroende på avgiftsutrymmet. 

Avgift för förlorad larmklocka 1000 kr ingår inte i maxtaxan. 
 

Dagverksamhet 

Besöksavgift 41 kr per besöksdag (ingår i maxtaxan) 

Matkostnad 57 kr per besöksdag 

 

Korttidsboende 

För korttidboende debiteras en dygnsavgift för omvårdnad motsvarande 69,63 kr per dygn 

samt en matkostnad (heldygnskost) med 126,66 kr per dygn. 

Avgiften för korttidsboende ingår i maxtaxan och kan variera beroende på avgiftsutrymmet. 

Förbehållsbeloppet sänks med 487 kr per månad för förbrukningsvaror som tillhandahålls i 

korttidsboendet. 
 

Särskilt boende 

Hemtjänstavgiften i särskilt boende är högst 2 089 kr per månad.  

I hemtjänstavgiften ingår personlig omvårdnad, kommunal hälso- och sjukvård samt 

bostadsvård. Avgiften kan variera beroende på avgiftsutrymmet. 

 

Matkostnad 3 800 kr per månad, samt hyra omfattas inte av maxtaxan. 

Sondnäring jämställs med heldygnskost och debiteras efter omfattning 25, 50, 75, 100 %. 

Kosttillskott debiteras med 145 kr per mån för 1 st per dag, 290 kr för 2 st per dag, osv. 

 

Avgifter inom LSS-verksamhet 

LSS-insatser är i princip avgiftsfria. Kostnader som den enskilde själv skall bekosta är 

måltider, hyra, kostnader för fritidsaktiviteter samt hemsjukvård som inte är egenvård. 
 

Vid frågor gällande avgifter inom Äldre- och Funktionshinderomsorgen hänvisas till: 

 

Bim Bergström, (ordinärt boende) tel. 0413-28339 

Lena Gustavsson, (särskilt boende) tel. 0413-28343 

 

 



  

  
    

 

Så här kan Du själv beräkna avgiftsunderlaget 
 

Ordförklaringar; 

Nettoinkomst = bruttoinkomst minus skatt 

Minimiförbehållsbelopp = ska täcka normala levnadsomkostnader 

Individuellt minimiförbehållsbelopp = tillägg som kan erhållas efter särskild ansökan för 

fördyrade levnadsomkostnader. 

Avgiftsutrymme = nettoinkomst (inkl. ev. bostadstillägg) minus förbehållsbelopp och hyra 

 

1. Hemtjänst i ordinärt boende 

 

Inkomster 

Nettoinkomst, pension m.m.  …………………. 

Inkomst av kapital  …………………. 

Bostadstillägg   …………………. 

Summa inkomster  …………………. 

 

Utgifter 

Hyra    …………………. 

Minimiförbehållsbelopp ensam resp. makar 5 249 kr/4 435 kr 

Individuellt minimiförbehållsbelopp …………………. 

Summa utgifter   …………………. 

Summa inkomster minus summa utgifter = Avgiftsutrymme 
 

2. Särskilt boende 

 

Inkomster 

Nettoinkomst, pension m.m.  …………………. 

Inkomst av kapital  …………………. 

Bostadstillägg   …………………. 

Summa inkomster  …………………. 

 

Utgifter 

Hyra    …………………. 

Minimiförbehållsbelopp ensam resp. makar 5 249 kr/4 435 kr  

Individuellt minimiförbehållsbelopp …………………. 

Tillägg för heldygnskost             + 1800 kr 

Avdrag från förbehållsbeloppet 

(för el och vissa förbrukningsvaror) - 487 kr / -365 kr 

Summa utgifter   ………………… 

Summa inkomster minus summa utgifter = Avgiftsutrymme 

 

Kommentarer till beräkningen av avgift 

Avgiftsutrymmet är upp till maxavgiften, 2 089 kr per månad, den summa 

som kommunen maximalt får ta ut för vård och omsorg. 

Om avgiftsutrymmet blir ett minusbelopp blir avgiften för vården 0 kr. 


