
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifter 2022 

för hjälp i hemmet och 

vård- och omsorgsboende 



Inledning 

Den här broschyren vänder sig till dig som har behov av vård- och 

omsorg i hemmet eller av särskilt boende på vård- och 

omsorgsboende. 

Älvkarleby kommun beslutar om nya taxor och avgifter en gång per år. 

Nya taxor gäller oftast från och med april månad. Det innebär att 

samtliga avgifter omräknas och nya avgiftsbeslut skickas ut en gång om 

året. 

Avgifter som tas ut är reglerade i Socialtjänstlagen. 

Fakturering sker månadsvis i efterskott. 

Vård- och omsorgsinsatser i hemmet 

Du som har behov av vård och omsorg, kan ansöka och få beslut om 

olika former av hjälp och stöd i hemmet. 

I Älvkarleby kommun finns möjlighet till hjälp i hemmet i form av 

personlig omvårdnad, inköp, städning, tvätt, trygghetslarm, 

trygghetsringning och hemsjukvård. Nämnda insatser ingår i 

högkostnadsskyddet den så kallade maxtaxan. 

För 2022 är maxtaxan fastställd till 2 170 kronor per kalendermånad. 

 
Vård- och omsorgsboende 

Du som bor på vård- och omsorgsboende betalar för omvårdnad, 

måltider och hyra. Omvårdnadsavgiften omfattas av 

högkostnadsskyddet, maxtaxan. Måltider och hyra ska alltid betalas 

enligt gällande taxa, de omfattas inte av högkostnadsskyddet. 

Om du väljer att lämna uppgifter om din inkomst så prövas din avgift 

mot din betalningsförmåga, ditt avgiftsutrymme. 

 
Det innebär att om du har ett avgiftsutrymme som är lägre än maxtaxan, 

2 170 kronor, så kommer den högsta avgift som du kan betala för dina 

vård- och omsorgsinsatser, vara samma som ditt avgiftsutrymme. 
 



Inkomstuppgift 

Du får en blankett av oss där du lämnar uppgifter om din inkomst och 

din boendekostnad. Där anger du också om du är gift och om du bor 

tillsammans med någon. Om du är gift och sammanbor med make/maka 

måste ni båda lämna uppgifter om era inkomster. Er gemensamma 

inkomst ligger till grund för avgiftsberäkning. 

 
Om du är sammanboende med någon som du inte är gift med behöver 

du endast ange personnummer och namn på den person du sammanbor 

med. Vi behöver inte ha några uppgifter om din sambos inkomster 

eftersom era inkomster beräknas var för sig. 

 

På blanketten Inkomstuppgift kan du också välja om någon annan 

person än du själv ska vara mottagare av avgiftsbeslut och fakturor. 

 

Du kan välja att avstå från att lämna uppgifter om din inkomst. Då 

kryssar du endast i rutan om att du avstår från att lämna inkomstuppgift 

och undertecknar blanketten. Inga andra uppgifter behöver fyllas i. 

 
Om du väljer att inte lämna uppgift om din inkomst kan vi inte göra 

någon beräkning av din betalningsförmåga, ditt avgiftsutrymme. 

Vid förändring av boendekostnad, bostadstillägg eller andra inkomster 

som kan påverka din avgift ska du lämna in en ny blankett för inkomst- 

uppgift. Den finns att hämta på www.alvkarleby.se eller via 

Medborgarservice på 026-830 00. 

 
Innan avgift tas ut beräknar vi ditt så kallade avgiftsutrymme, din 

betalningsförmåga. 
 

 

 

http://www.alvkarleby.se/


Här nedan ser du exempel på uträkning av avgiftsutrymme. 
 
 

Uträkning av avgiftsutrymme kronor per 
månad 

Bruttoinkomst + 17 000 

Skatt - 3 604 

Bostadstillägg + 0 

Nettoinkomst = 13 396 

Minimibelopp + 5 953 

Boendekostnad + 5 200 

Tillägg till minimibeloppet + 0 

Avdrag från minimibeloppet - 0 

Förbehållsbelopp = 11 153 

Nettoinkomst + 13 396 

Förbehållsbelopp - 11 153 

Avgiftsutrymme = 2 243 

 

 
Maxtaxa 

Högkostnadsskydd eller maxtaxa är den högsta avgiften du kan komma 

att betala för den sammanlagda kostnaden för trygghetslarm, 

installationsavgift, trygghetsringning, hemsjukvård, hemtjänst och 

omvårdnad vid korttidsvistelse. 

 
Från och med april år 2022 är maxtaxan 2 170 kronor per 

kalendermånad. 

 

Nettoinkomst 

Samtliga skattepliktiga inkomster inklusive inkomst av kapital minus 

skatteavdrag enligt preliminärskattetabell och avdrag för skatt på 

kapitalinkomst. Bostadstillägg är skattefritt och räknas som inkomst. 
 

 



Det tas ingen hänsyn till eventuella extra skatteavdrag som du själv bett 

arbetsgivare eller myndigheter att göra. 

 
Förbehållsbelopp 

Belopp som avräknas från din nettoinkomst innan avgift tas ut. 

Förbehållsbelopp består av minimibelopp tillägg och avdrag till 

minimibeloppet samt din boendekostnad. 

 
Boendekostnad 

Är din faktiska boendekostnad. 
 

Avgiftsutrymme 

Avgiftsutrymme är detsamma som din betalningsförmåga. Det beräknas 

fram utifrån din inkomst inklusive eventuellt bostadstillägg, skäliga 

levnadsomkostnader (minimibelopp) och boendekostnad. 

 
Minimibelopp 

Minimibeloppet är ett belopp som ska täcka kostnader för exempelvis 

livsmedel, kläder, hygienartiklar mediciner, öppen hälso- och sjukvård, 

enklare tandvård, resor, husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, tidning, 

telefon och förbrukningsvaror. Beloppet grundar sig på vissa 

procentsatser av 1/12 av prisbasbeloppet, allt enligt Socialtjänstlagen. 

 

Minimibeloppet skiljer sig åt för de som lever i enpersonshushåll och de 

som sammanbor med någon. 

Personer som är yngre än 61 år har 10% högre minimibelopp än de som 

är 61 år och äldre. 

De belopp som gäller från och med augusti år 2022 är följande: 

Personer 61 år och äldre 

Ensamboende        5 953 kronor per månad 

Sammanboende  4 857 kronor per månad 
 



  

Personer yngre än 61 år 

Ensamboende   6 548 kronor per månad 

Sammanboende 5 342 kronor per månad 

 
Höjning av minimibeloppet 

I vissa fall kan det finnas skäl till att höja minimibeloppet på grund av 

fördyrade levnadsomkostnader. Det vanligaste exemplet är kostnader 

för god man eller förvaltare. Det är kostnader utöver de som normalt 

ska täckas av minimibeloppet. 

Kostnaden ska vara varaktigt i minst sex månader och beloppet ska 

uppgå till minst 200 kronor per månad. 

 

Du ansöker om att få en höjning av minimibeloppet samt lämnar 

underlag tillsammans med ansökan som styrker kostnaden. 

Därefter görs en behovsprövning. 
 

Sänkning av minimibeloppet 

I de fall hushållsel ingår i boendekostnaden/hyran görs ett avdrag som 

sänker minimibeloppet. 

 
Höjning av minimibeloppet, boende 

Bor du på vård- och omsorgsboende så får du en höjning av 

minimibeloppet avseende fördyrade matkostnader. Det behöver du inte 

ansöka om. Det är på grund av att kostnaden för beredning av måltider 

ingår i måltidsavgiften. De måltider du får på boendet är alltså dyrare än 

om du själv skulle köpa råvaror och tillaga din egen mat. 

Minimibeloppet höjs med 1300 kronor per månad. 

 
Sänkning av minimibeloppet, boende 

Vid vård-och omsorgsboende sänks minibeloppet med 420 kronor per 

månad eftersom hushållsel, möbler och husgeråd samt 

förbrukningsvaror ingår i hyran. 



 

Olika regler för hur avgiftsutrymmet beräknas beror på om du är gift, 

sammanboende eller ensamboende. 

 

Beräkning av avgiftsutrymme för sammanboende gifta 

-makars inkomster slås samman och delas i två 

-minimibelopp för sammanboende 

-hälften av den gemensamma boendekostnaden 

 
Beräkning av avgiftsutrymme för sammanboende (gäller ej gifta) 

 

-inkomster beräknas för var och en 

-minimibelopp för sammanboenden 

-hälften av den gemensamma boendekostnaden 

 
I de fall den ene maken flyttar till vård- och omsorgsboende beräknas 

makeparet som ensamboende 

-var och en av makeparets inkomster beräknas för sig 

-minimibelopp som för ensamboende 

-boendekostnad beräknas för var och en 

 
Räkneexempel sammanboende gifta: 

Albin och Frida är gifta och bor tillsammans i en lägenhet, hyran är 6 

800 kronor i månaden. 

Varken Albin eller Frida har bostadstillägg och inte heller några tillägg 

eller avdrag som påverkar minimibeloppet. Båda är i 80 års ålder. 



  

 

 

Albin kr/månad Frida kr/månad 

bruttoinkomst: 16 700 bruttoinkomst: 12 300 

skatt: -3 539 skatt: - 2 124 

nettoinkomst: 13 161 nettoinkomst: 10 176 

Albins och Fridas nettoinkomster slås samman och delas på två. På 

så sätt får vi fram den inkomst som ligger till grund för beräkning av 

avgiftsutrymmet. 

 
13 161 + 10 176 = 23 337 23 337 / 2 = 11 668,50 

Den avgiftsgrundande inkomsten är 11 668,50 kr/mån/makepar. 

 

Beräkning av avgiftsutrymme (betalningsförmågan) 

Albin kr/månad Frida kr/månad 

nettoinkomst 11 668,50 nettoinkomst 11 668,50 

minimibelopp 4 857,00 minimibelopp 4 857,00 

halva hyran +3 400,00 halva hyran +3 400,00 

förbehållsbelopp 8 257,00 förbehållsbelopp 8 257,00 

avgiftsutrymme 3 411,50 avgiftsutrymme 3 411,50 

 

Räkneexempel särboende makar: 

Albin har beviljats vård- och omsorgsboende där hyran är 5 664 kr per 

månad (omvårdnad 2 170 kr och mat 3 870 kr). Paret är gifta men bor 

inte längre tillsammans. 

Frida har flyttat till en mindre lägenhet, hyran är 4 200kr per månad. 

Hon har beviljats bostadstillägg på 700 kr per månad och hon har 

kostnad för god man som uppgår till 12 000 kr per år. Frida har 

beviljats trygghetslarm, kostnad 242 kr per månad. 
 

 



 

Albin kr/månad   

bruttoinkomst 16 700 minimibelopp 5 953 

skatt - 3 539 hyra 5 664 

nettoinkomst 13 161 tillägg (kost) 1 300 

 avdrag (förbrukning) -420 

 
förbehållsbelopp 12 497 

 

Albins avgiftsutrymme: 13 161 – 12 497 = 664 kr/mån 

Omvårdnad 664  

Hyra 5 664  

Måltidsavgift 3 870  

Totalt att 

betala 

10198 kr/mån 

   

Frida kr/månad 
kr/måna d 

bruttoinkomst  12 300 minimibelopp  5 953 

skatt - 2 124 hyra  4 200 

bostadstillägg 

 

+ 1000 God man  1 000 

nettoinkomst 10876 förbehållsbelopp 11 153  

 
Fridas avgiftsutrymme: 10876 – 11 153 =  - 277 kr/mån 

Trygghetslarm 242  

Totalt att betala 0 kr/mån 



  

Taxor för hjälpmedel 

 
Hjälpmedelspaket 
 

Hjälpmedelspaket efter planerad operation, upp till 3 månader: 

Toalettförhöjning, duschstol, dyna, eventuell höjning av säng, 

gånghjälpmedel. 

 
1-3 hjälpmedel 300 kronor/paket 

4 eller fler hjälpmedel 500 kronor/paket 

Hämtning av hjälpmedel 250 kronor/gång 

Prova ut hjälpmedel 160 kronor/gång 

Rengöring av hjälpmedel 250 kronor/gång 

Ej återlämnade hjälpmedel 160 kronor 

Uteblivit från bokat besök 160 kronor 

 

Ovanstående avgifter kontrolleras inte mot din betalningsförmåga, ditt 

avgiftsutrymme. 

 

Engångsavgifter 
 
Gå- och ståbord 360 kronor 

Höj- och sänkbar säng 800 kronor 

Elryggstöd säng 500 kronor 

Övriga engångsavgifter: 260 kronor/styck 

Överflyttningshjälpmedel  

Badkarsbräda enkel  

Badkarsstol snurr  

Hygienstol  

Toalettförhöjning  

 

Ovanstående avgifter kontrolleras inte mot din betalningsförmåga, ditt 

avgiftsutrymme. 



 

 
Halvårshyror av hjälpmedel 
Manuell rullstol 450 kronor 

Elrullstol 600 kronor 

Elarbetsstol 200 kronor 

Dygnshyra rullstol 100 kronor/dygn 

Veckohyra rullstol 200 kronor/vecka 

 

Ovanstående avgifter kontrolleras mot ditt avgiftsutrymme om du väljer 

att lämna uppgift om din inkomst. 



 

 

Kommunens taxa 
Trygghetslarm 242 kronor per månad 

Installationsavgift 448 

Borttappat/ 

kronor, engångsavgift 

förstört trygghetslarm 200 engångsavgift 

Trygghetsringning 242 kronor per månad 

Hemsjukvård 448 kronor per månad 

Hemtjänst 448 

 
Korttidsvistelse 

kronor per utförd timme 

Omvårdnadsavgift 72 kronor per dygn 

Måltider vid vistelse 125 kronor per dygn 

 
Dagverksamhet/dagrehabilitering 

Måltider 90 kronor per dag 

 

 
Närstående stöd på korttidsenheten 

Måltidsavgift 125 per dygn 

 
Omvårdnadsavgift 

Dag 1-7 Ingen avgift 

Fr.o.m. dag 8 72 dygn 

OBS! 

Trygghetslarm debiteras som hel månadsavgift och ingen återbetalning 

sker i de fall larmet återlämnas före den sista dagen i kalendermånaden. 

Hemsjukvård debiteras som hel månadsavgift. 



 

Vård och omsorgsboende 

Omvårdnadsavgift 2 170 kr per månad 

Måltidsavgift 3 870 kr per månad 

Hyra (31,3 kvm) 5 635 kr per månad 

Hyra (31,7 kvm) 5 664 kr per månad 

 
Boendeavgift på korttidsvistelse i avvaktan på vård- och 

omsorgsboende är 2229 kr per månad 

 
Frånvaro eller sjukhusvistelse 

Vid planerad frånvaro och sjukhusvistelse görs avdrag på 

omvårdnadsavgiften och måltidsavgiften i vård- och omsorgsboende. 

Avdrag görs med en 30-del per frånvarodag. Hyran på boendet betalas 

alltid. 

 
Flytt från vård- och omsorgsboende 

Vid flytt från boendet gäller en månads uppsägning men är lägenheten 

tömd och städad och annan person kan flytta in innan 

uppsägningstidens slut, då debiteras hyran inte hela 

uppsägningsmånaden. 

 

Bostadstillägg 

Kom ihåg att du kan ansöka om bostadstillägg hos 

Pensionsmyndigheten.  

Bostadskostnad, inkomster och ev. tillgångar ligger till grund för 

beräkning av bostadstillägg. De flesta som får bostadstillägg är 

ensamstående. 

Du kan göra en preliminär beräkning på pensionsmyndigheten.se eller 

ringa Pensionsmyndigheten på 0771-776 776 för att få hjälp med att 

göra en beräkning. 



 

 

Kontaktuppgifter 

 
För ytterligare upplysningar kontakta kommunens 

avgiftshandläggare. 

Avgiftshandläggare 026-832 78 

Blanketter finns på www.alvkarleby.se under e-tjänster/blanketter. 

Du kan även få blanketter hemskickat, kontakta Medborgarservice. 

 
Medborgarservice 

 
Postadress: 

Älvkarleby kommun 

Box 4 

814 21 SKUTSKÄR 

 
Övriga telefonnummer 

026-830 00 

Försäkringskassan 0771-524 524 

Skatteverket 0771-567 567 

Pensionsmyndigheten 0771-776 776 

 
Älvkarleby kommun | 026-830 00 | Besöksadress: 

Centralgatan 3 | Postadress: Box 4, 814 21 Skutskär 

http://www.alvkarleby.se/

