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Allmänt
Nedan kan du läsa vilka avgifter du betalar kommunen för till exempel en plats på ett
boende, eller hjälpmedel. Hur stor en avgift är kan vara reglerat i en lag, eller vara ett beslut
som kommunen har fattat. Det finns dock alltid ett skydd: kommer du upp till det som kallas
för maxbeloppet så betalar du inte mer.
Boendekostnader

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du för hyra, omvårdnad, mat och
förbrukningsartiklar. Hur mycket du betalar beror på din inkomst, bostadskostnad och vissa
övriga kostnader. Här gäller samma sak, du betalar aldrig mer än maxavgiften
Avgift för omvårdnad och mat

Du behöver aldrig betala mer än maxavgiften för omvårdnad och mat på boendet. Däremot
kan din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader göra att du får betala lägre
avgift. Omvårdnadsavgiften är maximalt 2 089 kronor per månad. Avgiften för mat är högst
3 135 kronor och lägst 2 095 kronor per månad.
Minimibeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader för till exempel livsmedel, kläder,
och sjukvård. För 2019 är minimibeloppet 4 435 kronor för sammanboende och 5 249
kronor för ensamboende
Anmäl din inkomst

För att kunna räkna ut din avgift behöver kommunen uppgifter om dina inkomster och din
boendekostnad. Som inkomst räknas till exempel alla former av pensioner, inkomst av
kapital och bostadstillägg för pensionärer. Kommunen får vissa inkomstuppgifter direkt från
försäkringskassan och skattemyndigheten, andra måste du själv meddela oss genom att
lämna en inkomstanmälan.
Du ska lämna en inkomstuppgift när du flyttar in på ett boende och därefter varje år. Om det
sker förändringar av kostnader eller inkomster under året är du skyldig att lämna in en ny
inkomstblankett eller kontakta kommunen. Om du inte gör en inkomstanmälan kan vi inte
göra en individuell beräkning av
Hur mycket du ska betala för omvårdnad och måltider beror på




din inkomst
din hyra
ett minimibelopp.
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Vad är ett minimibelopp?

Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som följer det prisbasbelopp som regeringen
fastställer varje år. Detta belopp och din hyra räknas bort från inkomsten när vi beräknar det
utrymme du har att betala i omvårdnadsavgift. Minimibeloppet ska täcka dina normala
levnadskostnader för till exempel livsmedel, kläder, och sjukvård. För 2019 är minimibeloppet:



5 249 kr/månad
4 435 kr/månad

för dig som är ensamstående och över 61 år
om du lever tillsammans med en partner och är över 61 år.

Är du under 61 år är minimibeloppet 10 procent högre.
Om debitering

Hyran på särskilda boende debiteras i förskott.
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Taxor hjälpmedel och besök
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i förekommande fall

Taxa

Enhet

Hjälpmedelspaket
Hjälpmedelspaket efter planerad operation, upp till tre månader:
toalettförhöjning, duschstol, dyna, eventuell höjning av säng,
gånghjälpmedel (ligger utanför maxbelopp).
 1–3 hjälpmedel
 4 eller fler hjälpmedel
Hämta hjälpmedel
Om du själv eller anhörig inte kan återlämna hjälpmedel, hämtar
kommunen det mot en avgift (ligger utanför maxbelopp).

Kr/
paket

kr/
gång

kr
Prova ut hjälpmedel
Utprovningsavgift vid nyordination av hjälpmedel. Om fler hjälpmedel
provas ut samtidigt tas endast en avgift ut (ligger utanför maxbelopp).

april
2018
– mars
2019

april
2019
– mars
2020

300:00
300:00
250:00

300:00
500:00
250:00

160:00

160:00

Hjälpmedel som inte rengjorts
Om du återlämnar hjälpmedel utan att ha rengjort hjälpmedel kommer en
avgift att debiteras (ligger utanför maxbelopp).

kr/
gång

250:00

250:00

Hjälpmedel som inte återlämnas
För hjälpmedel som inte återlämnas när behovet upphört tas en avgift ut
motsvarande hjälpmedlets anskaffningsvärde. Detta görs efter påminnelse.

kr

160:00

160:00

Att utebli från bokat besök
Uteblivet besök debiteras med undantag av hastigt insjuknande (ligger
utanför maxbelopp).

kr

160:00

160:00
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Vad betalar du för hjälpmedel?

Avgifter för hjälpmedel betalar du utifrån ditt avgiftsutrymme. Om du inte har något
avgiftsutrymme då betalar du inget alls. I övrigt gäller nedanstående avgifter. Även för
hjälpmedel gäller en maxtaxa. Som mest kostar det 1 209 kri/kalenderår (för 2019).

Engångsavgifter

Taxa

Enhet

Engångsavgifter
Arbetsstol el
Gå- och ståbord
Överflyttningshjälpmedel
Badkarsbräda enkel
Badkarsstol snurr
Hygienstol
Toalettförhöjning
Höj- och sänkbar säng
Elryggstöd säng

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Halvårsavgifter
Avgift

360:00
360:00
260:00
260:00
260:00
260:00
260:00
800:00
500:00

400:00
300:00
300:00
300:00
300:00
300:00
900:00
500:00

400:00
300:00
600:00

450:00
450:00
600:00
200:00

kr/
dygn

Rullstol
Veckohyra
Avgift
Rullstol

april 2019
– mars 2020

kr/
halvår

Manuell rullstol inkl. dyna
Manuell rullstol, transport
Elrullstol inkl. dyna
Elarbetsstol
Dygnshyra
Avgift

april 2018
– mars 2019

100:00

kr/v
200:00

Bostadsanpassning

Avgift
Besöksavgift för
intyg/utlåtande
bostadsanpassning

kr
150:00
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Hemtjänst, hemsjukvård & larm – vad betalar du?
Taxa
Hemtjänst – månadstaxa enligt maxtaxaii
Räknas om årligen.

kr/
mån

Hemtjänst – timtaxa
Om endast några timmars hemtjänst är beviljad/månad, tas en
timtaxa ut om det blir mer förmånligt för individen.iii

kr/
tim

kr/
Hemsjukvård
Avgift för hemsjukvård är en kostnad som ingår i maxtaxan för mån
hemtjänstavgiften. Räknas om årligen lika som timtaxan.

april 2018
– mars 2019

april 2019
– mars 2020

2 044:00

2 089:00

366:00

373:00

366:00

373:00

Trygghetslarm
Abonnemangsavgift/månad1
Avgift återbetalas inte. Påbörjad månad debiteras.
Räknas om årligen.

kr/
mån

228:00

233:00

Installationsavgift (engångskostnad)
Ingår i maxtaxan. Räknas om årligen.

kr/
gång

366:00

373:00

200:00

200:00

228:00

233:00

ingen avgift
se hemtjänstavgift

ingen avgift
se hemtjänstavgift

ingen avgift
avgiftsfri

ingen avgift
avgiftsfri

Borttappad/förstörd larmknapp
Ingår ej i maxtaxan.
Trygghetsringning
Samma avgift som trygghetslarm. Ingår i maxtaxan.
Räknas om årligen.

Avlösning av närstående
omvårdnad första 7 dagarna/månad
dag 8 och framåt: Ingår i maxtaxan.

Övriga avgifter
Boendestöd – vid biståndsbeslut.
Personligt stöd - enligt LSS, lagen om stöd och service.

1

0,5 % av prisbasbeloppet

kr/
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Måltider – vad betalar du?
Taxa

april 2018
– mars 2019

april 2019
– mars 2020

1 880:00
1 300:00
3 180:00

1 970:00
1 300:00
3 270:00

Måltider/kostavgiftiv årlig omräkning ändras 1 april
Vård- och omsorgsboende
beredningsavgift
Total avgift

kr/mån
kr/mån
kr/mån

Korttidsboende
beredningsavgift korttidsboende
Total avgift

kr/dag
kr/dag
kr/dag

56:00
43:00
99:00

56:00
43:00
99:00

Dagverksamheten/dagrehabilitering

Kr/dag

74:00

76:00

Kortidsvistelse (LSS, barn) kostnad 1:a dagen, inte sista

Kr/dag

35:00

36:00

Korttidstillsyn

kr/närvarodag

12:00

13:00

1 573:00

1 573:00
1 723:00

Stadigvarande boendev kostnad/förälder & månad,
t.o.m. månad barn fyller 11 år
fr.o.m månaden efter barn fyllt 11 år
t.o.m. månad barn fyller 15 år
fr.o.m månad då barnet fyllt 15 år

2 073:00
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Beräkningar
Om förbehållsbeloppet
Vad är syftet med förbehållsbeloppet?

Syftet med ett så kallat förbehållsbelopp är att skydda från alltför höga avgifter. Syftet är
också man ska få behålla egna medel, som ska räcka till nödvändiga och normala
levnadskostnader. Observera att förbehållsbeloppen kan bli högre eller lägre än det
lagstadgade minimibeloppet på grund av olika särregler i lagstiftningen.
Vad är förbehållsbelopp och minimibelopp?

Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes
levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett lagstadgat minimibelopp.
Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan
boendeavgift som anges i 8 kap.5§, SoL (vanligen två- eller flerbäddsrum) ska dock inget
förbehåll göras (se även punkt 6.1, andra stycket). Minimibeloppet ska, om inte annat följer
av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av 1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för
ensamstående, eller 2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande
makar och sammanboende. Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader*
för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring,
öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd
och läkemedel.
Läs mer: 8 kap. 7-8§§, SoL och 8 kap.5§, SoL
Hur beräknas förbehållsbeloppet?
Beräkning av förbehållsbeloppet 1/ (a-e nedan). I de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår
i minimibeloppet 2/, kan förbehållsbeloppet sänkas med motsvarande. Inom särskilt boende innefattar
det hushållsel, TV-licens, möbler och husgeråd, förbrukningsvaror samt kabel-TV.
Hushållsel2
Möbler och husgeråd3
Förbrukningsvaror4

kr/mån
kr/mån
kr/mån

119:00
89:00
104:00

2

130:00
93:00
106:00

a/ Hushållsel bygger på en normalkonsumtion för ett rum på 20 kvadrat (1 500 kWh) och innefattar
kostnader för el, energiskatt och fast avgift. Följer årliga kostnadsökningen, generellt 2 % årligen, men stäms
av mot faktisk kostnadsökning varje år.
3
b/ Möbler och husgeråd m.m. följer årliga kostnadsökningen, generellt 2 % årligen men stäms av mot faktisk
kostnadsökning varje år.
4

c/ Förbrukningsvaror (tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper o.s.v.). Följer årliga
kostnadsökningen, generellt 2 % årligen men stäms av mot faktisk kostnadsökning varje år.
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Uppräkning av avgifter enligt ovanstående varje år ska göras enligt konsumentverkets riktlinjer.
Avgiften ändras 1 april.
1/

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel innan avgift får tas ut
2/

för hemtjänst m.m. Minimibeloppet beräknas huvudsakligen med ledning av Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader och utgör en bas för beräkning av förbehållsbeloppet. Minimibeloppet beräknas i procent av prisbasbeloppet.

Hur beräknas de avgifter som ska tas ut?
i

Maxtaxa hjälpmedel:

Även för hjälpmedel gäller en maxtaxa. Under kalenderåret 2019 är maxbeloppet 1 209 kr, vilket
motsvarar 2,6 % av prisbasbeloppet. En ekonomisk prövning görs och enskilda betalar utifrån sitt
avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymme inte finns, så betalar den enskilde inget alls.
ii

Hemtjänstavgift

(får maximalt uppgå till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet)
iii

Hemtjänstavgift – timtaxa
I de fall där endast några timmars hemtjänst är beviljad per månad, tas en timtaxa ut om det blir mer
förmånligt för individen. Timtaxan beräknas med 90 % av kommunens självkostnad föregående år
enligt KPB, Kostnad per brukare. Taxan räknas om årligen efter utfall föregående år. För 2019 års
timtaxa används utfall 2017. Som underlag för kommunens självkostnad har Ensolutions beräkning,
kostnad per hemtjänsttimme, använts.
iv

Kostavgift inom särskilt boende och korttidsboende följer konsumentverkets årliga beräkningar av
skäliga levnadskostnader. Till kostavgiften lägger förvaltningen på en beredningsavgift som
kostnadsbevakas varje år, förändras vid eventuella kostnadsökningar.

Omräkning av kostavgiften sker varje år enligt konsumentverkets riktlinjer. Avgiften ändras 1 april.
Dagverksamheten/dagrehabilitering följer konsumentverkets årliga beräkningar av skäliga
levnadskostnader. Omräkning av dagavgiften görs varje år enligt konsumentverkets riktlinjer.
Avgiften ändras 1 april.
Kostavgift tas ut inom korttidsvistelse, LSS för barn och följer konsumentverkets årliga beräkningar
av skäliga levnadskostnader. Man betalar för första dagen men inte sista dagen vid vistelse.
Omräkning av kostavgiften görs varje år enligt konsumentverkets riktlinjer. Avgiften ändras 1 april.
Kostavgift tas ut inom korttidstillsyn och följer konsumentverkets årliga beräkningar av skäliga
levnadskostnader. Omräkning av kostavgiften varje år ska göras enligt konsumentverkets riktlinjer.
Avgiften ändras 1 april.
v

Avgift för stadigvarande boende enligt LSS för barn och ungdomar, utan egen inkomst, ska
föräldrarna bidra till kostnaderna för barnets omvårdnad m.m. till dess barnet fyllt 18 år,
(8 kap. 1 § Socialtjänstlagen, 6 kap. 2 § Socialtjänstförordningen, 20 § Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade och 5 § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.) Var
och en av föräldrarna ska bidra. Storleken på detta bidrag/avgift ska inte överstiga vad som för varje
tid motsvarar underhållsbeloppet enligt 18 kap. 20 § Socialförsäkringsbalken.
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Notera: Omprövning av kostnaden för barnets omvårdnad ska göras varje år med stöd av 18 kap 34 §
Socialförsäkringsbalken. Underhållsstöd som beräknats enligt 21 eller 24 § ska omprövas när
1. det finns ett nytt beslut om slutlig skatt för den bidragsskyldige, eller
2. grunden för tillämplig procentsats enligt 19 kap. 16 och 17 §§ ändras.
Föranleder det nya beslutet om skatt en ändring av underhållsstödet, ska ändringen gälla från och
med februari året efter det år då beslutet meddelades. Vid ändring av grunden för tillämplig
procentsats justeras underhållsstödets belopp från och med månaden efter den månad då
Försäkringskassan fick kännedom om ändringen. Lag (2011:1434).

