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AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE 2020 

 

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om regler för kommunernas avgifter för vård- och omsorg. Reglerna 

som är införda i Socialtjänstlagen (SoL), 8 kap, preciserar den högsta avgift som kommunen 

får ta ut av den enskilde för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. 

 

I Socialtjänstlagen finns även bestämmelser om förbehållsbelopp för normala 

levnadskostnader och för den faktiska boendekostnaden. 

Maxtaxa 

Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd 

enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kostnaderna för hyra regleras i 

hyreslagstiftningen. 

 

Lägsta förbehållsbelopp, d. v. s. en reglering av det belopp som den enskilde ska ha rätt att 

förbehålla sig av sina egna medel för att täcka normala levnadskostnader. Beloppets nivå 

anges som andel av prisbasbeloppet och innebär i 2020 års prisnivå 5339 kronor per månad 

(en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbelopp) för ensamstående och 4512 kronor (en tolftedel 

av 1,1446 gånger prisbasbelopp) per person för makar/ reg. partner och sambor. 

Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin faktiska boendekostnad. 

 

Maxtaxa för vård, omsorg och socialt stöd enligt SoL och HSL, d. v. s. en högsta avgift för 

hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och 

sjukvård. Avgiften anges som andel av prisbasbeloppet och motsvarar 2125 kronor per månad 

(en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet) i 2020 års prisnivå. 

 

Inkomstbegreppet reglerar beräkning av avgiftsunderlaget. Förmögenhet ska inte påverka 

avgiftsunderlaget. 

 

Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. 

 

Reglerna innebär inte ett allmänt försörjningsstöd. Kommunen har ingen skyldighet att betala 

ut medel till omsorgstagare för att han eller hon ska nå upp till det förbehållsbelopp som 

anges i lagen. Om den enskilde inte uppnår angivet förbehållsbelopp blir avgiften för vård och 

omsorg noll kronor. 

 

Förbehållsbeloppet 

En reglering av det belopp som den enskilde ska ha rätt att förbehålla sig av sina egna medel 

för att täcka normala levnadskostnader. Beloppets nivå anges som andel av prisbasbeloppet 

och innebär i 2020 års prisnivå 5339 kronor per månad (en tolftedel av 1,3546 gånger 

prisbasbelopp) för ensamstående och 4512 kronor (en tolftedel av 1,1446 gånger 

prisbasbelopp) per person för makar/ reg. partner och sambor. Den enskilde ska utöver detta 

belopp förbehållas medel för sin faktiska boendekostnad. Konsumentverket beräknar 

kostnader för de olika utgifterna i januari varje år. 
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Minimibelopp 

Förbehållsbelopp består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden (8 kap. 7§ 

SoL). 

Minimibelopp skall täcka normalkostnader för följande poster; 

Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, teleavgift, hemförsäkring, öppen 

hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och 

läkemedel. 

 

Reglerna innebär inte att kommunen ska betala ut medel för att omsorgstagare skall uppnå 

den i lagen angivna miniminivån. 

 

Minimibelopp för ensamstående har fastställts till en tolftedel av 1,3546 gånger 

prisbasbelopp. 

Minimibelopp för makar, registrerade partners och sambor har fastställts till en tolftedel av 

1,1446 gånger prisbasbelopp för vardera parten. 

 

Höjning av minimibeloppet.  

Kommunerna ska under vissa förutsättningar fastställa en högre nivå. Detta gäller om den 

enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av högre belopp. Det ska vara av 

varaktig karaktär d. v. s. regelbundet återkommande under större delen av ett år där 

merkostnaden uppgår till ca 200 kronor per månad till exempel kostnad för gode man 

 

Den vanligaste höjningen gäller matkostnader. Posten livsmedel i förbehållsbeloppet beräknas 

till 2 490 kronor per månad och bygger på Konsumentverkets beräkningar. Kostnaderna 

fördelas enligt;  

 

Frukost      20% 

Lunch        30% 

Mellanmål 10% 

Middag      40% 

 

 

Beräkning av avgiftsunderlag 

Avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster.  

Dessutom skall bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg ses som inkomst enligt 

inkomstskattelagstiftningen. Ett avgiftsunderlag behövs för att avgiften ska kunna fastställas. 

Avgiftsunderlaget ska uppdateras årligen och inkomma senast sista mars och om vi inte får 

det, tas maxavgift ut, 2125 kr. 

 

Vid avgiftsberäkning läggs makars/registrerad partners inkomster respektive utgifter samman 

och fördelas med hälften på vardera, Där samboförhållande råder sammanslås bara utgifterna 

och delas men inte inkomsterna, de har ingen försörjningsplikt gentemot varandra.  

Det är den enskilde som själv måste anmäla förändringar som påverkar avgiften.  
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Överklagande 

Kommunfullmäktige tar beslut om avgifter. Sådana beslut överklagas genom 

laglighetsprövning (kap.10 KL). 

Den enskildes avgiftsbeslut överklagas genom förvaltningsbesvär (6 kap.3§ SoL).   

 

Individuellt tillägg 

Ett individuellt tillägg utgår till vårdtagare i särskild boendeform med 881 kronor per månad i 

2020 års prisnivå för ökad matkostnad och följer årligen konsumentverkets riktlinjer.  

 

Ett individuellt tillägg utgår till vårdtagare som har gode man. 

Kostnad för god man redovisas i inkomstuppgifterna. 

 

Frånvaro  

Särskilt boende 

Vid frånvaro inom särskild boendeform mer än två dagar görs avdrag med 68 kronor per dag 

för omvårdnadsavgift fr.o.m. tredje dagen per kalendermånad. 

  

Ordinärt boende 
Vid frånvaro från ordinärt boende reduceras omvårdnadsavgiften per faktisk frånvarodag. 

 

Dödsfall 

Vid dödsfall tillämpas ingen karenstid vad avser avgifter för mat och hemtjänst. 

Avslut i systemet görs samma dag.  

 

Flyttning 

Vid flytt till särskilt boende eller vistelse på korttidsboende, debiteras inte dubbla 

hemtjänstavgifter. 
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AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN SOM INGÅR I MAXTAXAN 

Avgift för hemtjänst 

 

Nivå 1: 1–2 timmar per månad. 598 kr/mån 

 

Nivå 2: 2–10 timmar per månad. 935 kr/mån 

                                                   

Nivå 3: 10–25 timmar per månad. 1 454 kr/mån 

 

Nivå 4: Mer än 25 timmar–dygnet runt. 2 125 kr/mån 

 

För särskild boendeform tillämpas nivå 4 

 

Korttidsboende 

För kommunalt korttidsboende uttas en vårdavgift enligt nedanstående taxa och ingår i 

kommunens maxtaxa: 

 

Vårdavgift 90 kr/dag 

 

Trygghetslarm 

Avgift att tas ut för trygghetslarm med 250 kr/mån. 

I avgiften ingår larm + abonnemang+ trafikavgift. 

 

Borttappad larmknapp debiteras med faktiskt kostnad. 

 

Hemsjukvård 

Hemsjukvårdavgift 200 kr/månad 

För personer över 85 år får vårdavgift inte tas ut. (Hälso- och Sjukvårdslagen 2017:30) 

 

Hemrehabilitering 

Hemrehabiliteringsavgift 200 kr/månad  

Hemrehabilitering syftar till att den enskilde ska få stöd att återfå sina förmågor efter sjukdom 

eller skada. Bedömning och hjälp ges från fysioterapeut eller arbetsterapeut. 

För personer över 85 år får vårdavgift inte tas ut. (Hälso- och Sjukvårdslagen 2017:30) 

 

Avgift för matdistribution 

Distributionsavgift för matlåda 200 kr/ mån 
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AVGIFTER UTANFÖR MAXTAXAN 

Matdistribution 

Kostnad matlåda 52,00 kr/st 

Fullkost vid tillfällig vård på korttidsplats 118 kr/dag 

 

Fullkost SÄBO: 3 371 kr/månad 

 

Avgift för bostadanpassningsintyg 

Utfärdande av intyg för bostadsanpassning 300 kr 

 

Förbrukningsartiklar/förbrukningsinventarier i särskilt boende 

Förbrukningsartiklar i särskilt boende. Här ingår tvättmedel, toapapper, hushållspapper, 

skurmedel, städutrustning och sköljmedel. 

 

Avgift för förbrukningsartiklar 250 kr/mån. 

 

Avgifter för fotvård 

350 kr/behandling 

 

 

Nutritionsprodukter 

 
Ordinärt boende: Egenavgift 250 kr/beställningstillfälle. 

LSS boende: Egenavgift 250 kr/beställningstillfälle. 

Särskilt boende: Egenavgift 250 kr/beställningstillfälle. 

 

Maxavgift 400 kr/månad Debiteras av avgiftshandläggare efter rapportering från dietist vid 

Region Västerbotten 

 

    

 

AVGIFTER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST 

Avgifter för kommunal färdtjänst 2020 enligt Länstrafikens taxor, med ett påslag på 18 kr. 

 

 

AVGIFTER RIKSFÄRDTJÄNST  

Resenären skall betala en särskild egenavgift vars storlek beslutas av regeringen och baseras 

på vägavståndet mellan start och målpunkt. Egenavgiften är schabloniserad men skall 

avspegla normala resekostnader med tåg. SFS 1993:1 148. Bilaga A. 

           

 


