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Inledning
Dessa tillämpningsanvisningar har tagits fram i syfte att förtydliga handläggningen av de avgifter
som beslutades av kommunfullmäktiget 2014-02-27. Senast kommunstyrelsen tog beslut om
tillämpningsanvisningar var 2014-11-04.
Tillämpningsanvisningar ska fungera som stöd i att kvalitetssäkra handläggningen och bidra till
att beslut som fattas av avgiftshandläggare i olika stadsområden, nämnder eller förvaltningar blir
lika.
Lagar och vägledande domar är överordnade dessa tillämpningsanvisningar.
Stadsområdesnämnden eller annan nämnd i egenskap av socialnämnd ansvarar för att
verksamheten uppfyller lagstiftningens krav.
Lagar, riktlinjer och förtydligande
Kommunen har enligt socialtjänstlagen1 rätt att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och
kommunal hälso- och sjukvård2.
Enligt kommunallagen3 får kommunen ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller. För de tjänster eller nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla, får
avgifter bara tas ut om det är särskilt föreskrivet. Avgifterna ska vara skäliga, och kommunen får
inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen tillhandahåller (självkostnaden).
För avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns bestämmelser
(enligt Socialtjänstlagen) som reglerar högsta avgift (maxtaxa) samt hur brukarens inkomst och
kostnader ska beräknas innan avgift kan tas ut. Kommuner måste följa bestämmelserna men kan
i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den
enskilde.
Enligt 8 kap. 5 § SoL innebär högkostnadsskyddet (maxtaxan) en högsta avgift för hemtjänst
både i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård samt en
högsta avgift för bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.
Avgiften per månad får från och med 2016-07-01uppgå till högst 1/12 del av 53,92 % av
prisbasbeloppet4, d.v.s. 2013 kr. Prisbasbeloppet 2017 är 44 800 kr.
Insatsen korttidsplats faller in under begreppet hemtjänst och insatsen omfattas därmed av
högkostnadsskydd.
Avgiftsunderlag
Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de
närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Inkomsten ska beräknas med
tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 socialförsäkringsbalken.
I fråga om makar/registrerade partners (benämns fortsättningsvis makar) ska den enskildes
inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster. Avdrag för preliminär skatt
ska göras.
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Enligt socialtjänstlagens 8 kap
Enligt 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
3
Kommunallag (1991:900)
4
Prisbasbeloppet beräknas årligen av SCB (Statistiska centralbyrån) och fastställs av Regeringen. Prisbasbeloppet speglar förhållandet
mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser.
2

3

Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 21 § första stycket 1-3 och 5 lagen (2001:761) om
bostadstillägg till pensionärer m fl. Som inkomst ska även räknas särskilt bostadstillägg enligt 20 §
samma lag och bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag.
En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer
fördelaktigt för den enskilde.
Inkomsterna ska beräknas på samma sätt som (tidigare försäkringskassan) pensionsmyndigheten
gör vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer, med undantag för förmögenhetstillägg enligt
§ 16-17, lagen om bostadstillägg. Således inräknas endast följande huvudgrupper av inkomstslag
enligt denna lag:
A. Överskott av inkomst av tjänst
B. Överskott av näringsverksamhet
C. Överskott av inkomstslaget kapital (se undantag 14 §) per den 31 december föregående
år.
D. Övriga tillägg ska göras enligt följande: 1. Inkomst som på grund av 3 kap. 9-14 §§
inkomstskattelagen eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslagen A-C ovan.
(Anm. Avser skattebefriade utlandsinkomster) 2. Studiemedel i form av studiebidrag. 3.
Skattefria stipendier till den del de överstiger 3000 kr per månad. 4. Ersättning från
avtalsgruppförsäkringar för sjukfall som inträffat före år 1991.
E. Bostadstillägg (BTP), särskilt bostadstillägg (SBTP) och bostadsbidrag.

Förbehållsbelopp och minimibelopp
Syftet med förbehållsbelopp och minimibelopp är att skydda äldre och personer med
funktionsnedsättning från alltför höga avgifter och att dessa grupper ska få behålla en lägsta nivå
av egna medel, som ska räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader. Beloppet kan inte
betalas ut till den enskilde utan ska betraktas som en schablonkostnad vid fastställande av
betalningsförmågan (avgiftsutrymme). Observera att förbehållsbeloppen kan bli högre eller lägre
än det lagstadgade minimibeloppet på grund av olika särregler i lagstiftningen. I beloppet ingår
inte boendekostnader.
Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes
levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett lagstadgat minimibelopp.
Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 § (se nedan), alltid per månad utgöra lägst en
tolftedel av



1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och
sammanboende.
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Minimibeloppet enligt första stycket ska
täcka normala levnadskostnader under
en månad för
Livsmedel, alla måltider

Förtydligande

Är beräknad att täcka råvarukostnaden för samtliga måltider
under en månad. Enligt konsumentverket fördelar sig
måltiderna med frukost 20 %, lunch 30 %, mellanmål 15 %,
middag 35 %

Kläder och skor

Kostnaden skall täcka behovet av vanliga kläder och skor som
används under olika årstider, vid olika typer av väder, med olika
funktion under dygnet och för såväl vardag som vid något
festligare tillfällen samt för fritid.
Förutom kläder och skor ingår även skoreparation

Fritid

Vanliga fritidsaktiviteter ingår såväl inom- som utomhus, viss
motion och kultur, sysselsättningar som man utför ensam eller
tillsammans med andra.

Hygien

Omfattar varor för den personliga hygienen. Kostnader för den
hygien och rengöring som gäller bostad, kläder etc. finns inom
posten Förbrukningsvaror

Förbrukningsvaror

Dagstidning, telefon, TV-avgift, internet

Ska täcka kostnader för en mångfald dagligvaror som främst
används för vård och skötsel av hem samt av kläder och skor.

Denna post täcker utgifter för viss kommunikation såsom att
använda fast telefon skriva och skicka E-post samt kort och
brev, porto. För dagstidning avser kostnaderna en
helårsprenumeration. Mobiltelefoni ingår i den personanknutna
posten Fritid och lek. Fast telefonering omfattar de
samtalsavgift och månadsavgift samt sparande för att kunna
ersätta telefonapparaten. Samtalsavgiften gäller telefonsamtal
inom Sverige. Internet med bredbandsuppkoppling ingår, vilket
är det vanligaste sättet att koppla upp sig.

Hemutrustning (möbler och husgeråd)

Avser kostnader för olika slags produkter som behövs för ett
stort antal ändamål, exempelvis för att laga mat, äta, umgås,
sova, förvara saker samt att rengöra och vårda kläder,
inventarier, bostad etc.

Hemförsäkring

Kostnaden gäller hushåll som bor i hyreslägenhet och baseras
på de två största försäkringsbolagens premier för
försäkringsbelopp, som tagits fram i samarbete med
Konsumenternas försäkringsbyrå.

Hushållsel
Resor

Avser inte el för uppvärmning
Avser kostnader för lokalresor med kollektivtrafik, inklusive
färdtjänst och sjukresor.
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Tandvård

Öppen hälso- och sjukvård

Läkemedel.

Kostnaden för tandvård ska täcka kostnader för en årlig
tandundersökning samt mindre omfattande behandlingsåtgärder

Är beräknad som en 1/12 del har årskostnad upp till
högkostnadsskyddet. Detta innebär att kostnaden under vissa
månader blir högre för enskilde och andra månader lägre. Men
minimibeloppet justeras inte.

Enligt 8 § SoL, skall kommunen höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på
grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp (ca
200 kr/månad under minst 6 månader av året). Prövning görs i varje enskilt fall.
Exempel på särskilda omständigheter som bör berättiga till ett högre minimibelopp är om den
enskilde har fördyrade kostnader såsom:


Fördyrad kost, t ex på grund av att maten erhålls i särskilt boende eller i dagverksamhet



Vid behov av fördyrande kost på grund av sjukdom ska detta utgå med belopp som
rekommenderas av Konsumentverket (se Konsumentverket). Intyg av
specialistläkare/läkare ska kopplas till diagnos och kontakt ska finnas med dietist.



Äldre och funktionsnedsattas personers familje- och arbetssituation, t e x
underhållskostnad eller kostnader för barn i familjen samt kostnader för arbetsresor.
Kostnader för barn i familj upptas med belopp som gäller för riksnormen i
socialtjänstförordningen där kostnaderna uppdelas på personliga kostnader och
gemensamma hushållskostnader (delas med antalet i hushållet för att beräkna barnets
andel).



Kostnader till följd av funktionsnedsättning (som inte täcks av handikappersättning), bl.a.
för rehabilitering/habilitering inklusive resor.



Kostnader som följer av aktiviteter eller ändamål som den enskilde av olika anledningar
inte kan eller bör avstå ifrån.



Kostnader för god man, eller förvaltare. Den faktiska kostnaden tas upp. Beloppet ska
styrkas med kopia på beslut från överförmyndarenheten och ska inte medräknas om
kommunen betalar kostnaden.



Om makar lever i skilda hushåll, t ex när den ena parten har flyttat till särskilt boende, ska
de betraktas som ensamstående, med det förbehållsbelopp som gäller för dessa.

Om den enskilde genom bidrag eller annan förmån redan har kompenserats för en viss
merkostnad, exempelvis genom handikappersättning, har den enskilde inte rätt till en höjning
av minimibeloppet av detta skäl. Den enskilde ska alltid ha ansökt om handikappersättning
hos Försäkringskassan. I de fall handikappersättning utgör en kompensation för fördyrade
omkostnader exempelvis specialkost, större bostad, arbetsresor m.m. ska den individuella
delen av förbehållsbeloppet inte höjas. Vid eventuella tveksamheter huruvida en ersättning
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ska betraktas som inkomst eller ej bör den enskilde uppvisa beslut från Försäkringskassan om
orsak för handikappersättning.
Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad
för en sådan post som ingår i minimibeloppet därför att,




kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,
kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller
att posten tillhandahålls kostnadsfritt av Malmö stad

I Malmö stad görs nedsättning av minibeloppet, eftersom TV-avgiften i särkskilt boende betalas
av Malmö stad och inte av den boende. Nedsättning kan ske med 185 kr/ månad (2016 års nivå).
Skulder och restskatt
Skulder ska inte beaktas vid beräkning av minimibeloppet eller avgiftsunderlaget. Om skulden
gäller obetalda räkningar till kommunen ska en avbetalningsplan göras upp med den enskilde.
Restskatt ska inte räknas in i kostnadsunderlaget.
Yngre funktionsnedsatta och minimibeloppet
Yngre personer med funktionsnedsättning, 60 år och yngre, har i vissa fall särskilda kostnader för
bosättning och familjebildning. Enligt propositionen ”Avgifter inom äldre- och
handikappomsorg” 5 bör levnadskostnader för yngre personer, efter en individuell prövning,
beräknas till en nivå som överstiger minimibeloppet upp till 10 procent. För år 2016 innebär det
en uppräkning av minimibeloppet med 500 kr per månad.
I propositionen anges även att de schabloniserade kostnaderna för kost som ingår i
minimibeloppet är framräknade för personer som är 61 år och äldre. Eftersom personer som är
under 61 år normalt konsumerar mer livsmedel och därmed också har en högre kostnad för
livsmedel ska kommunerna ta hänsyn till denna merkostnad.
Det innebär att yngre personer med funktionsnedsättning bör få ett högre belopp för
livsmedelskostnaden än äldre personer. Minimibelopp höjs endast om den enskilde ansöker om
det och efter handläggares bedömning har rätt till höjning.
Tillämpningsanvisningarna anpassas kontinuerligt vid förändringar inom lagområdet.
Boendekostnad
Den enskilde ska förbehållas medel för sin faktiska boendekostnad och kostnaden ska lägga till
den enskildes förbehållsbelopp.
Om brukaren delar bostad med andra vuxna personer får brukaren tillgodoräkna sig sin andel av
bostadskostnaden.
Den enskilde uppmanas att ansöka om bostadsstöd via pensionsmyndigheten eller
försäkringskassan. Om personen har önskemål om hjälp med ansökan, kan handläggaren vara
behjälplig med detta om det är möjligt.
Har man dubbla boendekostnader i samband med flytt till särskilt boende, får den enskilde under
högst 3 månader efter flytten, tillgodoräknat sig i den ekonomiska utredningen, boendekostnaden
för den tidigare bostaden. Intyg ska lämnas i samband med ansökan, att den tidigare bostaden är
5

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg, Prop. 2000/01:149, sid 41
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obebodd. Ansökan om dubbla boendekostnader ska inkommit till kommunen senast inom två
månader efter inflyttning på särskilt boende. Ansökan som inkommit senare prövas inte.
Hyreslägenhet
I hyran ingår uppvärmning, sophantering, vatten.
Hushållsel, parkering, hemförsäkring, avgift för tv/internet ingår inte.
Bostadsrätt
Bostadskostnad består av månadsavgift. Av räntekostnaden för bostadslån räknas 70 % av
räntekostnaden som bostadskostnad. Eventuell kostnad för bostadens uppvärmning och
varmvatten får medräknas.
Hushållsel, parkering, hemförsäkring, avgift för tv/internet ingår inte då dessa ingår i
minibeloppet/förbehållsbeloppet.
Villa/småhus
Kostnad för villa beräknas enligt Pensionsmyndighetens föreskrifter om uppskattning av en
bostads uppvärmning och övrig drift. Beräkning ske utifrån ZON 4.
För 2017 är beloppen
 Uppvärmning 168 kr/kvm bostadsyta
 Övriga driftskostnader 208 kr/kvm bostadsytan
 Av räntekostnaden för bostadslån räknas 70 % av räntekostnaden som bostadskostnad
 Kostnad för tomträttsavgäld medräknas.
 Kommunal fastighetsavgift 0,75 % * taxeringsvärdet, max 7687 kr (inkomståret 2017)

Avgiftsunderlag
Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de
närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Inkomsten ska beräknas med
tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 socialförsäkringsbalken.
I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda
inkomster, (undantag om båda makarna bor på särskilt boende, i ej gemensam lägenhet).
Avdrag för preliminär skatt ska göras enligt skatteverkets regler.
Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 21 § första stycket 1-3 och 5 lagen (2001:761) om
bostadstillägg till pensionärer m fl. Som inkomst ska även räknas särskilt bostadstillägg enligt 20 §
samma lag och bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag.
En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer
fördelaktigt för den enskilde.
Inkomsterna ska beräknas på samma sätt som (tidigare försäkringskassan) pensionsmyndigheten
gör vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer, med undantag för förmögenhetstillägg enligt
§ 16-17, lagen om bostadstillägg. Således inräknas endast följande huvudgrupper av inkomstslag
enligt denna lag:
A. Överskott av inkomst av tjänst
B. Överskott av näringsverksamhet
C. Överskott av inkomstslaget kapital (se undantag 14 §) per den 31 december föregående
år.
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D. Övriga tillägg ska göras enligt följande: 1. Inkomst som på grund av 3 kap. 9-14 §§
inkomstskattelagen eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslagen A-C ovan.
(Anm. Avser skattebefriade utlandsinkomster) 2. Studiemedel i form av studiebidrag. 3.
Skattefria stipendier till den del de överstiger 3000 kr per månad. 4. Ersättning från
avtalsgruppförsäkringar för sjukfall som inträffat före år 1991.
E. Bostadstillägg (BTP), särskilt bostadstillägg (SBTP) och bostadsbidrag.
Exempel på inkomster
Skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen, exempelvis:








Pension
Sjukpension
Livränta
Vårdbidrag för barn till den del som utgör arvode (ersättning för merutgifter skall inte tas
med)
Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Överskott av näringsverksamhet
Överskott av inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen

Andra ej skattepliktiga inkomster, exempelvis
 studiemedel i form av studiebidrag
 skattefria stipendier till den del som överstiger 3 000 kronor per månad
 ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukfall som inträffat före år 1991
 barnbidrag
 försörjningsstöd, äldreförsörjningsstöd
 underhållsbidrag
 ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkring
 andra försäkringsersättningar som betalas ut på grund av försäkring som tecknats utanför
tjänst
 bostadstillägg och bostadsbidrag
Handikappersättning är inte skattepliktig och ska inte betraktas som inkomst, ska därför inte tas
med i avgiftsunderlaget.
Avdrag för skatt och kyrkoavgift
För att underlätta handläggning görs ett schablonavdrag för kyrkoavgiften. Det innebär att
samtliga, oavsett medlemskap i någon form trossamfund eller inte, får avdrag som motsvarar
avgiften för den som är medlem i Svenska kyrkan. Som avdrag används kyrkoavgiften som
församlingarna inom Malmö stad tar ut. För 2017 är avgiften 0,78 i per intjänad 100 kr.
Vid bestämmande av avgiftsunderlag och överskott i inkomstslaget kapital, skall avräkning ske
med 30 procent för skatt. För övriga inkomster sker avdrag enligt Skatteverkets regler.
Make/maka
Enligt äktenskapsbalken 1987:230, 6 kap. 1 § ska makarna var och en efter sin förmåga, bidra till
det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Enligt
äktenskapsbalken, 6 kap. 6 §, ska om makarna inte varaktigt bor tillsammans, den ena maken
fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken.
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Inkomsterna ska läggas samman och därefter fördelas med hälften på vardera maken/maka.
Detta gäller även om makarna inte sammanlever men är bosatta i Sverige. Är en av parterna
bosatta utomlands betraktas båda makarna som ensamstående.
Om båda makarna bor på särskilt boende, i ej gemensam lägenhet, ska dessa beräknas som
ensamstående.
Underhållsavtal som upprättats mellan makarna beaktas inte vid avgiftsberäkning inom vård och
omsorg.
Om ena parten bor på särskilt boende och den andra i ordinärt boende men båda uppbär
bostadstillägg/bidrag ska var och en i sin beräkning behålla sitt tillägg/bidrag.
Sammanboende
Inkomsterna räknas var för sig, då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem
emellan. Boendekostnaden delas lika mellan parterna. Förbehållsbeloppet är detsamma som för
gifta.
Förmögenhet
Förmögenhet får inte påverka avgiftens storlek och ska inte beaktas vid avgiftsberäkning för
avgifter inom högkostnadsskyddet d.v.s. kommunal hälso- och sjukvård, hemtjänst, vård och
omsorg i särskilt boende och dagverksamhet.
Avgift
Avgiften fastställs utifrån beslut om taxor och avgifter inom vård och omsorg antagen av
Kommunfullmäktige den 27 februari 2014. Avgifter räknas upp årligen utifrån antaget regelverk.
Taxor och avgifter beslutade av kommunfullmäktige ska alltid faktureras oavsett beloppets
storlek (Riktlinjer för fakturering, kravverksamhet och leverantörsbetalningar, Stadskontoret). Avgifter som
understiger 50 kronor per månad debiteras ej. Dessa ackumuleras och debiteras brukaren senare
när totalbeloppet är högre än 50 kr. Bevakning sker i vård och omsorgssystemet.
När slutlig avgift fastställts ska kommunen försäkra sig om att omsorgstagarens make/maka eller
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Detta kan exempelvis vara
fallet när den ene parten flyttar till ett särskilt boende och den kvarboende inte har råd att bo
kvar i den ordinarie bostaden. I sådana fall ska en skälighetsbedömning göras om avgiften ska
sättas ned. Skälighetsbedömning sker genom att avgiftsutrymme beräknas för både den som bor
kvar hemma och den som flyttar till särskilt boende. Om den kvarboende har ett negativt
avgiftsutrymme sänks avgiften för den som flyttat till särskilt boende med detta belopp utöver
sitt eget negativa utrymme. Sänkning kan ske av både avgift för särskilt boende,
boendeabonnemang och hyra (se nedan ”Särskild kostnadsnedsättning inom vård och omsorg”).
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Förvaltningsbesvär
Enligt 16 kap. 3 § SoL har den enskilde rätt att överklaga individuella avgiftsbeslut
enligt de regler som gäller för förvaltningsbesvär i förvaltningslagen. Beslut av mer
övergripande slag såsom kommunfullmäktiges beslut om taxesystem, kan dock
endast överklagas enligt kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning.
Ett beslut i avgiftsärende kan överklagas om det avser:
 beräkning av avgiftsunderlag enligt 8 kap. 4 § SoL
 beräkning av högkostnadsskydd enligt 8 kap. 5 § SoL
 fastställande av avgift enligt 8 kap. 6 o 9 §§ SoL
 beräkning av förbehållsbelopp enligt 8 kap. 7 o 8 §§ SoL
Beräkning av Malmö kommuns egna bestämmelser om särskild kostnads- och
avgiftsnedsättning kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär, eftersom dessa regler inte
omfattas av lagstiftningen utan går utöver vad som anges i SoL.
Särskild kostnadsnedsättning inom vård och omsorg
Av socialtjänstlagens åttonde kapitel framgår vad som gäller för kommunens möjligheter att ta ut
avgifter inom vård och omsorg. Det nationella förbehållsbeloppet är 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.
För att undvika att personer med låga inkomster tackar nej till ett erbjudande om särskilt boende
på grund av för höga hyreskostnader ska en fortsatt prövning görs inom vård och omsorg, för att
beräkna om den enskilde är berättigad till särskild kostnadsnedsättning, så kallad steg två
prövning. Steg två prövningen gäller endast för särskilt boende.
Om den enskilde inte når upp till det angivna förbehållsbeloppet (om avgiftsutrymmet är mindre
än noll) blir avgiften för vård och omsorg nedsatt till noll.
För personer som beviljats särskilt boende i kommunen där hyreskostnaden kan vara
väsentligt högre än maximalt bostadsstöd, kan den enskilde sakna medel för måltidsabonnemang
och personliga kostnader.
För att undvika att personer inom vård och omsorg ska tvingas ansöka om försörjningsstöd, ska
en fortsatt prövning göras för att beräkna om den enskilde är berättigad till särskild
kostnadsnedsättning. Den särskilda kostnadsnedsättningen kan aldrig bli större än det negativa
avgiftsutrymmet.
Följande kriterier måste dock vara uppfyllda för att en prövning ska kunna göras.
1. Den enskilde är skyldig att ansöka om bostadsstöd (bostadstillägg/bostadsbidrag)
/äldreförsörjningsstöd innan kommunen beviljar kostnadsnedsättning.
2. Vid försäljning av bostadsrätt/villa gäller inte steg 2 prövning under innevarande år och
nästkommande år. Undantag från regeln är de tre första månaderna vid inflyttning till ett
särskilt boende om brukaren är ensamstående och har dubbla boendekostnader.

11

För att myndigheten ska kunna beräkna boendekostnaden, ska kopia på kvitto på inbetald
hyra samt andra underlag som handläggaren behöver för att kunna beräkna kostnaden för
den tidigare bostaden. Se beräkning på sidan 7 och 8, under boendekostnad.
3. Den enskilde är skyldig att lämna uppgifter om kapital och förmögenhetstillgångar till
kommunen. Uppgifterna ska gälla per den 31 december året innan.
4. Vid beräkning av steg två prövning ska den enskilde kunna ha kvar en förmögenhet
motsvarande 100 000 kronor, utan att det påverkar beräkningen. Om den enskildes
förmögenhet överstiger 100 000 belopp görs ingen särskild prövning. I förmögenhet
ingår utöver kontanta medel ex. fritidshus, aktier/värdepapper.
5. Undantag från förmögenhet är permanentboende i villa eller bostadsrätt som innehas av
kvarboende make/maka samt patientförsäkringsbelopp eller motsvarande som utbetalas
som engångsbelopp och som är större än 100 000 kronor.
6. För make/maka läggs förmögenheten samman och därefter fördelas den med hälften på
vardera maken/maka.
7. För make/maka läggs inkomsten samman och därefter fördelas den med hälften på
vardera maken/maka.
8. Definition av kapital ska följa socialtjänstlagens definition som gäller för avgifter.
9. Om den enskilde, efter fortsatt prövning, inte har kvar motsvarande belopp enligt
reglerna för försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen, kan kommunen
komma att sätta ned kostnaderna för servicedelen av måltidsabonnemanget eller hyra i
särskilt boende. Vid nedsättning av kostnader ska i första hand kostnaden för
servicedelen för måltidsabonnemang sättas ned och därefter hyreskostnaden i särskilt
boende. När brukaren debiteras hyra av privat fastighetsägare kan utbetalningar ske till
brukaren men först efter att nedsättning av hela boendeabonnemangen har skett.
Att måltidsabonnemanget endast kan sättas ned med kostnaden för servicedelen beror på
att likställighetsprincipen gäller och att den enskilde som beviljats måltidsservice inte ska
kompenseras mer än dem som inte har beviljats hjälp med måltidsservice.
10. Utöver beloppet för det nationella försörjningsstödet enligt SoL, får den enskilde vid
fortsatt prövning enligt steg två tillgodoräkna sig:


grundavgiften för färdtjänst enligt aktuell taxa



kostnad för godman eller förvaltare



högkostnadsskydd, som innefattar kostnader för läkemedel och läkarbesök m.m.



boendeabonnemang i särskilt boende. Beloppet motsvarar differensen mellan den
beräknade kostnaden vid förbehållsbeloppsberäkning enligt lagen om avgifter i
äldreomsorgen och fastställd livsmedelskostnad för det nationella försörjningsstödet



försörjningsstöd enligt SoL
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Handläggning av avgiftsärende
1. I enlighet med reglerna i SoL
Handläggningen av ärenden som rör avgifter och förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4-9 §§ SoL, utgör
myndighetsutövning mot enskild. Detta betyder att förvaltningslagens regler om
ärendehandläggning ska tillämpas, något som också framgår av 11 kap. 8 § SoL.
Eftersom beslut i avgiftsärenden går att överklaga om de går emot den enskilde (se 16 kap. 3 §
SoL), ska den enskilde underrättas om hur beslutet kan överklagas. Lämpligast är att i beslutet
hänvisa till en särskild bilaga, exempelvis genom att ovanför underskriften av beslutet skriva ”Hur
man överklagar, se bilaga”.
2. Enligt Malmö kommuns regler om särskild prövning (steg 2)
I princip gäller samma regler för ärendehandläggningen som ovan när den s.k. särskilda
prövningen görs. Dock behöver som huvudregel inga nya uppgifter inhämtas och kommuniceras
för denna prövning eftersom behövliga uppgifter redan använts i den första avgiftsbestämningen.
Observera att beslut efter särskild prövning enligt Malmö stads regler inte går att överklaga
genom förvaltningsbesvär. Besvärshänvisning ska därför aldrig lämnas i dessa ärenden.
Om den enskilde ska delges två beslut – ett enligt SoL:s avgiftsregler och ett enligt kommunens
egna – bör dessa skrivas i två särskilda handlingar (på 2 papper). I annat fall måste två separata
beslut skrivas med underskrift under vart och ett och med ett ”Hur man överklagar”
Vissa särskilda anvisningar
Inhämtande av underlag för att fastställa avgift sker årligen i januari månad vad gäller pågående
ärenden. I nya ärenden inhämtas uppgifter vid första utredningstillfället.
Innan ny avgift fastställs ska förslag till beslut kommuniceras med (lämnas eller skickas till) den
enskilde för eventuella synpunkter. Detta gäller även andra uppgifter eller annat material som
inhämtas från någon annan än den enskilde själv och som kommer att utgöra underlag för beslut
om avgifter eller förbehållsbelopp. Synpunkter på förslaget ska inkommit till kommunen inom
två veckor.
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Avgifter inom vård och omsorg
(Antagna av Kommunfullmäktige 2014-02-27 samt reviderade 2016-03-31)
Vid beslutade hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen utgår avgift enligt gällande hemtjänsttaxa.
Avgiften utgår fr. o m den dag som beslut eller insats verkställs. Avgifterna uppdateras årligen.
Alla insatser enligt LSS är avgiftsbefriade.
Avgift tas ut för vissa insatser enligt socialtjänstlagen SoL samt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.
Enligt 8 Kap. 1§ SoL ska stöd och hjälpinsatser som är av behandlingskaraktär inte medföra
kostnadsansvar för den enskilde brukaren, det vill säga att kommunen inte kan ta ut avgift för
insatser av behandlingskaraktär.
I hemtjänst begreppet ingår också viss ledsagning respektive avlösning av anhörig.
Kommunen har rätt att besluta om avgiftsfri insats till den enskilde brukaren förutsatt att
likställighetsprincipen enligt kommunallagstiftningen gäller.
Storleken på avgift är beroende av den enskildes nettoinkomst, avgiftsutrymme och vilka insatser
man har.
Kommunen avgifter är uppdelade i åtta olika inkomstintervall.
I ordinärt boende tas avgift ut för
 Service
 Omvårdnad
 Hälso- och sjukvård (hemsjukvård).
 Dagverksamhet
 Trygghetslarm
 Avlösarservice över 12 timmar/ månad
Nettoinkomst/
månad

Service i
ordinärt
boende:
Kr/ timme.
Upptill
maxataxan
2013 kr/
mån

16 000 - w

252

HSL
Kr/ besök
eller
ordinationsti
llfälle
(Max avgift
för 3 besök/
månad, sen
fritt)
252

15 000 - 15 999
14 000 - 14 999
13 000 - 13 999
11 000 - 12 999
9 000 - 10 999
7 000 - 8 999
0 - 6 999

210
168
126
96
66
35
0

210
168
126
96
66
35
0

Omvårdnad:
Kr/ månad

Trygghetslar
m
Kr/ månad

Biståndsbed
ömd
dagverksam
het.
Kr/ månad

Avlösarservi
ce mer än 12
timmar/
månad
Kr/ timme

252

140

252

252

210
168
126
96
66
35
0

140
140
140
140
140
140
0

210
168
126
96
66
35
0

210
168
126
96
66
35
0

Avgifterna i tabellen är beräknad utifrån 2017 års prisbasbelopp och högkostnadsskydd och
uppdateras årligen.
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Avgift för service i ordinärt boende (kr/ timme)
Med serviceinsatser avses praktisk hjälp med hemmets skötsel, t.ex. hjälp med städ, tvätt och
inköp. Se också ”Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlat till tid gällande
serviceinsatser i hemtjänst”.
Avgift tas ut för beslutade servicetimmar och inte utförda. Avvikelse mellan biståndsbedömda
timmar och utförda kan avvika under månaden. Att sänka och/eller kreditera avgift ska ske om
avvikelsen är större än 25 % under minst två månader och att anledningen är att verksamheten ej
utfört de beslutade insatserna. Det är brukaren som ska ta initiativ till justering av avgiften.
Avgiftshandläggaren kontaktar verksamhet för kontroll.
Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård) i ordinärt boende
Till hemsjukvård räknas sjukvårdande, rehabiliterande och förebyggande insatser som utförs av
sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller annan anställd som utför uppgiften
på delegation av dessa, dock inte läkarvård. All bedömning, behandling och träning som
ordination av hjälpmedel är avgiftsbelagd. Avgift tas ut för max 3 besök per månad, oavsett
vilken yrkeskategori.
Personer med insatser enligt LSS som är i behov av hemsjukvård i ordinärt boende debiteras
avgift för hemsjukvård på sätt som andra enligt bestämmelserna ovan.
Avgift tas ut per yrkeskategori
En avgift tas ut per besök även om det är flera åtgärder som utförs t.ex. träning och hjälpmedel.
Avgift tas ut för de uppgifter som utförs av delegerad personal.
Avgift tas ut vid förskrivning av hjälpmedel till patient inskriven i annan vårdform t.ex. ASiH
(avancerad sjukvård i hemmet).
Avgift tas inte ut
















om det vid ett besök bedöms att brukaren inte har rätt till kommunal hemsjukvård och
ingen åtgärd utförs.
för vårdplaneringar och ADL-bedömningar då detta är en del i en utredning
insatser för personer inom boendestöd
ADL-bedömning inför SoL/LSS beslut
vårdplaneringar på korttid, sjukhus eller i hemmet
provhembesök från korttid eller sjukhus
fallprevention där legitimerad personal tar kontakt för bedömning
reparation av hjälpmedel och reservdelar
uppföljning av insatser
Förflyttningsbedömning utifrån hemtjänstens arbetsmiljö
kommunal habilitering
för personer som bor i särskilt boende SoL eller i bostad med särskild service LSS.
lån av tekniska hjälpmedel
bedömning av behov av bostadsanpassning (avgiftsfritt enl. Lagen om
bostadsanpassningsbidrag 1992:1574).
För personer med boendestöd enligt SoL. Detta avser personer med långvariga psykisk
funktionsnedsättning samt personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller
autismspektrumstörning som behöver stöd i sitt boende.
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Avgift för omvårdnad i ordinärt boende.
Med personlig omvårdnad avses de insatser som utöver serviceinsatser behövs för att tillgodose
fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä och
förflytta sig, sköta personlig hygien och insatser som i övrigt behövs för att bryta isolering eller
för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet.
Avgiften för trygghetslarm
Avgiften är 140 kr/månad vid nettoinkomster på 7000 kr och uppåt (2017). Trygghetslarm ingår i
maxtaxan på 2013 kr (år 2017).
Avgift för biståndsbedömd dagverksamhet
Verksamheten ska utgöra ett stöd för den enskilde som bor i ordinärt boende eller som
avlastning för anhöriga. Dagverksamhet finns för olika målgrupper. Dessutom finns särskild
dagverksamhet, där rehabilitering ingår.
Avgift för avlösarservice vid mer än 12 timmar/månad
Med denna service menas avlösning i det egna hemmet för att underlätta i vardagen för
anhörig/närståendevårdaren. Avlösning upp till tolv timmar per månad är avgiftsfri. Från den
13:e timmen debiteras timavgift.
Avgift i särskilt boende enl. SoL
Avgiften är samma som den lagstadgade högkostnadsskyddet (maxtaxan 2013 kr/ månad (2017).
I avgiften ingår service-, omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser. Avgift för
boendeabonnemang och hyra/el tillkommer.
Korttidsplats och växelvård
Avgiften är 67 kr/dygn (2017). Beräknas som 1/30 del av det lagstadgade högkostnadssyddet
(maxtaxan) avrundat till heltal (67,10 kr blir 67.00 kr). Avgift för kost tillkommer.
Summa av samtliga avgifter inom maxtaxan kan aldrig bli mer än 2013 kr/månad (2017)
oavsett hur stora service, omvårdnad eller hälso- och sjuvårdsbehov en person har.

Övriga avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet
Sondmat
Sondmat är en insats enligt HSL. De personer som är ordinerade sondmat i ordinärt boende
betalar en kostnad för näringspreparatet som motsvarar livsmedelskostnad för ensamstående
enligt försörjningsstöd enl. SoL i Malmö stad. För 2017 är detta belopp 1725 kr.
Kostnaden för sondmat kan debiteras som hel eller del avgift.
De personer som bor i särskilt boende och endast har sondmat betalar samma kostnad som i
ordinärt boende men betalar även basavgiften.
Om personen utöver sondmat, äter något annat mål eller mellanmål betalar personen samma
som för boendeabonnemang.
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Priserna för sondmat i ordinärt boende
Avgift sondmat

Belopp 2017

Sondmat hel (3 ggr/dygn eller fler)

1725 kr

Sondmat del, (1-2 ggr/dygn) (1725 kr/2)

863 kr

Priserna sondmat i särskilt boende, bostad med särskild service LSS samt korttid (SoL)
Avgift sondmat

Belopp 2017

Sondmat hel (3 ggr/ dygn) (1725 kr + 100 kr Basavgift)
Sondmat del (1-2 ggr/dygn) (1725 kr/2) +100 kr Basavgift
Sondmat samt annat mål eller mellanmål under månaden.

1 825 kr
963 kr
3 121 kr

Boendeabonnemang (mat och förbrukningsartiklar)
Avgiften för boendeabonnemang är uppdelat i en basavgift och en måltidsdel och tas alltid ut i
särskilt boende och utgår per månad.
I basavgiften ingår förbrukningsartiklar som; toalettpapper, tvättmedel, tvättlappar samt även
förbrukningsartiklar i gemensamhetslokalerna som behövs i samband med de gemensamma
måltiderna såsom servetter, blommor, diskmedel, rengöringsmedel, folie, plastpåsar, disktrasor,
diskborstar, hushållspapper med mera.
I måltidsdelen ingår både kostnad för tillagning, transport och livsmedel för, frukost, lunch,
middag och mellanmål.
För livsmedel-/råvarordel så används Konsumentverkets beräknade levnadskostnader för
personer 75 år och äldre där alla mål äts hemma. För 2017 är beloppet
Kvinnor och män

År 2017
1 780 kr

Kostnad för tillagning och transport m.m. i räknas årligen upp utifrån årlig förändring av
livsmedelsindex oktober månad.
Basavgift räknas upp utifrån årligen förändring av KPI6 oktober månad.
Om båda makarna bor i särskilt boende ska var och en betala helt måltidsabonnemang, oavsett
om makarna bor i gemensam boendeenhet.
Måltidsdel

Belopp 2017

Livsmedels-/råvarordel

1 780 kr

Tillagnings- och transportdel m.m. (servicedel)

1 240 kr

Basavgift
Summa boendeabonnemang

101 kr
3 121 kr

6

Konsumentprisindex (KPI). Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser
konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

17

Övriga kostavgifter
I boendeabonnemanget (2017) är fördelningen av måltider enligt tabell nedan fördelat på dag och
månad: Fördelning av frukost, lunch och middag beräknas på summan av livsmedel och
tillagningsdelen (1780+1240=3020).
Andel (%)

Kr/dag

Kr/månad

Frukost

20 %

20 kr

604 kr

Lunch

50 %

50 kr

1 511 kr

Middag

30 %

30 kr

906 kr

3 kr

101 kr

103 kr

3 121

Basavgift (förbrukningsartiklar)
Summa

100 %

Fördelning avgift för maten på dagverksamhet enligt SoL:
Kronor

Andel av måltidsdel

A

Frukost

20,00 kr

20 %

B

Lunch

50,00 kr

50 %

C

Middag (kväll)

30,00 kr

30 %

D

Frukost, lunch, middag

100,00 kr

100 %

A+B

Frukost + lunch

70,00 kr

B+C

Lunch + middag

80,00 kr

Avgift för kost på korttidsboende
Avgift för kost är 103 kr/ dygn (2017) enligt tabell ovan, övriga kostavgifter (basavgift ingår).
Avdrag för boendeabonnemang i särskilt boende och korttid.
Person som bor i särskilt boende och har boendeabonnemang ska ha rätt till avdrag på
abonnemanget när personen är borta hel dag från boendet dvs. inte bor i sitt boende eller äter
någon av dagens måltider. Observera att avdrag inte gäller för basavgiften.
Exempel:
Personen reser bort på lördag förmiddag och återkommer söndag eftermiddag - inget avdrag
görs.
Personen reser bort på fredag eftermiddag eller kväll och återkommer på söndag eftermiddag –
avdrag görs för lördagen.
Personen reser bort på fredagen och återkommer på måndag morgon – avdrag görs för både
lördagen och söndagen.
Om den enskilde uteslutande har sondmat och tar med sig denna från boendet under bortavaron
ska personen betala avgift för sondmat.
Om den enskilde till viss del äter på boendet och har sondmat och tar med sig denna vid
bortavaron görs inget avdrag.

18

Avgiftsfria insatser
Avlösare
Med denna insats menas avlösning i det egna hemmet för att underlätta i vardagen för
anhörig/närståendevårdaren. Avlösning upp till tolv timmar per månad är avgiftsfri.
Boendestöd enligt SoL.
Boendestöd ges till personer med långvariga psykisk funktionsnedsättning och syftar till att ge
stöd och trygghet i livet. Stödet kan bland annat bestå av ett pedagogiskt och socialt stöd i
vardagslivet eller praktiskt stöd när man ska handla, uträtta ärenden eller gå promenader samt
hjälp vid kontakter med myndigheter.
Det finns även boendestöd för personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller
autismspektrumstörning som behöver stöd i sitt boende. Boendestödet ska vara ett alternativ till
insatsen bostad med särskild service enligt LSS 9§9, i första hand för de som har ett mindre
behov av stöd samt de som inte önskar bo i en gruppbostad.
Ledsagare
Den som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl möter stora svårigheter i sin
vardag, eller äldre personer som behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet kan
beviljas ledsagning.
Ledsagare ska fungera som ett personligt stöd.
Ledsagning kan beviljas ett par timmar för att till exempel:
 ta brukaren till eller delta i aktiviteter
 åka till behandlingar
 gå promenader
 besöka anhöriga eller vänner
Ledsagning kan även beviljas vid ett specifikt tillfälle, till exempel utflykter och resor.
Tillsyn via telefon
Den som känner sig otrygg eller saknar anhöriga kan beviljas tillsyn via telefon. Tillsynen består
av att personal ringer upp brukaren vid avtalade tidpunkter.

Övrigt
Ändring av avgift
Huvudregeln är att en ändring av avgiften skall ske månaden efter den månad då förhållandena
som påverkar avgiften har ändrats. Om ändringen hänför sig till hela månaden skall dock
ändringen gälla från och med den månaden. När kommunen får in uppgifter om ändrade
förhållanden ska ett nytt avgiftsbeslut fattas. Minimibeloppets schablondel och nivån i
högkostnadsskyddet ändras i takt med förändringar i prisbasbeloppet.
Uppgiftsskyldighet och retroaktiv justering av avgift.
Har den enskilde lämnat oriktiga uppgifter i inkomstförfrågan som medfört att för låg eller för
hög avgift beräknats, kommer avgiften att justeras retroaktivt.
Felaktigt avgiftsuttag i övriga fall justeras enligt följande:
 för lågt uttagen avgift – justeras max 3 år retroaktivt.
 för högt uttagen avgift – justeras avgiften max 10 år retroaktivt
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Avskrivning av skuld
Kan ske, efter särskilt noggrann prövning, i enstaka fall, enligt gällande delegations
bestämmelser.
Förändring av biståndsbeslut
Om biståndsbeslut ändras sker ändring av avgiften från och med dag för förändringen.
Inhämtande av uppgifter
Den enskilde ska till respektive förvaltning lämna in kopia på aktuella inkomstuppgifter, hyresavi
(med specifikation där det framgår vad som ingår) samt de senaste deklarationsuppgifterna.
I de fall där inkomstuppgifter inte går att fastställa och den enskilde inte lämnar in uppgifter, eller
inte medverkar till uppgiftslämnade, debiteras högsta avgift.
Reducering av avgift vid tillfälligt avbrott
Vid sjukhusvistelse reduceras hemsjukvårdsavgiften för de besök som varit planerade.
Vid sjukhusvistelse reduceras omvårdsavgiften med det faktiska antal dagar som sjukhusvistelsen
varat. Avdrag för ej utförda serviceinsatser sker med faktiskt antal timmar.
Avdrag sker från och med den dag inläggning på sjukhus sker.
Avgiften debiteras åter från och med den dag utskrivning från sjukhus sker.
Vid övriga avbrott reduceras avgifterna endast där avbrottet har avviserats av brukare, anhörig
eller annan minst tre dagar före avbrottet. Vid avvisering om uppehåll kortare tid än inom tre
arbetsdagar sker ingen reducering av avgiften förrän den fjärde dagen.
Underrättelse till den enskilde
Kommunen får ändra avgiften utan att dessförinnan underrätta den enskilde, om ändringen
enbart beror på förändringar i prisbasbeloppet eller högsta möjliga avgiften inom vård och
omsorg (maxtaxan).
Ändring av beslutad avgift
Kommunen ska ändra en avgift om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats.
En ändring av avgiften ska gälla från och med det datum då insatsen börjar gälla, det vill säga
från den dag då brukaren första gången får insatsen.
En avgiftsändring kan bli aktuell i flera olika situationer, t ex om inkomstförhållandena ändras,
om äktenskap ingås eller upplöses, om behov av högre förbehållsbelopp uppkommer eller om
bostadstillägg eller liknande bidrag beviljas eller upphör att utgå.
Frivillig acceptans av högsta avgift
Personer med biståndsbeslut enligt SoL eller har kommunal hemsjukvård kan välja att inte lämna
de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna beräkna avgift. Personen accepterar då
samtidigt att bli debiterad högsta avgift för den aktuella insatsen. Acceptans kan ske muntligt eller
skriftlig men ska dokumenteras av handläggaren. Personen kan när som helst begära en prövning
av avgiften och då lämna de uppgifter som krävs för att myndigheten ska kunna beräkna avgift.
Justering av avgiften i dessa fall, sker tidigast samma månad som begäran kommit in.
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Regler och principer för årlig justering av taxan:
(Antagna av Kommunfullmäktige 2016-03-31)


Justering av taxan sker årligen utifrån antaget regelverk och anvisningar i detta dokument.



Nettoinkomstintevall beräknas årligen genom att mittenintervallet (13 000 -13 999) börjar
på 29 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmast tusental (29 % * 44 800 =12 992 kr)
avrundat till närmast jämt tusental, 13 000. Inkomstintervallet blir då 13 000 kr -13 999
kr.
Det finns tre intervall som ligger över mittenintervallet och fyra intervall som ligger
under. Varje intervall över mitten intervallet är på 1 000 kr och under mittenintervallet är
på 2000 kr.
För person med inkomst i det lägsta intervallet, för 2017, 0 - 6 999 kr, tas inga avgifter ut
i ordinärt boende.
Tim- och månadsavgiften: högsta avgift är 12,5 % av maxtaxan enligt tabell nedan 252 kr,
nästa nivå är 83,4 % av 252 kr osv.
Med nettoinkomst avses en brukares samtliga intäkter enligt regelverket för
avgiftsunderlaget med avdrag för preliminär skatt.
Trygghetslarm beräknas som 7 % av maxtaxan med avrundning till närmast 5 tal (ex.
124,5 blir 125 osv).







Tabellen visar avgifter för 2017
Andel av
Nettoinkomst/månad
maxtaxa

Service i
ordinärt
boende:
Kr/timme

HSL:
Kr/besök

Omvårdnad
: Kr/månad

Trygghetslar
m:
Kr/månad

Biståndsbed
ömd
dagverksam
het.
Kr/ månad

Avlösarservi
ce mer än
12 timmar/
månad
Kr/ timme

16 000 – w

100,0 %

252

252

252

140

252

252

15 000 – 15 999

83,4 %

210

210

210

140

210

210

14 000 -14 999

66,8 %

168

168

168

140

168

168

13 000 -13 999

50,0 %

126

126

126

140

126

126

11 000 - 12 999

38,0 %

96

96

96

140

96

96

9 000 - 10 999

26,0 %

66

66

66

140

66

66

7 000 – 8 999

14,0 %

35

35

35

140

35

35

0-6 999

0,0 %

0

0

0

0

0

0

Avgift i särskilt boende enl. SoL
Avgiften är samma som den lagstadgade högkostnadsskyddet (maxtaxan). I avgiften ingår
service-, omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser. Avgiften är upp till högkostnadsskyddet
eller lägre till det avgiftsutrymme som finns.
Avgift för korttidsboende
Beräknas som 1/30 del av det lagstadgade högkostnadsskyddet (maxtaxan) avrundat till heltal.
Avgift för kost tillkommer (se övriga kostavgifter).
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Beräkning av boendeabonnemang
Avgiften för boendeabonnemang räknas upp årligen bl.a. utifrån förändring av
konsumentprisindex (KPI)för oktober månad. Avgift för 2017 är 3121 kr. Se beräkningstabell
nedan.
Boendeabonnemang

Belopp 2017

Regel för årligt revidering

Livsmedels-/råvarordel

1 780 kr

Råvarukostnad (Konsumentverkets
beräkning då alla mål äts hemma 75 år
äldre, medeltal för män och kvinnor).

Tillagnings- och transportdel m.m.

1 240 kr

Årlig förändring KPI Huvudgrupp
livsmedel och alkoholfria drycker l oktober
månad.
Ex. 2016 räknas upp med förändring från
okt 2014 till okt 2015

Basavgift

101 kr

Årlig förändring KPI Totalt oktober månad
Ex. 2016 räknas upp med förändring från
okt 2014 till okt 2015

Summa

3 121 kr

Självkostnadspris
Enligt kommunallagstiftningen kan en kommun inte ta ut högre avgifter för en insats än vad
kommunens självkostnad är. Kommunstyrelsen har fastställt ett självkostnadspris per timme för
vård och omsorgsverksamheten ska motsvarar försäkringskassans ersättning för
assistansersättning, och som årligen fastställs av regeringen.
Beloppet för 2017 är 291 kr.
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