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Avgifter som ingår  
i maxtaxans högkostnadsskydd 
 
 
Biståndsbedömda insatser 
Hemtjänst, insats under 3 timmar per månad 328 kr per timma. 
 
Hemtjänst, nivåtaxa 
Nivå 1 3 – 4 timmar 940 kr 

Nivå 2 5 – 6 timmar 1 479 kr 

Nivå 3 7 -     timmar 1 879 kr 

   
Trygghetslarm 210 kr per månad 

Korttidsboende, avlastning 68 kr per dygn 

Ledsagning 83 kr per timma 

Dagverksamhet avgiftsfritt 

 
Hemsjukvård  
Avgiften för insatser inom hemsjukvården kan maximalt  
uppgå till 300 kr per månad. 
 
Hemsjukvård 300 kr per månad 

Hemsjukvård, enstaka besök 150 kr per besök 

Utprovning av hjälpmedel 
(avser bedömning, hembesök, intyg 
och uppföljning) 

150 kr 

Intyg vid bostadsanpassning 150 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Avgifter som inte ingår  
i maxtaxans högkostnadsskydd  
 
 
Måltidsavgifter 
Månadsabonnemang inklusive mellanmål 3 605 kr 

Månadsabonnemang exklusive mellanmål 3 245 kr 

Månadsabonnemang middag och kvällsmat 2 525 kr 

Månadsabonnemang frukost och middag 2 163 kr 

  

Kost vistelse i dagverksamhet, avgift per dag 99 kr 

  

Kost korttidsboende /avlastning, avgift per 
dag 

121 kr 

  

Lunch 61 kr 

Lunch häfte om tio kuponger 540 kr 

  

Frukost 34 kr 

Frukost häfte om tio kuponger 273 kr 

  

Kaffe och vetebröd eller enklare kaka 20 kr 

 
Matdistribution 
Matdistribution /månad (måndag-söndag) 1 916 kr 

Matdistribution /månad (måndag-fredag) 1 407 kr 

Matdistribution/månad inkl efterrätt (mån-sön) 2 040 kr 

Matdistribution/månad inkl efterrätt (mån-fre) 1 519 kr 

 
Övriga avgifter 
Hygienartiklar/månad 
(tvättlappar, toalettpapper, tvättmedel och sköljmedel) 

129 kr 

Städmaterial/månad 
(städutrustning och rengöringsmedel) 

35 kr 

 
 
 
 



  

Information och förklaringar  
 
Hemtjänst 
Hemtjänst är biståndsbedömda insatser inom vård och omsorg 
som utgår från den enskildes individuella behov. Utförare kan 
vara kommunens hemtjänstgrupper eller någon privat utförare 
inom Lag om valfrihet (LOV). 
 

Hemsjukvård 
Hemsjukvård är insatser inom hälso- och sjukvård som utförs av 
kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast samt 
förskrivning av tekniska hjälpmedel.  
 
Kostnad för biståndsbedömda insatser och hemsjukvård  
Avgifter som ingår i maxtaxan är inkomstprövade och det innebär 
att det är den enskildes ekonomi som avgör hur hög avgiften blir. 
Kommunen kan maximalt ta ut 1 879 kr/månad för år 2019, men 
aldrig mer än den enskildes avgiftsutrymme.  
 
Inkomstprövning 
På blanketten ”Inkomstförfrågan” lämnas uppgifter om inkomster 
och boendekostnad. Dessa uppgifter ligger till grund för avgifts-
beräkningen. På det avgiftsbeslut som skickas ut redovisas 
avgifterna och hur beräkningen är gjord.  
 
Det är viktigt att lämna in uppgifter vid ändrade förhållanden som 
påverkar avgiftsberäkningen.  
 
Om man väljer att inte göra en inkomstprövning, debiteras 
avgifter enligt kommunens taxa. 
 
Aktuell inkomst efter skatt  
Aktuell inkomst består av aktuell inkomst av tjänst (inkomst av 
arbete och pension) och kapital, minskat med avdragen skatt. 
 
Inkomster för makar och registrerade partners läggs samman och 
utgör hälften av summan för var och en. 
 



  

Bostadstillägg 
Bostadstillägg söks hos Pensionsmyndigheten. Då makar lever 
åtskilda söker båda pension och bostadstillägg som ensamboende. 
 
Justerad nettoinkomst  
Justerad nettoinkomst erhålls genom att lägga ihop aktuell 
inkomst efter skatt och bostadstillägg.  
 
+ Pensioner/förvärvsinkomster efter avdragen skatt  
+ Inkomst av kapital efter avdragen skatt  
+ Eventuellt bostadstillägg  
= Justerad nettoinkomst   
 
Minimibelopp 
Minimibeloppet ingår i den teoretiska beräkningen av 
avgiftsutrymmet. Beloppet skall täcka normalkostnader, enligt 
Konsumentverkets schablon, för bland annat livsmedel, kläder, 
fritid, hygien, tidning, telefon, hemförsäkring, el, förbruknings-
varor, resor, möbler, hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. 
Beloppet kan efter individuell prövning ökas eller minskas 
beroende på vilka utgiftsposter som den enskilde har. 
 
Minimibeloppet för 2019 är, för ensamboende 5 249 kr per månad 
och för sammanlevande makar och sambos 4 435 kr per månad 
och per person.  
 
Boendekostnad 
Som boendekostnad räknas faktiska kostnader oavsett bostadsform. 
 
Förbehållsbelopp 
Förbehållsbelopp erhåller man genom att lägga ihop 
minimibelopp, bostadskostnad och eventuellt individuellt 
tillägg/avdrag.  
 
+ Minimibelopp 
+ Bostadskostnad 
+/- Eventuellt individuellt tillägg/avdrag 
= Förbehållsbelopp 
 
 



  

Avgiftsutrymme 
Beräknas genom att minska justerade nettoinkomster med 
förbehållsbeloppet. 
 
+ Justerad nettoinkomst 
-  Förbehållsbelopp 
= Avgiftsutrymme 
 
Preliminär avgift 
Preliminär avgift utan reducering gäller tills samtliga begärda 
uppgifter lämnats till socialförvaltningen. Avgiften justeras när ett 
korrekt beslutsunderlag finns. Justering kan ske tre månader 
bakåt i tiden. 
 
Dubbla boendekostnader 
Vid inflyttning till särskilt boende finns möjlighet att göra en 
ansökan om reducering av avgift och hyra, på grund av dubbla 
boendekostnader, under en övergångsperiod av högst tre 
månader. 
 
Debiteringsrutiner 
Faktura skickas i mitten av månaden och betalas i slutet av samma 
månad. Det finns möjlighet att betala via autogiro eller e-faktura. 
 
Hyra debiteras i förskott. Vid dödsfall behövs ingen formell 
uppsägning. Hyra debiteras ytterligare en månad från och med 
dödsdagen. Ytterligare hyra kan debiteras om lägenheten ej 
lämnas inom en månad. Blir lägenheten uthyrd tidigare 
återbetalas hyran för denna tid. 
 
Övriga avgifter debiteras i efterskott. 
 
Hyra, hemtjänst, trygghetslarm, kost, hygienartiklar och 
städmaterial debiteras med 1/30 per dag vid del av månad. 
 
 
 
 
 
 



  

Avgiftsreducering 

 Vid utebliven hemtjänst på grund av sjukhusvistelse, 
korttidsvistelse eller akuta situationer görs avdrag från första 
dagen. 

 Vid utebliven hemtjänst av andra skäl. Uppehållets längd 
måste vara minst 7 dagar i följd vid daglig hjälp och 
uppehållet ska meddelas hemtjänstpersonalen minst 7 dagar 
i förväg. 

 Då kommunen inte kunnat ge hjälp på överenskommen tid 
eller vid annat tillfälle görs avdrag från första dagen. 

 Vid frånvaro från korttidsvistelse på grund av sjukhusvistelse 
görs avdrag för kost från första dagen. Kostavdrag görs 
enbart för hela dagar. Angående serviceinsats se nedan under 
ej reducering. 

 Matdistribution 
Vid akut inläggning på sjukhus görs avdrag från första dagen. 
Vid planerad bortavaro görs avdrag efter 3 dagar. 

 Måltidsabonnemang 
För hela dagar vid sjukhusvistelse. Övriga fall för hela dagar 
om man avbeställer minst 7 dagar i förväg. 
 

Ej avgiftsreducering 

 Trygghetslarm, hygienartiklar och städmaterialpaket 
reduceras ej vid frånvaro. 

 Vid frånvaro från korttidsvistelse reduceras ej 
serviceinsatsen om platsen ej kan disponeras av annan 
person. Angående kost se ovan. 

 Vid vistelse i annan kommun görs ej avdrag för insatser som 
istället tillhandahålls i vistelsekommunen. 

 

 

 



  

Information om personuppgiftsbehandling (GDPR) 
 
Personuppgifter samt nödvändiga uppgifter för handläggning av 
ärendet kommer att dataregistreras enligt dataskyddsför-
ordningen (GDPR). 
 

Rätt att överklaga, 16 kap 3 § SoL 
 
Beslut om förbehållsbeloppets storlek samt om avgifternas storlek 
för den enskilde för hemtjänst och dagverksamhet och för bostad i 
särskilt boende kan överklagas genom förvaltningsbesvär.  
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och skäl till 
önskad ändring. Överklagan ska ha inkommit till 
socialförvaltningen inom tre veckor från den dag avgiftsbeslutet 
mottogs.  
Den enskilde har rätt att överklaga individuella beslut som rör: 

 avgiftens storlek 

 avgiftsändring 

 beräkning av avgiftsunderlag 

 beräkning av boendekostnad 

 beräkning av minimibelopp 
 

 
 
 
 


