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Policy för Avgifter inom vård- och omsorg

1 Allmänt

Lagrum 

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorgen styrs 
av flera olika lagar och förordningar. Till dessa hör följande:

 SoL Socialtjänstlagen (2001:453)
 HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
 BTPL Lag om bostadstillägg för pensionärer (2001:761)
 IL Inkomstskattelagen (1999:1229)
 KL Kommunallagen (1991:900)

Huvudprinciper i avgiftssystemet

Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för hemtjänst, 
dagverksamhet kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar inte får uppgå till så 
stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov och 
andra normala levnadskostnader. Detta kallas minimibelopp. Kommunen skall beräkna detta 
minimibelopp som fastställts av riksdagen. Till detta skall även läggas den enskildes 
bostadskostnader som tillsammans blir förbehållsbelopp. De avgifter som skall räknas 
samman finns redovisade under kapitel 2.

Högkostnadsskydd

Att det lagstadgat högkostnadsskyddet i 8 kap 5§ SoL införs i form av ett avgiftstak för de 
sammanlagda avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård 
förbrukningsartiklar. 
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Avgiftstaket gäller för varje enskild brukare som har en biståndsbedömd insats.
Gäller även för makar och sammanboende.

Avgiftsutrymme 

För att beräkna avgiftsutrymmet skall från bruttoinkomsterna avräknas skatter, minimibelopp 
samt bostadskostnad. Avgiftsutrymmet utgör ett högkostnadsskydd för den enskilde och de 
sammanlagda avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet kommunal hälso- och sjukvård och 
förbrukningsartiklar enligt SoL 8 kap 5 § SoL får inte överstiga detta belopp och inte heller 
avgiftstaket enligt föregående punkt. I de fall de sammanlagda avgifterna är högre än 
avgiftsutrymmet måste därför korrigering av avgifterna ske ned till detta belopp.

Beräkningen av den enskildes avgiftsutrymme går till på följande sätt:

+ Bruttoinkomster
- Samtliga skatter och avgifter 

(kyrkoavgifter)
= Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
= Summa inkomster Summa inkomster

Minimibelopp 
+ Ev individuellt tillägg (schablon)
- Ev individuellt avdrag (schablon)
+ bostadskostnad
= Förbehållsbelopp -Förbehållsbelopp

= Avgiftsutrymme

2 Avgifter som ingår i högkostnadsskydd (maxtaxan)

Insatser som är avgiftsbelagda och skall räknas samman

De olika avgifter enligt 8 kap 5 § SoL, som skall räknas samman och jämföras med 
brukarens avgiftsutrymme är följande:

 Omvårdnadsavgift i korttidsboende
 Trygghetslarm
 Omvårdnadsavgift i ordinärt boende
 Omvårdnadsavgift i särskilt boende
 Boendestöd enligt SoL
 Kommunal hälso- och sjukvård
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Avgifter som inte ingår i maxtaxan

Följande avgifter som ligger utanför maxtaket för avgifter:

 Kost i särskilt boende, korttidsvistelse och dagverksamhet.
 Hjälpmedel i ordinärt boenden.

Hyra

Hyra inom särskilda boenden debiteras av omsorgsförvaltningen som tecknar hyreskontrakt 
med omsorgstagaren.
Hyrorna följer Sandvikenhus hyresjusteringar

Avgiftsfri service och vård

Följande insatser och stöd är helt avgiftsfria:

 Insatser enligt LSS
 Omvårdnad dagverksamhet SoL
 Anhörigstöd 12 avgiftsfria timmar per månad

3 Minimibelopp

Minimibelopp

Riksdagen har fastställt minimibeloppet dels för ensamstående, dels gifta/sammanboende, 
och är inskrivna i Socialtjänstlagen, 8 kap 7§ SoL. 

Nivån på minimibeloppen per månad år 2020 är följande:

 Ensamstående 5 339kr månaden
 Gifta/sambor 4 512kr månaden

Minimibeloppet för yngre personer

För yngre personer under 65 år har kommunfullmäktige beslutat om generell förhöjning av 
minimibeloppet med 10 %. 
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Kostnadsposter i minimibelopp

Med minimibelopp avses de medel den enskilde behöver för att klara utgifter för sina 
personliga behov utöver bostadskostnader. Minimibeloppet skall (tillsammans med 
bostadskostnaderna) avräknas mot den enskildes aktuella nettoinkomster innan avgiften 
bestäms. Minimibeloppet är anpassat till att täcka normala levnadskostnader1 i huvudsak 
följande poster:

 Livsmedel
 Kläder, skor
 Fritid,  
 Hygien
 Förbrukningsvaror
 Möbler, husgeråd
 Dagstidning, telefon, 
 Hemförsäkring
 Hushållsel
 Öppen hälso- och sjukvård 
 Läkemedel
 Tandvård
 Resor

Individuella tillägg till minimibeloppet

Kommunen kan i vissa situationer bestämma minimibeloppet till en högre nivå genom 
individuell prövning. Detta kan gälla om den enskilde har ”ett varaktigt behov av ett inte 
oväsentligt högre belopp” än det som omfattas av minimibeloppet. Med varaktigt behov 
avses minst sex sammanhängande månader och beloppet måste minst uppgå till 200 kr per 
månad. 

Minimibelopp i särskilt boende 

Generellt tillägg till minimibelopp

För den boende i kommunens särskilda boenden skall ett generellt tillägg till minimibeloppet 
göras med mellanskillnaden mellan kommunens måltidsavgift och det belopp som ingår i 
livsmedelsposten i minimibeloppet. Detta utgör en fördyrad levnadskostnad om den 
överstiger 200kr i månaden.

1 Följer i huvudsak de belopp som årligen redovisas i Konsumentverkets hushållsbudget.
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Generell minskning av minimibelopp

För den boende i kommunens särskilda boende görs en minskning av minimibeloppet med 
kostnader som tillhandahålls kostnadsfritt som hjälpmedel, förbrukningsartiklar, toalett- och 
hushållspapper, tvätt- och sköljmedel och rengöringsmedel.
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4 Avgifter 
Prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (SFB)  47 300 år 2020

Avgiftsslag Kommentar Ingår i 
maxtaxa

Avgift

Avgifter för 
trygghetslarm

Vid flera larm på olika 
adresser betalas en 
månadsavgift per larm.

Ja

0,0045 * prisbasbeloppet

213kr/mån

Avgift vid 
installation av 
trygghetslarm

Engångsavgift. Vid flera 
trygghetslarm på olika 
adresser betalas en 
avgift per installerat 
larm

Nej 0,0064 * prisbasbeloppet 

303kr

Avgifter i 
ordinärt 
boende

Den enskilde betalar 
efter en timtaxa utifrån 
antal utförda timmar per 
kalendermånad upp till 
maxtaxan

Ja 0,0063 * prisbasbeloppet

298kr/tim år 

Upp till maxtaxan

Avgifter 
matdistribution

Matdistribution Nej 0,00101 * prisbasbeloppet 
48kr/portion 

Omsorgsavgift Ja Maxtaxan 
0,5392*prisbasbeloppet/12

2 125kr/mån

Avgift i särskilt 
boende

Kost Nej Enligt konsumentverkets 
beräkningar för livsmedel 
plus 400kr

2 490 + 400= 2 890 

Omsorgsavgift per dygn Ja Maxtaxan/30 dagar 
71kr/dygn

Avgift 
Korttidsboende

Kost per dygn Nej Enligt mat avgiften i 
särskilt boende/30 dagar 
96kr/dygn
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Avgift 
Dagverksamhet

Lunch och fika Nej  0,00126 * prisbasbeloppet

60kr/dag 

Avgifter 
hemsjukvården 
och hembesök

Hembesök av 
sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller 
fysioterapeut

Ja

100kr besök max 
300kr/mån 

Hemsjukvård när 
patienten är inskriven i 
hemsjukvården

Ja 300kr/mån

Avgift 
hjälpmedel 
ordinärt 
boende

Hjälpmedelsavgift per 
komplett hjälpmedel

Nej Att man följer Region 
Gävleborgs avgift gällande 
förskrivet hjälpmedel. 
Avgiften år 2020 är 100kr

5 Minimibelopp
Minimibeloppet ska vara enligt 8 kap. 7 § SoL för personer 65 år och äldre.

För år 2020 motsvarar det 5 339,38kronor per månad för ensamstående. ( lägst en 
tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet) För personer under 65 år höjs minimibeloppet 
med 10%

För sammanlevande makar och sambor år 2020 motsvarar det 4 511,63kronor per 
månad.( lägst en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet) För personer under 65 år höjs 
minimibeloppet med 10%. 

Generellt tillägg till minimibeloppet.

Minimibeloppet skall ökas med mellanskillnaden av måltidsavgiften och konsumentverkets 
referenskostnad för livsmedel om skillnaden överstiger 200kr i månaden.

Generell minskning av minimibeloppet i särskilda boende

En generell minskning av minimibeloppet med 350kr i månaden för förbrukningsmaterial och 
hjälpmedel som tillhandahålls kostnadsfritt på särskilda boenden.
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6 Hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel

Patienter betalar ingen avgift från det år man fyller 85. Det gäller för hemsjukvård, hembesök 
och hjälpmedel.
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