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TAXOR OCH AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH 

FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN  

För insatser beviljade enligt socialtjänstlagen, SoL 

 

 

SOCIALTJÄNSTLAGEN 

Enligt socialtjänstlagen, SoL, får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt 

grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga 

kommunens självkostnader. 

 

DEN ENSKILDES AVGIFT får  

 

1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som 

avses i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, uppgå till högst 2 089 

kronor/månad år 2019, 

 

2. för boende som delar bostad i särskilt boende, uppgå till  

högst 1 938 kronor/månad år 2019. 

 

FÖRBEHÅLLSBELOPPET  

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp vilket brukaren är garanterad att 

ha kvar för sin försörjning tillsammans med den faktiska bostadskostnaden. Av 

förbehållsbeloppet betalar brukaren hyra, mat och övriga levnadskostnader. 

Avgifterna får därför inte uppgå till mer än att brukaren klarar dessa personliga 

behov och andra levnadskostnader självständigt.  

 

MINIMIBELOPPET  

- för ensamstående- uppgår till 5 246 kronor/månad år 2019. 

- för sammanlevande makar och sambor- uppgår till 4 435 kronor/månad år 2019. 

 

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för 

- livsmedel, kläder, skor 

- resor, fritid, hygien 

- dagstidning, TV-avgift, telefon, hemförsäkring 

- öppen hälso- och sjukvård, läkemedel, tandvård 

- förbrukningsvaror 

- möbler, husgeråd 

 

Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om brukaren på  

grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre 

belopp. 

 

• Den vanligaste höjningen av minimibeloppet gäller matkostnaden. 

Ett individuellt tillägg år 2017 för de som har: 

 - helt måltidsabonnemang i särskilt boende, 1 500 kronor/månad 

 - matdistribution i ordinärt boende, 25 kronor/portion 

 

 

• Om brukaren själv betalar för god man ska minimibeloppet höjas 

med motsvarande belopp. Brukaren måste då lämna uppgift till kommunen. 
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Kostnader som täcks av annat bidrag eller ersättning, tex handikappersättning, kan 

inte föranleda ökning. 

 

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om brukaren inte har en 

kostnad för angiven post därför att kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst, 

kostnaden ingår i avgiften för bostad i särskilt boende eller posten tillhandahålls 

kostnadsfritt. 

 

 

HYRA OCH BOENDEAVGIFT I SÄRSKILT BOENDE 

 

Hyra Bysjöstrand 

 4 301 kronor/månad 26 kvm 

 4 608 kronor/månad 29 kvm 

 4 915 kronor/månad 32 kvm 

 5 836 kronor/månad 41 kvm 

 6 552 kronor/månad 48 kvm 

 7 625 kronor/månad 58,5 kvm  

    

 

Boendeavgift- ska per månad uppgå till högst 1867 kronor/månad år 2019. 

 

Vid inflyttning i särskild boendeform, utflyttning på grund av dödsfall eller 

omflyttning betalas hyra för det antal dagar i kalendermånaden som brukaren 

disponerar respektive boende. Samma gäller för boendeavgift vid delat rum. 

 

KORTTIDSVISTELSE- avgift uttas per dygn 

Vårdavgift 105 kronor/dygn 

Mat 110 kronor /dag 

 

Ingen avgift tas första dagen, men för hemresedagen, oavsett när man kommer eller 

åker under dagen. 

 

Om en person som har hemtjänst blir beviljad korttidsvistelse görs avdrag på 

hemtjänstavgiften med lika många dagar som personen haft korttidsvistelse. 

 

OMVÅRDNADSTAXA 

Omvårdnadstaxan är uppdelad i tre nivåer beroende på omvårdnadsbehovet. Den som 

bor i särskilt boende eller har korttidsplats debiteras alltid omvårdnadstaxa i nivå 3. 

 

Hänsyn tas alltid till vilket avgiftsutrymme brukaren har. 

 

Nivå                 Antal timmar                           Maxavgift år 2019 

 

1     - 3 timmar/månad             484 kronor/månad 

2 4 - 9 timmar/månad  1 008 kronor/månad 

3     10 -   timmar/månad 2 089 kronor/månad 
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Vid omvårdnadsinsatsens början och slut debiteras hemtjänstavgift för det antal dagar 

i kalendermånaden som insats erhållits. 

 

TRYGGHETSTELEFON 

Trygghetslarm i ordinärt boende kostar 275 kr per månad. 

Avgiften ska rymmas i avgiftsutrymmet. 

 

Trygghetstelefon i särskilt boende ingår i hemtjänsttaxan i nivå 3. 

 

MATDISTRIBUTION i ordinärt boende 

Kostnad för matdistribution är 60 kronor per portion. 

 

MATABONNEMANG i särskilt boende 

Kostnad för mat i särskilt boende med helt abonnemang är 3 500 kronor/månad. 

Kostnad motsvarande matavgift tas ut även då behov av näringslösning föreligger. 

 

Kostnaden för matabonnemang i särskilt boende reduceras inte vid enstaka frånvaro.  

 

När brukare vistas på sjukhus görs avdrag med 1/30 del per dag, inget avdrag 

inskrivningsdagen men för hemresedagen. 

 

HEMSJUKVÅRD 

Taxan tillämpas för hälso- och sjukvårdsinsatser i såväl ordinärt som särskilt boende. 

 

Hemsjukvårdstaxan är 300 kronor för varje påbörjad månad. 

 

AVGIFTSUNDERLAG - inkomster och skatter 

Avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvsinkomster som är skattepliktiga 

enligt inkomstskattelagstiftningen. Förmögenhet ska inte påverka avgiftsunderlagets 

storlek. 

 

Vissa inkomster ingår som inte är skattepliktiga i Sverige, tex utländsk inkomst eller 

pension. 

 

Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag ska anses som inkomst. 

 

Följande ingår inte 

Vårdbidrag, handikappersättning och assistansersättning som utbetalas till brukare 

ska inte räknas som inkomst.   

 

Eftersom biståndsbeslutet gäller brukare var för sig och serviceinsatserna kan variera 

för vardera maken, beräknas också avgifter för varje enskild brukare. Det samma 

gäller för sambor. 

 

Brukaren är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året 

och som kan påverka beräkningen av avgiften. 

 

Uppgiftslämning 

När brukaren av någon anledning inte lämnar uppgifter till kommunen får kommunen 

använda sig av tillgängliga uppgifter, tex från försäkringskassan och senaste taxering. 
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ALLMÄNT OM DEBITERING 

 

Debitering av avgift 

Debiteringen sker månadsvis i efterskott. Varje månad beräknas innehålla 30 

kalenderdagar när beräkning om tex frånvaro sker. 

 

Ändrade förhållanden  

Kommunen är skyldig att ändra avgiften om förhållanden som påverkar avgiften 

förändras. Ändring ska ske från månaden efter den månad då förändringen inträffade, 

eller för aktuell månad om förändringen avser hela månaden. 

 

Brukaren är skyldig att snarast anmäla ändrade inkomst- och bostadsförhållanden som 

kan medföra ändrad avgift. 

 

Årlig omprövning av avgifter 

Omräkning av avgifterna sker årligen med tillämpning av ändrade basbelopp, 

pensionsbelopp, skattebestämmelser och inkomstuppgifter. 

 

Avgiften ska räknas om utan föregående underrättelse om ändringen beror på 

förändringar i prisbasbeloppet. 

 

BESLUTSGÅNG FÖR AVGIFTER 

 

Avgiftsbeslut 

Brukaren erhåller ett avgiftsbeslut av avgiftshandläggaren. Om brukaren lämnar nya 

uppgifter erhålls ett nytt avgiftsbeslut. 

 

Besvär 

Om brukaren inte är nöjd med Socialnämndens beslut kan det överklagas. 

Överklagandet ska lämnas in inom tre veckor från det att brukaren får del av beslutet 

med angivande av varför beslutet är oriktigt och vilken ändring som begärs. 

 

Om inte nämnden ändrar beslutet på det sätt som brukaren begär kommer 

handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten. 

 

Besvärsskrivelsen ska adresseras till: 

Ockelbo kommun, Socialnämnden, 816 80 Ockelbo. 

 

 

 

 

 


