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Sektor omsorg ÄO och ESS 2014 
 

Äldreomsorg 
 

Avgiftsunderlag 

När den enskildes avgifter bestäms skall avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkoms-

ter som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen med tillägg av vissa typer av ersättningar som är 

undantagna från beskattning i Sverige.  

 

Inkomster som skall ingå i avgiftsunderlaget. 

 

 Inkomst av tjänst. 

 Inkomst av kapital – senaste taxering. 

 Pension. 

 Sjukpenning. 

 Livränta. 

 Vårdbidrag enligt lagen om handikappers. och vårdbidrag. 

 Skattefria stipendier över 3000 kr/mån. 

 Studiemedel i form av studiebidrag. 

 Avtalsgruppförsäkringar (AGS-ersättningar). 

 Bostadsbidrag och bostadstillägg. 

 Inkomst av näringsverksamhet –senaste taxering. 

 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och IPS konto. 

 All utländsk inkomst. 

 Avdrag för den preliminära skatten enligt skattetabell , extraavsättning skall ej ingå. 

 

Enbart överskott i inkomstslaget kapital beaktas (efter skatt). Förmögenheten får inte påverka avgiftsunderlagets 

storlek. Makar och registrerade partners inkomster skall beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda inkoms-

ter. Motsvarande gäller inte sambors inkomster. 

 

För närmare precisering av begreppen och vad som ingår hänvisas till SoL 8 kap.4 §,  aktuell inkomstskattelag-

stiftning samt Prop. 2000/01:140. 

 

 

Förbehållsbelopp 

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde skall ha rätt att behålla av sina egna medel innan avgift 

får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård respektive bostad i sådant särskilt 

boende som inte omfattas av hyreslagen. Förbehållsbeloppet skall beräknas med ledning av ett minimibelopp i 

fråga om kostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader utom boendekostnaden. Till mi-

nimibeloppet skall läggas den faktiska aktuella bostadskostnaden. I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på 

minimibeloppet samt vilka levnadskostnader som det i lagen angivna beloppet skall täcka. Detta belopp uppgår 

per månad till en tolftedel av 135,46 procent av prisbasbeloppet för ensamstående och 114,46 procent för var och 

en av sammanlevande makar eller sambor. Kommunen skall i vissa situationer bestämma minimibeloppet till en 

högre nivå och får i vissa andra situationer bestämma minimibeloppet till en lägre nivå. Kommunen har ingen 

skyldighet att ersätta den enskilde för underskott i förbehållsbelopp däremot en skyldighet att informera om 

försörjningsmöjligheter. 
 

 

 Ensamstående  Gifta & partnerskap 

Andel av basbelopp 135,46 % 114,46 % 

Basbelopp 2014 44 400 44 400 

Förbehållsbelopp 2014 5 012 4 235 

 

 

Det finns situationer då den enskilde har högre levnadskostnader inom ramen för de poster som det lagstadgade 

minimibeloppet avser att täcka. Det kan också förkomma att enskilda därutöver av olika skäl har andra levnads-

kostnader än dessa. Kommunen skall höja nivån på minimibeloppet i skälig omfattning under förutsättning att 

kostnaderna är av den karaktären att de bör tillgodoses inom ramen för förbehållsbeloppet. Det krävs vidare att 

kostnaderna är av varaktig karaktär samt att de avser ett inte oväsentligt belopp. 
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Gäller t ex följande: 

 

 Fördyrad kost, t ex pga. att maten erhålls genom hemtjänsten. 

 Kostnader för god man. 

 Funktionshindrade personer familje- och arbetssituation samt andra omständigheter. 

 

I några undantagsfall får kommunen bestämma förbehållsbeloppet till en lägre nivå än vad som framgår av la-

gen. Detta får dock ske endast om en omsorgstagare inte har en kostnad som minimibeloppet skall täcka därför 

att denna kostnad antingen: 

 

 ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet. 

 ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende. 

 tillhandahålls kostnadsfritt. 

 

Yngre funktionshindrades förbehållsbelopp skall sättas till en högre nivå efter en individuell prövning. Ensam-

stående funktionshindrade under 60 år ges en generell uppräkning med 10 % av förbehållsbeloppet. 

 

Vid beräkning av förbehållsbelopp följer att minimibeloppet skall justeras av kommunen i samband med föränd-

ringar i prisbasbeloppets nivå. 

 

 

Högkostnadsskydd 

Ett högkostnadsskydd införs i SoL kap 8.5§ i form av en högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i 

ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften får per månad uppgå 

till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar 1 776 kronor (2014 års prisnivå). Det 

införs vidare ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för bostaden i särskilt boende som får debiteras i 

de fall boendekostnaden inte skall fastställas som hyra. Boendeavgiften får per månad uppgå till högst en tolfte-

del av 0,50 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar 1 850 kronor (2014 års prisnivå).  

 

Samtliga insatser av vård-, omsorgs-, och servicekaraktär som förkommer i kommunen (äldre- och handikapp-

omsorgen) oavsett hur de benämns omfattas av bestämmelsen om högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet 

samt kommunal hälso- och sjukvård. 

 

Den enskilde kan få hemtjänst såväl i ordinärt boende som i särskilt boende. Framhållas bör att även de omvård-

nads- och serviceinsatser som tillhandahålls inom särskilt boende, inklusive korttidsboende, faller inom begrep-

pet hemtjänst. Inom ramen för den högsta avgiften skall även rymmas de insatser som anges i 26 § tredje stycket 

hälso- och sjukvårdslagen. Enskildas utgifter för kost och hyra (hyreskontrakt) omfattas inte av den föreslagna 

högsta avgiften. Avgifterna får justeras i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå. 

 

 

Avgiftsutrymme 

Avgiftsutrymmet kommer att utgöra grunden för allt uttag av avgifter för hemtjänstinsatser (utvidgat begrepp, 

dvs. alla insatser enligt SoL 8 kap.5§ .punkt 1) inom särskilt och ordinärt boende. 

 

Modell för uträkning av avgiftsutrymmet. 

 

+ enskildes Avgiftsunderlag (månadsinkomster – prel. skatt). 

- individuellt förbehållsbelopp (generellt förbehållsbelopp – nedsättning + förhöjning) 

- faktisk bostadskostnad 

=   avgiftsutrymme hemtjänstavgift 

 

Den enskildes avgiftsutrymme kopplas till avgiftssystemet för att bestämma hur mycket som skall erläggas i 

avgift per månad. Om den enskilde inte har något avgiftsutrymme skall den avgiftsbefrias för hemtjänstavgifter. 

 

 

Korttidsboende. 

 

I de fall den enskilde har insatser på ett korttidsboende har den inget hyreskontrakt utan avgiftsbeläggs med en 

boendeavgift som omfattas av högkostnadsskyddet SoL 8 kap.5§.punkt 2. Avgiftsutrymmet skall då beakta två 

avgifter, först boendeavgift sedan hemtjänstavgift. 
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+ enskildes Avgiftsunderlag (månadsinkomster – prel. skatt). 

- individuellt förbehållsbelopp (generellt förbehållsbelopp – nedsättning + förhöjning) 

- faktisk bostadskostnad 

=   avgiftsutrymme boendeavgift 

-    boendeavgift 

=   avgiftsutrymme hemtjänstavgift 

 

Finns det inget avgiftsutrymme så skall den enskilde avgiftsbefrias. Boendeavgiften är maximalt 62 kr per dag 

eller 1 850 kr per månad. 

 

 

Avgiftssystem för hemtjänstinsatser 

Den enskilde avgiftsbeläggs utifrån vad den har för avgiftsutrymme och vilka biståndsinsatser den erhåller (SoL 

8 kap.5§. punkt 1). Den som har hemtjänstinsatser på ett äldreboende, antingen permanent eller som korttidsbo-

ende, anses ha fullt omvårdnadsbehov och avgiftsbeläggs enligt nivå 5. Vad gäller hemtjänst i ordinärt boende så 

är det de biståndsbedömda timmarna som ligger till grund vid avgiftsberäkningen. Boendeavgiften enligt SoL 8 

kap.5§.punkt 2 omfattas inte av systemet utan uttages enligt särskild ordning och separat taxa.  

 

Nivåbaserade system  

 

Avgiftsutrymme Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

1-339 kr 60% 65% 70% 75% 100 % 

340-679 kr 65% 70% 75% 80% 100 % 

680-1019 kr 70% 75% 80% 85% 100 % 

1020-1359 kr 75% 80% 85% 90% 100 % 

1360-1776 kr 80% 85% 90% 95% 100 % 

 

Nivå 1  

Den enskilde har en eller flera insatser av någon typ av insats ( ej hemtjänsttimmar) enligt Sol 8 kap 5§,p1. 

Erhålls enbart hemtjänst skall biståndet vara mellan 1-9 tim/mån. 

 

Nivå 2  

Den enskilde har hemtjänst mellan 10-19 tim/mån.  

Den enskilde har hemtjänst mellan 1-9 tim/mån + en annan typ av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 

 

Nivå 3  

Den enskilde har hemtjänst mellan 20-29 tim/mån.  

Den enskilde har hemtjänst mellan 1-9 tim/mån + två eller flera andra typer av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 

Den enskilde har hemtjänst mellan 10-19 tim/mån + en annan typ av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 

 

Nivå 4  

Den enskilde har hemtjänst mellan 30-39 tim /mån.  

Den enskilde har hemtjänst mellan 10-19 tim/mån + två eller flera andra typer av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1.  

Den enskilde har hemtjänst mellan 20-29 tim/mån + en annan typ av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 

 

Nivå 5  

Den enskilde har hemtjänst 40 tim/mån eller mer.  

Den enskilde har hemtjänst mellan 20-29 tim/mån + två eller flera andra typer av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 

Den enskilde har hemtjänst mellan 30-39 tim/mån + en annan typ av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 

Den enskilde har hemtjänstinsatser i ett äldreboende. 

 

Avgiften baseras maximalt på högkostnadsskyddets översta gräns (hög) (1 776 kr år 2014). Grundregel – kost-

naden får inte överstiga självkostnadspris eller högsta pris för insatstypen. Regeln om högsta pris samt självkost-

nadspris är ”spärregler” som kontrolleras att de är uppfyllda efter att avgiften fastställts. Skulle inte regeln vara 

uppfylld skall avgiften sänkas till högsta priset för tjänsten i de fall sådant finns och i annat fall till självkostna-

den för tjänsten. 
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Högsta pris för olika insatstyper.   Innebär år 2014. 

Hemskick 20 % av hög per månad   355 kr per månad 

Hemtjänst 13 % av hög per timma   231 kr per timma 

Hemsjukvård 13,5 % av hög per månad  240 kr per månad 

Trygghetslarm 11 % av hög per månad  195 kr per månad 

Dagvård 3 % av hög per dag      53 kr per dag 

 

 

Hyror 

Hyran debiteras enligt hyreskontrakt.  

Årlig justering av hyror sker enligt avtal i enlighet med Valbohems hyresförhandling med hyresgästföreningen.

     

 

Avgifter för mat äldreomsorg  

Hemsändning av färdiglagad mat 355 kr/månad, ingår i högkostnadsskyddet 

 

För biståndsbedömd mat betalas ingen moms. 

 

  Inkl. moms Exkl. moms Ökn % 

 

Hemsändning av färdiglagad mat 

Helportion              50,00 kr/lunch      0 % 

Pensionärer som äter på servicehus eller dagcentral                   56,00 kr/lunch        50,00 kr/lunch      0 % 

 

Permanentplats äldreboende, ”helinackordering”            3 940 kr/månad      0 % 

Dagsportionspris                131 kr/dag           0% 

 

I de fall personer 15 år och yngre, inom verksamheten särskilda omsorger, erhåller kost inom verksamheten 

erlägger de 75 % av ordinarie dagsportionspris. 

 

 

Övriga taxor       

Utprovningsavgift hjälpmedel 100 kr per gång 

Vaccinationsavgift 100 kr per gång  

 

 

Reduceringsregler 
När omsorgstagaren inte erhållit beslutade biståndsinsatser görs frånvaroavdrag fr o m 8:e dagen. Avdraget görs 

då från dag 1 på nästkommande faktura (tidigare fr o m 8:e dagen). Vid särskilt boende gäller samma principer 

för matkostnaden, dvs att den reduceras fr o m 1:a dagen vid en frånvaro överstigande 7 dagar. 

 

Om den enskilde boende på ett äldreboende har planerade permissioner som uppgår till mer än 10 dgr under en 

kalendermånad så skall avgiften för mat reduceras från dag 1 oavsett frånvarons längd och sammanhållning. 

 

 

 

 

Justeringsregler 

När den enskilde flyttar in på särskilt boende kan fastställandet av bostadstillägg ta sin tid. Om den enskilde 

erhåller retroaktiv ersättning som ej är ringa så skall en retroaktiv avgiftsberäkning ske för att fastställa avgiften 

för perioden. Om det visar sig att det finns avgiftsutrymme skall avgift tas ut retroaktivt för perioden. 

 

Om biståndet inte avser full månad skall avgiften proportioneras så att 1/30 utfaller per uppburen dag (särskilt 

boende). 

 

 

Jämkning dubbelt boende 

Vid inflyttning till särskilt boende (i Färgelanda kommun) kan det vara som så att den enskilde får dubbla boen-

dekostnader. Jämkningen erhålls under förutsättning att den enskilde inte har egen betalningsförmåga. Egen 

betalningsförmåga anses den enskilde ha om: 

 

 Den enskilde har ett eget kapital som överstiger 2 basbelopp.  
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 Den enskilde har överskjutande belopp vid uträkning av avgiftsutrymme efter att avgift är erlagd, beloppet 

överstiger kostnaden för det dubbla boendet.  

 Om det uträknade beloppet enligt punkt två inte uppnår kostnaden för det dubbla boendet skall den över-

skjutande delen reducera jämkningen för det dubbla boendet. 

 

Om jämkning erhålls är det hyreskostnaden som jämkas (inte hemtjänstavgiften). Jämkning av boendekostnaden 

kan ske om den enskilde ansöker om det i följande fall; 

 

Hyrd bostad – maximalt 3 månader. Jämkning kan erhållas under förutsättning att hyresavtalet är uppsagt. Jämk-

ning erhålls med faktisk boendekostnad inkl värme. 

 

Egen bostad (vanligen hus) – maximalt 3+3 månader (6 månader). Jämkning kan erhållas under förutsättning att 

den enskilde avser att avyttra det egna boendet. För att den enskilde skall kunna få rätt till ytterligare en 3 måna-

ders jämkningsperiod krävs det att den enskilde kan vidimera att den haft för avsikt att avyttra boendet under 

erhållen jämkningsperiod. Jämkning kan erhållas med schablonbelopp för beräkning av boendekostnad ink. 

värme.  

 

Upphör kontraktet, uthyres lägenheten, eller avvecklas/överlåtes egen fastighet under tiden för jämkningen upp-

hör jämkningen och skall återbetalas. Grunden för den dubbla kostnaden finns ej kvar. Kommunens ansvarige 

tjänsteman kontaktas av den enskilde. Ansökan om jämkning skall ha inkommit till kommunen senast 3 månader 

efter att den enskilde flyttat in på särskilt boende. 

 

 

Fastställande av avgiften 

Om den enskilde låter bli att lämna ekonomiskt underlag så skall avgiften sättas till högsta avgift inom erhållen 

biståndsinsats. Förfarandet måste föregås av två påminnelser samt att justering av avgiften skall ske retroaktivt 

(6 månader) vid inlämnande av ekonomiskt underlag. Kommunen åtar sig alltså att reglera avgiften trots att 

beslutet vunnit laga kraft om avgiften är satt utifrån ej lämnat ekonomiskt underlag. 

 

 

Belopp som styrs av basbeloppet. 

 

Lagstiftningen och nämndens system för avgifter är starkt kopplat till basbeloppet. Reglering sker därför av 

följande belopp årligen efter det att basbeloppet fastställts. 

 

 Förbehållsbeloppet 

 Högkostnadsskyddets (maxtaxans) översta gräns (hög).  

 

 

Omräkning av hemtjänstavgifter. 

 

Avgifterna räknas om från och med avgifterna för februari månads tjänster. 

 

Enheten för stöd och service  

 

Avgifter inom LSS 

Insatserna enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är avgiftsfria. Enda undantagen 

läggs fast i 18-20§ LSS och i 5-6§§ förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. 

Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde får 

behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. (Se bilaga avgifter och ersättningar LSS) 

 

Avgift för resor till dagverksamhet 250 kr per månad (betalas 11 månader per år). 

 

 


