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Ordbok
Make/maka – Personer som ingått äktenskap med varandra
Registrerade partner – Två personer av samma kön som låtit registrera sitt partnerskap
Sambo – Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt
hushåll

1. Allmänt om avgifter
Bakgrund/lagstiftning
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) får kommuner ta ut avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen
(SoL) (kapitel 8 SoL). För insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) får
kommunen däremot inte ta ut avgifter.
Avgifter för hemtjänst och dagverksamhet får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje
stycket Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls
tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnader och andra normala levnadsomkostnader.
När avgiften fastställs skall kommunen försäkra sig om att den sökandes make eller sambo inte drabbas
av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.
Alla avgifter omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp och fastställd riktlinje för
avgiftshandläggning utan att avgifterna tas upp på nytt för beslut i Kommunfullmäktige.
Revidering och översyn av riktlinjer för avgiftshandläggning skall göras vid behov eller minst var 5:e år
och då fastställas av Kommunfullmäktige.

1.1 Socialtjänstlagen och andra lagar
Kommunen får ta ut avgifter och begära ersättning från enskilda enligt 8 kap i Socialtjänstlagen (SoL).
Kostnaden kommunen tar ut får inte överstiga kommunens självkostnader.
Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom socialförvaltningen styrs av
flera olika lagar och förordningar. Till dessa hör följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

SoL - Socialtjänstlagen (2001:453)
HSL - Hälso- och sjukvårdslagen (1992:567)
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 (2017:725)
FL – Förvaltningslagen (2017:900)
SoF – Socialtjänstförordningen (2001:937)
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1.2 Allmänt om handläggning
Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom socialförvaltningen. I varje
enskilt ärende görs alltid en individuell beräkning. Utgångspunkten för avgiftssystemet är att avgifter för
vård- och omsorgsinsatser inte får uppgå till så höga kostnader att den enskilde inte har tillräckliga medel
för sina personliga behov.
Det skall vara enkelt och lättförståeligt och oberoende av var den enskilde får sin vård och omsorg, om
det är i det egna hemmet eller i ett särskilt boende.
Sekretess
Samtliga uppgifter registreras, bearbetas och dokumenteras. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt 26
kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.
Myndighetsutövning
Vård- och omsorgsinsatser
Vid biståndsbeslut avseende vård- och omsorgsinsatser enligt SoL och LSS handläggs och utreds
avgiftsbeslut av handläggare med biståndsbeslutet som underlag.
Avgiftstillämpning enligt dessa tillämpningsföreskrifter gäller även då vård och omsorg ges av annan
vårdgivare på uppdrag av kommunen.
Den enskilde skall informeras om kommunens avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för vård- och
omsorgsavgifter. Den enskilde skall även upplysas om sin skyldighet att lämna uppgifter till kommunen
vid förändringar som påverkar vård- och omsorgsavgiftens storlek.
En ekonomisk utredning skall göras vid varje enskilt ärende. Uppgifter om inkomster och bostadskostnad
skall inhämtas från den enskilde via uppgiftsblankett och via datamedia från Försäkringskassan. Lämnas
efterfrågade uppgifter inte in fastställs avgift utifrån fastställda kriterier, se 4.3.
Omräkning av avgiften sker i normalfallet en gång per år vid årsskiftet på grund av förändringar i
prisbasbeloppet, inkomstförhållanden och bostadskostnader, se 10.1. Kommunen är även skyldig att
ändra avgiften under pågående kalenderår om något förhållande som påverkar avgiften har ändrats eller
om kommunen tidigare erhållit felaktiga uppgifter. Uppgifter som lämnas av den enskilde skall kunna
styrkas. Den enskilde skall ges information om möjligheten att ansöka om höjning av minimibeloppet för
merkostnader, se 7.3 Höjning av minimibeloppet.
Den enskilde skall erhålla skriftligt avgiftsbeslut. Av beslutet skall det framgå hur avgiften beräknats och
hur den enskilde kan besvära sig över beslutet. I beslutet skall tillämpliga lagparagrafer anges.
Om den enskilde inte är nöjd med socialnämndens avgiftsbeslut kan detta överklagas med
förvaltningsbesvär.
Föräldrars ersättning till kommunen vid placering av barn under 18 år
Vid beslut om föräldrars ersättning till kommunen vid placering av barn under 18 år handläggs
beräkningen av handläggare och beslut tas av socialsekreterare.
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Föräldrarnas och barnets deklarationsuppgifter, som ligger till grund för beräkningen av ersättningsnivån
kommunen får ta ut, hämtas från Skatteverket. Ersättningsnivån ska räknas om årligen.
Respektive förälder ska underrättas om ersättningsbeloppet. Beslutet kan ej överklagas med
förvaltningsbesvär.
Fullmakt
I det fall den enskilde saknar förmåga att föra sin egen talan skall fullmakt eller legal företrädare finnas.

2. Huvudprinciper i avgiftssystemet
Samtliga avgifter avrundas till närmaste krontal uppåt.

2.1 Högkostnadsskydd för avgifter - tak för högsta avgiftsnivå
Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd för vad olika insatser inom socialtjänst/vård och omsorg
ska få kosta den enskilde. Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med att
prisbasbeloppet ändras.

2.2 Högkostnadsskydd
Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen får uppgå till högst en tolftedel av
0,5539 gånger prisbasbeloppet.
Det är den högsta månatliga avgiften som får tas ut, oavsett hur stort avgiftsutrymmet är.

2.3 Avgiftsutrymme
För att beräkna avgiftsutrymmet skall skatt, nettobostadskostnad samt minimibelopp och ev. individuellt
belopp (extra minimibelopp) räknas bort från den totala bruttoinkomsten. När förbehållsbeloppet är
fastställt görs en beräkning av hur stor ekonomiskt utrymme den enskilde har att betala avgift – ett så
kallat avgiftsutrymme.
Avgiftsutrymmet är det belopp som kvarstår av inkomsten när förbehållsbeloppet är fråndraget.
Så här beräknas avgiftsutrymmet:
Förbehållsgrundande inkomst – Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme

3. Avgifter
3.1 Avgifter inom högkostnadsskyddet
Alla insatser som omfattas av högkostnadsskyddet kan enbart erhållas efter beslut enligt socialtjänstlagen
eller hälso- och sjukvårdslagen.
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3.1.1 Avgifter för Särskilt boende
Avgiften per månad för särskilt boende är en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. I avgiften ingår
omsorg och hemsjukvård. Inget avdrag görs vid frånvaro.

3.1.2 Avgifter för hemtjänst
Avgift för hemtjänst tas ut beroende på omfattning.
Nivå
Nivån fastställs individuellt genom biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, SoL. Den som enbart har
hemtjänstinsatser betalar enligt nedanstående nivåer. För den som har hemtjänstinsatser enligt nivå 1 och
2 tillkommer avgift hemsjukvård och larm för dem som även har detta.
Avgiften baseras på prisbasbeloppet som fastställs årligen. Avgiftsbeloppet avser den högsta kostnad
kommunen får debitera per månad.
Nivå 1 (1 – 4 ggr/mån) – en tolftedel av 17 % av prisbasbelopp
Nivå 2 (2 – 7 ggr/vecka) – en tolftedel av 33 % av prisbasbelopp
Nivå 3 (Dagligen, kväll och natt) – en tolftedel av 53,92 % av prisbasbelopp (högkostnadsskydd)
Vid frånvaro från insats, t ex vid akut sjukhusvistelse, görs avdrag för omsorg med 1/30-del av
månadsavgiften från och med första frånvarodagen till och med dagen före återkomsten. Detta innebär att
inget frånvaroavdrag görs vid en dags frånvaro.
Avgift för trygghetstelefon och larm
Avgiften per månad för trygghetslarm är 6,8 % av prisbasbelopp fördelat på 12 månader.
Trygghetstelefon och larm betraktas som ett abonnemang för vilket en månadsavgift tas ut. Avgiften för
trygghetstelefon och larm avser per hushåll.
Larmavgiften räknas som ett abonnemang och inga avdrag görs.
Avgift för matdistribution
Utkörningsavgiften per tillfälle för matdistribution är en tolftedel av 1,2 % av prisbasbelopp.
Avgift för dagverksamhet (SoL)
Avgiften för dagverksamhet är 1/30 av högkostnadsskyddet per deltagartillfälle.
Avgift för vistelse på korttidsplats/växelvårdsplats (SoL)
Avgiften för vistelse på korttidsplats/växelvårdsplats är 1/30 av högkostnadsskyddet per vistelsedygn.

3.1.3 Avgift för bostad i särskilt boende
Avgiften per månad för bostad på korttiden fastställs till en tolftedel av 0,5539 av prisbasbeloppet.

3.1.4 Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser, utom läkarvård.
Avgiften per månad för hälso- och sjukvårdsinsatser är en tolftedel av 8,7 % av prisbasbelopp oavsett
omfattning. Hemrehabilitering enligt HSL omfattas av denna avgift.
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Ingen hälso- och sjukvårdsavgift tas ut för patienter under 20 år och för patienter som har
psykiatrisjuksköterskan som områdesansvarig sjuksköterska.
Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser tas ut så länge personen är inskriven i hemsjukvården. Den som
har insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen betalar enligt avgiftstaxa oavsett om arbetet utförs av
sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller av personal som delegerats uppgiften.
De som har ett löpande beslut om hälso- och sjukvårdsinsats vid behov betalar varje månad oavsett om
de haft insats den månaden eller inte.
Avdrag för kommunal hälso-och sjukvård görs endast vid frånvaro hel kalendermånad.

3.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet
Högkostnadsskyddet omfattar inte kostnader för måltider. Samtliga måltidsavgifter för personer, som har
biståndsbeslut, är befriade från mervärdesskatt.

3.2.1 Måltidsavgifter
Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden

Kostnad för dygnsportioner (frukost, lunch, middag samt fika) fastställs av Tekniska kontoret.
Den består av en fast och en rörlig del. Socialnämnden debiterar den enskilde som har beslut om
särskilt boende eller korttid den del av dygnskostnaden som är fast. Vid frånvaro på grund av
sjukhusvistelse eller annan frånvaro görs avdrag på matkostnaden med 35% av dygnskostnaden.
Måltidsavgift för matdistribution
Kostnaden för matdistribution per portion fastställs till den kostnad som tekniska kontoret tar ut.
Måltidsavgift för dagverksamhet SoL samt daglig verksamhet LSS
Kostnaden för lunch på dagverksamhet SoL samt daglig verksamhet LSS fastställs till 85 % av den
kostnad som tekniska kontoret tar ut av socialnämnden.
Måltidsavgift för boende LSS, korttidsvistelse och skolinternat
Kostnaden för helpension inom LSS boende, korttidsvistelse och skolinternat fastställs till 1/30 av
summan av konsumentverkets beräknade kostnader för livsmedel samt förbrukningsartiklar. Matavgiften
minskas med kostnaden för den måltid då den boende inte äter på boendet. Vid skolinternat innebär detta
att avgiften minskas med lunchkostnaden. Fördelningen av dygnskostnaden är enligt följande:
Frukost – 20 %
Lunch – 35 %
Mellanmål – 10 %
Kvällsmat – 35 %
Måltidsavgift för KTS
Måltidsavgiften för KTS fastställs till 65 % av kostnaden för helpension inom LSS boende,
korttidsvistelse och skolinternat.
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3.2.2 Egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.
Vård och behandling för missbruk
Egenavgiften för vård och behandling för missbruk i HVB och familjehem är 80 kr/dygn. För personer
som saknar eller har låg sjukpenning kan avgiften sänkas helt eler delvis. Om personen genom att betala
kostnaden blir beroende av försörjningsstöd ska kostnaden efterges enligt 9 kap. 4 § SoL.
Stödboende/omvårdnad för missbruk och/eller psykisk problematik
Avgiften för stöd- och omvårdnadsboende för missbruk och/eller psykisk problematik vid placering på
boende är 156 kr/dygn, varav 70 kr är avgift för boende och 86 kr är avgift för mat. Vid placering i
familjehem är avgiften 119 kr/dygn varav 33 kr är avgift för boendet och 86 kr är avgift för mat. Beviljas
som försörjningsstöd enl. 4 kap. 1 § SoL om personen saknar betalningsförmåga.

3.2.3 Föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år
Vid placering av barn får kommunen ta ut ersättning från föräldrarna. Beloppet får inte överstiga vad
som för varje tid motsvarar högsta underhållstödsbeloppet. Summan beräknas utifrån senaste
deklarationsuppgifterna för respektive förälder. Beslutet kan inte överklagas.

3.2.4 Övriga kostnader utanför högkostnadsskyddet
Bostadskostnader
Hyran för boende inom kommunens regi debiteras utifrån beslut i socialnämnden.
För bostad i annan kommun debiteras det Herrljunga kommun blivit debiterade. Finns inte kostnaden för
bostad angivet i avtalet beslutar socialnämndens myndighetsutskott om kostnaden.
Fixartjänst
Fixartjänst är en så kallade servicetjänst, som kommunen tillhandahåller utan individuell behovsprövning
till personer som fyllt 67 år. Kostnad för 2017 fastställs till 208 kr per timme och höjs sedan årligen
enligt prisindex för kommunal verksamhet.
Förbrukningsvaror
Förbrukningsvaror ska ses som kommunens utlägg för varor som redan ingår i den enskildes
förbehållsbelopp på särskilt boende. En förutsättning är då att beloppen är skäliga och inte överstiger de
normalbelopp som Konsumentverket beräknar i sina årliga hushållsbudgetar. Herrljunga kommun
debiterar enligt Konsumentverkets beräkning av vad förbrukningsvaror för en person kostar.
Medicinsk fotvård
Medicinsk fotvård erbjuds dem som fått remiss från läkare eller distriktssjuksköterska. Taxan fastställs
till 425 kr/besök för 2018. Taxan höjs årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet.
Vid hembesök debiteras samma kostnad som för hembesök från vald vårdcentral enligt Patientavgifter i
Västra Götaland.
Vaccination
Vaccination debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa. Vaccination ingår inte i avgiften för hälsooch sjukvård eller i högkostnadsskyddet.
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3.3 Avgiftsfria insatser
Avgiftsfri avlösning
Avlösning till anhörig upp till 10 timmar per månad tas inte ut någon avgift för.
Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning
Boendestöd är en insats som ges utifrån socialtjänstlagen i syfte att stödja personer med psykisk
funktionsnedsättning för att själv, så lång som möjligt, klara sin dagliga livsföring.
Avgifter för insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.
Alla insatser enligt LSS är avgiftsfria.
Den som därutöver har beviljade insatser enligt SoL eller HSL betalar avgift enligt gällande regler för
dessa insatser.
Avgifter får enligt 8 kap. 1 § SoL ej tas ut för bistånd i form av stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär.
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4. Avgiftsberäkning
4.1 Avgiftsgrundande inkomster
Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv
månaderna, fördelad med lika belopp per månad.
Den inkomst som används för att beräkna avgiftsutrymmet är den enskildes nettoinkomst samt
bostadstillägg. Vid beräkning av nettoinkomsten används innevarande års inkomster.

4.1.1 Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande:
Skattefria ersättningar som inte skall tas med vid inkomstberäkningen och avgiftsunderlaget är
barnbidrag, barns inkomster eller barns avkastning på förmögenhet, bistånd enligt socialtjänstlagen,
introduktionsersättning för flyktingar, handikappersättning, assistansersättning och den del av
vårdbidraget som utgör ersättning för merutgifter.

4.2 Insamling av inkomstuppgifter
En gång per år får samtliga en inkomstförfrågan. Ändras förhållanden under året, på grund av till
exempel ändrad hyra vid byte av bostad, är var och en skyldig att lämna uppgift om detta. Uppgifter om
pension och bostadstillägg som betalas ut från Pensionsmyndigheten överförs via datafil från
Pensionsmyndigheten.
För att kunna fastställa avgift, krävs att kommunen har tillgång till nödvändiga inkomstuppgifter. Om
begärda inkomstuppgifter inte lämnas skickas ett avgiftsbeslut med högsta avgift ut. Inkomstuppgifter
inhämtas i normalfallet via uppgiftsblankett från den enskilde eller via datamedia från Försäkringskassan
och Pensionsmyndigheten. Vissa uppgifter kan endast erhållas från den enskilde. Om den enskilde inte
lämnar inkomstuppgifter eller avstår från att lämna uppgifter fastställs den högsta avgiften enligt
gällande taxa utan inkomstprövning.
Ny avgift gäller från och med den månad inkomstuppgifter lämnats till kommunen.

4.3 Inkomstuppgift lämnas inte
Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgifter eller avstår från att lämna uppgifter fastställs den högsta
avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning.

4.4 Underskott i avgiftsunderlaget
Enligt kommunallagens likställighetsprincip kan kommunen inte reducera för matkostnad eller hyra i
relation till inkomst utan särskilt lagstöd. Sådant lagstöd finns inte. Den enskilde som, efter att ha betalat
mat och hyra, inte har tillräckligt med pengar kvar till sin försörjning skall hänvisas till att söka
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Personer som är 65 år och äldre hänvisas till
Pensionsmyndigheten för ansökan om äldreförsörjningsstöd.

4.4 Beslut
Beslut om förbehållsbeloppet fattas på delegation av avgiftshandläggare.
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5. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper
5.1 Ensamboende
Samtliga inkomster, tillgångar och utgifter enligt ovan ligger till grund för avgiftsberäkning.

5.2 Makar och registrerade partner
Makars inkomster skall slås samman och delas på två. När avgifterna fastställs skall kommunen
dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk
situation. För makar/registrerade partners i gemensamt hushåll, beräknas den sammanlagda inkomsten
som därefter delas lika. Med makar jämställs personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande
förhållanden och har gemensamma barn. För makar som lever åtskilda på grund av att en av makarna bor
i särskilt boende/enskilt vårdhem, skall den sammanlagda nettoinkomsten ligga till grund för
avgiftsberäkningen.

5.3 Sammanboende
För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig, då det inte finns någon lagstadgad
underhållsskyldighet dem emellan. När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om
att omsorgstagarens sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

6. Bostadskostnader
6.1 Förbehåll för bostadskostnad
För att hyran skall få tillgodoses i förbehållsbeloppet skall bostadstillägg för äldre sökas hos
Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag för övriga hos försäkringskassan. Beslutet lämnas till
avgiftshandläggaren. Inkommer inte något beslut, sätts hyreskostnaden till 0 kronor/månad.

6.2 Beräkning av boendekostnad
Nettobostadskostnad
Vid avgiftsberäkning skall den enskildes nettobostadskostnad avräknas från nettoinkomsten. Med
nettobostadskostnad avses den faktiska bostadskostnaden minskad med samtliga former av bostadsbidrag
som den enskilde får.
Beräkning av bostadskostnaden följer försäkringskassans norm.
Hyreslägenhet: Aktuellt hyresbelopp. Vid hyrd bostad med kallhyra beräknas värmekostnaden enligt
försäkringskassans schablon för beräkning av bostadstillägg
Bostadsrättslägenhet: Aktuellt hyresbelopp + 70 % av ränta på ev låneskuld som avser bostadsrätten
Eget enfamiljshus: Kostnader för uppvärmning och drift efter ett fast krontal per kvm enligt
försäkringskassans schablon. + 70 % av ränta för ev lån som avser fastigheten + fastighetsavgift.
Eget tvåfamiljshus: Samma som för enfamiljshus, men minskat med hyresintäkter för den uthyrda
lägenheten.
Eget flerfamiljshus eller andelshus: Enligt belopp som framgår av senaste deklaration samt tillägg för ev
uppvärmningskostnad.
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Jordbruksfastighet: Driftskostnader och lånekostnader beräknas för fastighetens bostadsbyggnad enligt
samma grunder som för enfamiljshus. Fastighetsavgift beräknas på den del av taxeringsvärdet som avser
bostadsbyggnad dock högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet.
Fri bostad: Enligt de regler som gäller för fri bostad vid taxering till statlig inkomstskatt.
Parboende
Enligt 4 kap. 1 c § SoL har makar rätt att fortsätta sammanbo om den ena parten beviljas särskilt boende.
Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser omfattas han av avgiftsreglerna enligt sitt eget
biståndsbeslut. Medboende, som inte har egna biståndsinsatser, omfattas inte av avgiftsreglerna i 8 kap.
SoL. Kostnader för exempelvis mat, förbrukningsvaror etc tas ut med stöd av 8 kap kommunallagen
(1991:900) och självkostnadsprincipen är styrande för storleken på beloppen i avtalet. Avgifter som tas
ut för tjänster som inte anses vara social omsorg enligt mervärdesskattelagen (1994:200), omfattas som
regel inte av undantaget från mervärdesskatt. Om den medboende har egen lägenhet tas hyra ut enligt
hyreskontrakt. Medboende debiteras samma matkostnad som boende med biståndsbeslut.

7. Förbehållsbelopp – minimibelopp
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus nettobostadskostnaden.
I socialtjänstlagen anges ett lägsta belopp (minimibelopp) som skall täcka den enskildes normala
levnadskostnader, förutom boendekostnaden. Därutöver fastställs förbehållsbeloppet individuellt utifrån
den enskildes faktiska situation.
Förbehållsbeloppet = minimibeloppet + den faktiska boendekostnaden.
Den enskilde skall utöver minimibeloppet förbehållas medel för sin nettoboendekostnad innan avgift får
tas ut.

7.1 Kostnadsposter i förbehållsbeloppet
Med minimibelopp avses de medel den enskilde behöver för sitt personliga behov utöver avgifter och
bostadskostnader. Beloppen för posterna beräknas enligt Konsumentverkets beräknade hushållskostnader
och aktuellt basbelopp.

7.2 Nivån på förbehållsbeloppet – minimibeloppet
Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 gånger
prisbasbeloppet.
Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra en tolftedel av 1,1446
gånger prisbasbeloppet.
Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader till exempel för bosättning
och familjebildning. Enligt förarbetena till socialtjänstlagens avgiftsbestämmelser bör sådana
levnadskostnader för yngre personer med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas
till en nivå som överstiger minimibeloppet med upp till 10 procent. En individuell prövning av nivån på
tillägget måste dock alltid göras (proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg s.
41).
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Minimibeloppet är ett lagstadgat lägsta belopp som den enskilde har rätt till för personligt bruk.
Minimibeloppet är baserat på konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för
innevarande år. De skäliga levnadskostnaderna omfattar de varor och tjänster som hushållen vanligen
behöver för att klara vardagens behov.
I det fall den enskilde har varaktiga merkostnader som inte ryms inom minimibeloppet skall kommunen
ta hänsyn till detta i en individuell prövning av schablonbeloppet. Utgångspunkt för beräkning av
minimibeloppet är det prisbasbelopp som årligen fastställs av riksdagen.

7.3 Individuell prövning av minimibeloppet
I socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen finns det utrymme för
att i viss utsträckning ge den enskilde extra medel för merkostnader för de kostnadsposter som
minimibeloppet ska täcka. Ett höjt minimibelopp fastställs efter en individuell prövning. Kommunen
godtar den faktiska merkostnaden om den inte är oskäligt hög. En förutsättning för att den enskilde ska
ha rätt till ett högre minimibelopp är dock att behovet av ytterligare medel är varaktigt (prop.
2000/01:149 s. 59).
Om en person har kostnader för god man eller andra kostnader på grund av särskilda omständigheter,
som varar minst ett år och överstiger 200 kr/mån ska förbehållsbeloppet höjas i skälig omfattning efter
gjord ansökan.
Som exempel kan nämnas;
•
•
•

Merkostnader för livsmedel, till exempel specialkost
Underhållskostnader för barn
Kostnader för god man

Vid beräkning av behov utöver minimibeloppet skall hänsyn tas till att en del utgifter kan finansieras via
handikappersättningen.
Hänsyn tas ej till lånekostnader och räntor (annat än vid beräkning av boendekostnader)
Höjning av minimibeloppet beviljas för högst ett år, varefter omprövning skall ske. Detta görs i samband
med den årliga omräkningen av avgiftsbeslutet. Omprövning kan även ske under löpande kalenderår om
förhållanden som påverkar avgiften förändras.
Kommunen får även i vissa fall minska nivån på minimibeloppet. Om kostnadsposten som föranleder
minskningen ingår i Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget så bör minskningen baseras på
deras beräkningar. Det beror på att även den schablonmässiga delen av minimibeloppet i huvudsak
grundas på Konsumentverkets beräkningar (prop. 2000/2001:149 s.40-41).
Vid särskilda boende betalas en fast summa varje månad för mat. I minimibeloppet ingår SKL: s årliga
kostnad för livsmedel. Den resterande summan är inte livsmedel och därför höjs minimibeloppet. Denna
justering görs per automatik.
Från minimibeloppet görs avdrag för de poster som ingår i boendet samt hushållsel om den ingår i hyran.
För personer i kommunens särskilda boendeformer med boende med heldygnsomsorg skall en generell
minskning av förbehållsbeloppet göras med sådana kostnadsposter som ingår i hyran och avgifter. Till
dessa kan följande saker höra;
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•
•
•
•

Möbler och husgeråd
TV-avgift, dagstidning
Viss fritidsverksamhet
Förbrukningsvaror

8. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse
8.1 Nedsättning med anledning av dubbla bostadskostnader
Den som fått anvisad lägenhet i särskilt boende kan få hyran jämkad. Under uppsägningstid, längst 3
månader, kan lägsta hyresbeloppet jämkas för de som inte har hög inkomst så att förbehållsbeloppet
garanteras. De som har förmögenhet som överstiger 2x prisbasbeloppet ska ta förmögenheten i anspråk
för täckande av dubbelhyra.
Eventuell jämkning påverkas av förmögenhet överstigande två prisbasbelopp.
Saknas medel till annan dubbel bokostnad än vad som avses ovan, efter nedsättning av avgift för
hemtjänst, hänvisas den enskilde att söka försörjningsstöd.

8.2 Nedsättning med anledning av att en av två makar/sammanboende
flyttar
Vid beräkning av inkomst för makar och registrerade partners skall den enskildes inkomst anses utgöra
hälften av makarnas sammanlagda inkomster (tudelningsprincipen).
Vid beräkning av inkomst för sambor räknas inkomsterna alltid var för sig, då det inte finns lagstadgad
underhållsskyldighet sambor emellan.
När en av sammanlevande makar flyttar till ett särskilt boende, beräknas pension och bostadstillägg som
för ensamstående, vilket innebär en höjning av inkomsten. Vid beräkning av avgiftsunderlag gäller dock
fortfarande tudelningsprincipen vad gäller inkomsterna. Tudelningsprincipen gäller dock ej för
bostadstillägg (vid skilda hushåll), utan detta upptas till fastställt belopp för respektive make vid
beräkningen av avgiftsunderlag.
Om den ena maken flyttar till särskilt boende och den kvarboende maken trots tudelningsprincipen, inte
har tillräckliga medel för personliga behov i nivå med minimibelopp och bostadskostnad, frångår man
tudelningsprincipen. Vid beräkningen av avgiftsunderlag tas hänsyn till båda makarnas inkomster och
utgifter och nedsättning av hemtjänstavgiften kan ske för att tillse att den kvarboende maken har kvar
medel motsvarande sin boendekostnad och förbehållsbelopp (kvarboendeskydd).
Om den kvarboende maken inte har några vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, innebär
kvarboendeskyddet att en ekonomisk utredning måste göras även för den kvarboende maken.
Kvarboende make som inte har några vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, skall förbehållas tillräckliga
medel för personliga behov i nivå med minimibelopp och skälig bostadskostnad. Som skälig
bostadskostnad används samma beräkningsgrund som för uträkning av högsta möjliga bostadstillägg
enligt socialförsäkringsbalken. Tudelningsprincipen frångås på samma sätt som beskrivs i stycket ovan.

9. Debitering av avgifter
Alla avgifter debiteras en gång per månad, i efterskott.
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Vid inflyttning till särskilt boende tas hyra ut från och med att bostaden/rummet ställs till förfogande
enligt beslut. Avgifter för vård och omsorg och mat debiteras från och med verklig inflyttningsdag.

10. Omprövning och ändring av avgifter
10.1 Årlig omprövning
Omräkning av avgifterna sker årligen med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, pensioner,
skattebestämmelser och inkomstuppgifter. Avgiften skall enligt 8 kap. 9 § SoL, räknas om utan
föregående underrättelse om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet i enlighet med punkt 1.1.
Ändring av beslut om avgift ska ske när omständigheterna förändrats
Retroaktiv rättelse av avgifter
När försäkringskassan utbetalar retroaktivt bostadstillägg eller retroaktiv pension rättas avgiften närmaste
aktuell debiteringsmånad. Rättelse avseende för låg avgift debiteras för tre månader tillbaka om den
felaktiga avgiften beror på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter eller inte lämnat uppgift. Om för
hög avgift debiterats och felet beror på kommunen återbetalas avgiften för tid upp till tio år.

11. Överklagande
11.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem
Beslut om kommunens avgiftssystem för socialförvaltningen fattas av kommunfullmäktige.
Kommunens taxebeslut kan överklagas (inom tre veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för
s.k. laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Prövningen kan utmynna i att beslutet upphävs,
men inte att beslutet ersätts med ett annat. Prop. 2000/01:149 sid. 50 och 61.

11.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut
Socialnämndens individuella avgiftsbeslut får överklagas (inom tre veckor) hos allmän
förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och
avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp.
Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast
överklagas av den som berörs av beslutet. Vid bifall till den klagande kan ett nytt beslut ersätta det
överklagade beslutet. 16 kap. 3§, SoL, Prop. 2000/01:149 sid. 50-51 och 61.
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