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Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg/boendestöd. 
Taxan består av tre delar: 

• Högkostnadsskydd 

• Fastställt minimibelopp 

• Möjlighet till förvaltningsbesvär 

 

Begreppet ”hemtjänst” innefattar: 
Omvårdnad, praktisk hjälp med hemmets skötsel samt distribution av färdiglagad mat. Vidare 
ingår i hemtjänstbegreppet även kontinuerlig ledsagning respektive avlösning av anhörig. 
Kontinuerlig ledsagning och avlösning i hemmet är avgiftsfri upp till 12 timmar i månaden, 
därutöver avgift enligt hemtjänsttaxan. 

 

Begreppet ”tillfällig/sporadisk ledsagning ” innefattar:  
Ledsagning som sker vid enstaka tillfällen beviljas efter särskild prövning och avser ett speciellt 
ändamål. 

 

Begreppet ”boendestöd” innefattar: 
Personer med funktionshinder eller personer som på grund av svårigheter behöver extra hjälp 
och stöd i det vardagliga livet. 

 

Högkostnadsskydd 
Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen (2001:453) i form av en högsta avgift för insatser 
inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, trygghetslarm, dagverksamhet, 
kommunal hälso- och sjukvård och boendestöd. 
Avgiften per månad får uppgå till en tolftedel av 53,92 % av prisbasbeloppet 
(52 500 kr), vilket motsvarar 2 359 kronor/månad (2023 års prisnivå). 

 

Hur räknas Din avgift ut? 
Maxtaxan sätter gränser för vad kommunerna får ta ut i avgift från den enskilde. Enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) får de sammanlagda avgifterna för beviljade insatser år 2023 inte 
överstiga 2 359 kr/månad. 
För att kunna fatta beslut om vilken avgift Du ska betala måste kommunen först räkna ut Ditt 
avgiftsutrymme. 

 

Fastställt minimibelopp 
I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på minimibeloppet samt vilka levnadskostnader det 
angivna beloppet skall täcka. Minimibeloppet räknas upp årligen med prisbasbeloppet, år 2023 
är indexår. 

 



Minimibeloppet för ensamstående är 6 470 kr, här ingår 3 070 kr till kost. 
Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor 5 279 kr, här ingår 3 070 
kr till kost. 
 
Minimibeloppet skall täcka utgifter för: 

•  Livsmedel, alla måltider •  Kläder och skor 

•  Fritid •  Hygien 

•  Förbrukningsvaror •  Dagstidning, telefon 

•  Möbler och husgeråd •  Hemförsäkring 

•  Hushållsel •  Resor (inkl. färdtjänst och sjukresor) 

•  Tandvård •  Öppen hälso- och sjukvård 

•  Läkemedel   

 

Högre minimibelopp 
Minimibeloppet anger en miniminivå som garanteras omsorgstagaren. Kommunen kan höja 
minimibeloppet om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har fördyrade 
kostnader, exempelvis specialkost. Detta måste påtalas av den enskilde för att prövning skall 
kunna ske. 

 

Lägre minimibelopp 
Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning, till exempel på särskilt boende där el  
ingår i hyran. 

 

Så här räknas Ditt avgiftsutrymme fram: 
Inkomster: 
+ Pensioner 
+ Inkomst av kapital 
+ Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag 
+ Övriga inkomster 
- Skatt 
 
Kostnader: 
- Hyra/boendekostnad 
- Minimibelopp 
- individuella tillägg* 

Avgiftsutrymme = inkomster - kostnader 

 
*Individuellt tillägg 
Varje person har ett minimibelopp. Här utöver kan ett ”individuellt tillägg” framräknas utifrån 
eventuellt fördyrade kostnader. Detta kan exempelvis vara kostnader för matdistribution, kost 
på särskilt boende eller kostnad till följd av funktionshinder.  

 
 
 



Avgiftsberäkning för funktionshindrade samt icke-pensionärer 
Enligt socialstyrelsens rekommendation skall yngre funktionshindrades minimibelopp överstiga 
äldre omsorgstagares minimibelopp med 10 %. 
Detta gäller även icke-pensionärer.  
Minimibeloppet för ensamstående är 7 117 kr. 
Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor 5 807 kr 

 

Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag 
Kontrollera med Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan om Du är berättigad till 
bostadstillägg/bostadsbidrag. 
I de fall då bostadstillägg ännu inte är fastställt vid avgiftsberäkning förbehåller sig 
socialförvaltningen rätten att justera avgiftsbeslutet i samband med att bostadstillägg betalas ut 
retroaktivt från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. 

 

Makar eller sambo 
Bor Du tillsammans med make/maka eller sambo läggs era inkomster samman och fördelas 
därefter med hälften på vardera make/maka/sambo, eftersom biståndsbeslutet gäller den 
enskilde personen var för sig. Serviceinsatserna kan variera för vardera make/maka/sambo. 
Detta gäller även makar (inte sambor) där ena parten bor hemma och den andra parten bor på 
serviceboende. 

 

Dubbla boendekostnader i särskilt boende 
Vid beräkning av Din avgift kan Du ansöka om att hänsyn tas till den dubbla boendekostnaden i 
samband med inflyttning. Hyran måste betalas till hyresvärden men eventuell hemtjänstavgift 
och matkostnad kan reduceras, max 3 månader. 

 

Vilka riktlinjer gäller för Dina avgifter? 
Avgiften betalas en månad i efterskott. Räkning skickas till Dig eller den Du anmält som 
räkningsmottagare. Avgiften kan ändras när Dina insatser ökar eller minskar. 

 

Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året 
som kan påverka avgiften t e x när: 
 
• Din inkomst ökar eller minskar 
• Din bostadskostnad- eller ditt bostadstillägg ändras 
• Dina familjeförhållanden förändras 

 
Samtliga avgifter inom vård och omsorg/boendestöd justeras årligen med 
konsumentprisindex(KPI). Samt att årliga avgiftsförändringar inom vård och 
omsorg/boendestöd tidigast sker från mars månad det aktuella året.  

 
 
 
 
 



 

Frånvaro 
Vid sjukhusvistelse görs avdrag från dag 1. Vid annan frånvaro görs avdrag efter 7:e 
dagen. Avdraget görs då på efterföljande faktura. 
 

Avgifter 
Avgiftsnivåer hemtjänst/boendestöd 
Nivå 1 (0 – 8,5 tim./månad) =   60 % av avgiftsutrymmet. 
Nivå 2 (över 8,5 – 24,5 tim./månad) =   80 % av avgiftsutrymmet. 
Nivå 3 (över 24,5 tim./månad) = 100 % av avgiftsutrymmet. 
 
I de fall avgiftsutrymmet är negativt tas ingen avgift ut. Högkostnadsskydd gäller, vilket innebär, 
att den högsta avgiften uppgår till 2 359 kr/månad.  Den maximala avgiften får inte överstiga 
375 kr/timme. 
 

Avlösning av anhörig i hemmet 
Avgiftsfri upp till 12 timmar i månaden, därutöver avgift enligt hemtjänsttaxan. 

 

Trygghetslarm 
För trygghetslarm är avgiften 313 kr per månad. 

 

Korttidsvistelse 
Avgiften korttidsvistelse omvårdnad är 98 kr per dygn och upp till maxtaxan per månad. Avgift 
korttidsvistelse kost är 118 kr per dygn. ( Kost avgift ingår inte i maxtaxan). 

 

Kommunal hemsjukvård omfattar specifik omvårdnad. Hemsjukvården utförs av 

sjuksköterska eller omvårdnadspersonal. Avgiften är 339 kr/månad, har Du 
hemtjänst/boendestöd ingår hemsjukvård i hemtjänst/boendestöds avgiften. 

 

Kostnader som inte beräknas enligt maxtaxan är: 
Matdistribution i ordinärt boende 61 kr/portion för ensamstående och 53 kr/portion för 
makar/sambo. 
Kost i särskilt boende 3 533 kr/månad för ensamstående och 7 065 kr/månad för makar. 
Om kommunen har högre matkostnad än 3070 kr/månad (vilket Strömstad har i särskilt 
boende) höjs minimibeloppet med ett individuellt tillägg för den del som överstiger 3070 
kr/månad. 
 
Startpaket-basartiklar i särskilt boende(valfritt). Engångskostnad på 378 kr. 
Hygienpaket-förbrukningsartiklar för städ och personlig hygien för dig som bor på särskilt 
boende (valfritt). Prenumerationskostnad 294 kr/månad. Debiteras fram till och med sista 
dagen i innevarande månad som du gjort uppsägning. 

 

Frånvaro i särskilt boende 
Vid sjukhusvistelse görs avdrag för varje hel frånvarodag från dag 1. 
Vid annan frånvaro görs avdrag efter 7:e dagen. Avdraget görs då på efterföljande faktura. 



 
 
 
 

Ledsagning 
Tillfällig/sporadisk ledsagning 176 kr/tillfälle upp till maxtaxa. 
Kontinuerlig ledsagning avgiftsfri upp till 12 timmar i månaden, därutöver avgift enligt 
hemtjänsttaxan. 
 

Dagverksamhet  
Kost och förbrukningsmaterial  
Avgiften är 83 kr per dag. 

 

Inkomstförfrågan 
En gång per år får Du en inkomstförfrågan där Du skall fylla i Din inkomst och boendekostnad. 
Du kan på inkomstförfrågan välja att inte fylla i dina uppgifter utan acceptera att betala full 
avgift enligt kommunens taxa och sedan återsända den underskrivna inkomstförfrågan till 
kommunen. 
Uppgifter om garantipension, tilläggspension, premiepension, inkomstpension, änkepension, 
sjukersättning/aktivitetsersättning, bostadskostnad och bostadstillägg (vid beviljat BTP) hämtas 
från Försäkringskassan (FK) och Pensionsmyndigheten(PM). 

 
Om Du inte lämnar in inkomstförfrågan med uppgifter om Dina ekonomiska förhållanden så 
innebär det att vi inte kan räkna ut ditt avgiftsutrymme. Du blir debiterad full avgift enligt 
kommunens taxa efter att kommunen skickat ut 2 påminnelser. 
Avgiften återbetalas inte. När inkomstförfrågan inkommit så räknas den nya avgiften från och 
med innevarande månad.  
 

 

Överklagan 
Du har rätt att överklaga beslut som rör avgifter eller minimibelopp hos Förvaltningsrätten. 
Överklagan skall du skicka till kommunen inom 3 veckor efter det att du har tagit del av 
beslutet.  
Socialnämnden kan ompröva beslutet om det har kommit in nya uppgifter. Sker ingen ändring 
av beslutet skickar handläggaren överklagandet till Förvaltningsrätten. 
 
Man kan överklaga: 

• Avgiftens storlek 

• Avgiftsförändring 

• Beräkning av avgiftsunderlag och lägsta minimibelopp 
 
 

 
 



Om Ni har frågor beträffande denna information kontakta 
avgiftshandläggare, tel. 0526-19406 telefontid kl.10-12 
 
 
 
 
 
 

 


