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  2021 
Taxa Omsorg och Vård 

(1/1 tom 31/12 2021)  
 

2020 års Basbelopp: 47 300 kronor 
 

Månadsavgiften i nivå 1 – 3 är beräknad utifrån en tolftedel av procentsatsen av 2020 års basbelopp. 
(47 300 x % -satsen/12 månader). Nivå 4 följer 2020 års maxtaxa          

Hemtjänstavgift per månad, ordinärt och särskilt boende 
Taxe-nivå: 
 
Nivå 1 (15%)  Nivå 2 (20%) Nivå 3 (30%) Nivå 4 Maxtaxa 
Biståndsbedömd  Omvårdnad  Omvårdnad  Omvårdnad 
service (städ   inkl. bistånds-  inkl. bistånds-   inkl. bistånds-      
tvätt inköp)  bedömd service           bedömd service         bedömd service 
            EJ dagligen       1-2 ggr/dag        Flera ggr/dag 
      Följer aktuell maxtaxa 
591 kr     788 kr  1 182 kr  2 125 kr  
 
Högsta avgiftsuttag är 304 kr/timme enligt gällande assistansersättning (årlig justering) 

Övriga avgifter som omfattas av Maxtaxan 
Serviceinsatser (städ, tvätt, inköp)    Enligt taxa (nivå 1)   
Personlig omvårdnad (inkl. serviceinsats)   Enligt taxa (nivå 2-4) 
Trygghetslarm                                        8% 315 kr/mån  
Nödsändare                        8% 315 kr/mån  
Hembesök kommunal hälso-       4% 158 kr/besök 
Sjukvård på ordination av läkare 
Hemrehabilitering utförd av arb.-) 8% 315 kr/månad 
terapeut/leg sjukgymnast 1-2 ggr/v 
Inskriven i hemsjukvården 1)      8% 315 kr/mån 
Egenvård 2)          6% 237 kr/mån 
Bedömning/utprovning tekniska              4% 158 kr/bedömning 
hjälpmedel 

Maxavgift (Regleras enligt statliga regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen) 
De samlade avgifterna för ovanstående får tillsammans ej överstiga 2 125 kr per månad. Framräknat 
avgiftsutrymme avgör hur stor avgiften blir. Om avgiftsutrymmet blir 0 kr eller visar på underskott 
(negativt avgiftsutrymme) debiteras ingen avgift. 
 
Debiterade matkostnader betraktas ej som avgift och räknas därför inte in i maxavgiften. 
 
Larminnehavare/dödsbo debiteras en avgift om 2 000 kr då trygghetslarm/nödsändare ej återlämnas 
efter nyttjandetidens slut. 
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1) Beräkning hemsjukvårdsavgift: 
- Inskriven i hemsjukvården efter den 25:e i månaden- debiteras nästkommande månad. 
- Utskriven från hemsjukvården före den 5:e i månaden – ingen avgift debiteras för 

innevarande månad. 
- Undantag om man under dessa 5(fem) första/sista dagarna har mer än två besök betalas full 

avgift (315: -). 
2) -     I nivå 2,3 och 4 ingår egenvård.  

 
* Definition Egenvård – När legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att den enskilde eller 
närstående själv kan utföra insatsen efter enklare instruktion. Egenvård är inte hälso- och sjukvård. Är 
den enskilde i behov av att personal hjälper denne praktiskt så ska egenvårdsintyg lämnas till 
biståndshandläggaren så den enskilde kan ansöka om hjälp med insatsen (hemtjänstinsats ”Egenvård”). 

Övriga avgifter 
Mattjänst (även lunch vuxna LSS)                    65 kr 
Kostavg./sondmat Särskilt boende                                  135 kr/dygn(frukost 31:-,lunch 65:-,  
                        kvällsmål 32: -, kaffe 7: -) 
Korttidsplats/växelvårdsplats       195 kr/dygn (kost 135 kr, hyra 60 kr) 
Förbrukningsartiklar vid korttids/växelvård    36 kr/vecka  inkl moms                   
Träffpunkt Kostn. måltider enl. avgift för kost i särskilt boende  
Tillfälliga insatser (service)                               305 kr/tim. 
Förbrukningsartiklar i särskilt boende              142 kr/mån inkl. moms 
Hämtning av hjälpmedel                                  305 kr/hämtning 
Tvättning av återlämnade hjälpmedel               203 kr/hjälpmedel 
Intyg bostadsanpassning 214 kr/bedömning 
Utlåning av tillfälliga hjälpmedel (max 3 mån) 152 kr/hjälpmedel/månad 
Utlåning av scooter/permobil (from datum då avtalsförbindelse 
ändras till permanent lån (KF-beslut 12-08-13) 100 kr/mån 
Lunch på Mariahemmet för personal, gäster      86 kr 
Pensionärer som äter lunch på Mariahemmet    65 kr  
Avlösning i hemmet 10 första tim. avgiftsfria, därutöver 
 296: -/tim. 
Installation av digitalt trygghetslarm 300: -/engångsavgift 
Sänglinne, kudde, täcke, handdukar på Säbo inkl. tvätt 125:-/mån 
Utlåning av läkemedelsskåp vid inskriv hemsjukvård 300:-/engångsavgift 
 
Vid korttids-/växelvårds- samt lasarettsvistelse räknas in- och utskrivningsdag som en dag. 
 
Avgifter inom handikappomsorgen:                    0 – 12 år 13 – 17 år     18- 
Kostersättning hel dag   39 kr        64 kr             69 kr 
Kostersättning halv dag          29 kr        44 kr             49 kr     
Egenavgift för lägervistelse per dygn                            350 kr                350 kr             350 kr    
Bowlingresor/termin                                 870 kr                870 kr             870 kr 
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Individuellt tillägg                                         
 
Individuellt tillägg vid mattjänst i eget boende:  
20 måltider eller mer/mål                                1890 kr/mån*   
7-19 måltider/mån                                            881 kr/mån*      
Individuellt tillägg för kost i särskilt boende     2490 kr/mån*  
 
*Regleras enligt statliga reglerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. 
 
Matkostnad/sondmat i särskilt boende 3 990 kr/mån = 135 kr/dag (frukost 31 kr, lunch 65 kr, kaffe 
7 kr samt kvällsmål 32 kr) 
 
Personer med låga inkomster boende i särskilt boende garanteras att ha 2348 kr kvar av sin inkomst per 
månad efter det att hyran och mat och omvårdnadsavgiften betalts. Undantag sker för personer med ett 
kapital överstigande 2 basbelopp (2014: 88 800 kr) I dessa fall utgår inte någon subvention. 
 
För att garantibelopp ska kunna prövas fordras att den enskilde ansökt om bostadstillägg och kan 
redovisa beslutet från Pensionsmyndigheten (Socialnämndsbeslut 090416 § 43). 
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Tillämpningsanvisningar 

Beräkning av avgiftsunderlag  
Avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvsinkomster samt kapitalinkomster per den 31/12 
föregående år som är skattepliktiga. Dessutom ska bostadsstöd anses som inkomst. 
 
Kommunen ger den enskilde möjligheten att avstå från att lämna in uppgift om ekonomiska 
förhållanden. Om den enskilde väljer att avstå från att lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden 
accepterar han/hon att betala full avgift då inget avgiftsunderlag kan beräknas.  

Inkomstbegreppet innefattar följande: 
1. Skattepliktiga inkomster/Överskott av inkomstslag 

• Tjänst (pension, sjukpenning, skattepliktig livränta, lön) 
• Näringsverksamhet 
• Utdelningar på aktier, fonder eller andra liknande värdepapper 
• Ränta på kapital 
• Kapitalvinster vid försäljning av tillgångar 
• Inkomster av uthyrning av privatbostad 

2. Andra ej skattepliktiga inkomster 
• Utländska inkomster (t.ex. pensioner, invalidförmåner) 
• Studiebidrag 
• Stipendium till den del som överstiger 3000 kronor/månad 
• Ersättning från avtalsgruppförsäkring (AGS) 

3. Bostadsstöd 
• Bostadsbidrag 
• Bostadstillägg till pensionärer (BTP) 
• Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP) 
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Inkomster som inte innefattas 
• Studiemedel (lånedelen) 
• Handikappersättning 
• Vårdbidrag (omkostnadsersättning) 
• Traktamente och reseersättning (den del som ej beskattas) 
• Barnbidrag 
• Försörjningsstöd 
• Tillgångar t.ex. fastighet 
• Livränta (den del som ej är skattepliktig) 

Förmögenheten ingår inte i inkomstbegreppet och ska inte påverka avgiftsunderlaget. Avkastningen 
tas däremot med vid beräkningen. 

Förbehållsbelopp 
Förbehållsbeloppet består av tre delar: 
Schablonbelopp  Är den schabloniserade del som anges med belopp i lagen 
Individuell del Avser de tillägg (eller reduceringar) som görs i det enskilda fallet 
Boendekostnad 
 
Förbehållsbeloppet skall täcka den enskildes normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppet utgörs 
av minimibelopp (schablonbelopp + ev. individuell del) samt den enskildes boendekostnad. 
 
Minimibeloppet anges som andel av prisbasbeloppet och innebär i 2020 års prisnivå 5339 kronor per 
månad, en tolftedel av 135,46 % av prisbasbeloppet för ensamstående och 4511 kronor (en tolftedel 
av 114,46 % av prisbasbeloppet) per person för sammanlevande makar och sambor. För personer 
under 61 år är minimibeloppet 10 % högre för att täcka merkostnader, vilket för ensamstående 
innebär 5873 kronor per månad och för makar/sambor 4962 kronor per månad. 
 
Minimibeloppet kan fastställas till en lägre nivå (individuell del) om den enskilde inte har en utgiftspost 
som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden ingår i avgiften för vård och omsorg 
alternativt ingår i avgiften/hyran för bostad i särskilt boende. 

Specifikation   Ensamstående  Makar/sambor 
Hushållsel ingår i hyran/avgiften  
i särskilt boende     340 kr/mån             270 kr/mån 
 
Minimibeloppet ska höjas i skälig omfattning (individuell del) om den enskilde på grund av särskilda 
omständigheter varaktigt har behov av ett väsentligt högre belopp (275 kr/mån). Varaktigt behov, 
större delen av året och regelbundet återkommande. 

Bostadskostnad 
Den enskilde ska utöver minimibeloppet förbehållas medel för sina faktiska boendekostnader. 
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Särskilda boendeformer 
Boende i särskilda boendeformer har hyreskontrakt som följer hyreslagen. Upplåtelse av del i rum 
anses inte vara ett hyresförhållande i hyreslagens mening. Om hyreslagens regler inte är tillämpliga 
på upplåtelsen tas istället ut en avgift för bostaden inom ramen för 8 kap 2 § Socialtjänstlagen.  

Hyresrätt 
Bostadskostnad för hyreslägenhet är den faktiska bostadskostnaden minskat med kostnader för 
hushållsel, kabel-tv, garage, extra förråd, avgift till hyresgästföreningen om dessa komponenter ingår 
i hyran. 

Bostadsrätt 
Till bostadskostnad för bostadsrätt läggs 70 % av räntekostnader för eventuella lån till köp av 
bostadsrätten. 

Eget enfamiljshus 
Bostadskostnad för eget enfamiljshus schablonberäknas enligt Pensionsmyndighetens 
rekommendationer vid framräkning av bostadstillägg för pensionärer enligt följande: 
• Fastighetsskatt 
• En schablon på 176 kr/kvm för framräkning av uppvärmningskostnaden      
• En schablon på 208 kr/kvm för framräkning av övriga driftskostnader           
• 70 % av räntekostnaden 

Dubbla boendekostnader 
Reducering av avgiften kan ske om den enskilde har kostnad för dubbel bosättning i samband med 
inflyttning i ett särskilt boende. Reduceringen ska ske utifrån bedömningen om det varit möjligt att 
planera boende vid särskilt boende eller om det skett efter ett akut behov. Om behovet ej bedömts 
möjligt att planera kan reducering av avgiften ske för en period av längst 3 månader från närmaste 
månadsskiftet efter inflyttningsdagen, för att bereda den enskilde möjlighet att avveckla sin tidigare 
bostad (fakturans betalningsdatum gäller) För bostadsrätt eller eget boende bedöms längden på 
period för reducering av avgift efter behov och i samråd. Reducering av avgiften beviljas ej om den 
enskilde har kapital överstigande 2 basbelopp.  
 
Reducering av avgiften pga. dubbla boendekostnader prövas efter inlämnad ansökan. 
 
Avlastning, korttidsboende, växelvård 
Vid en längre tids regelbundna korttidsvistelse eller avlastning kan det bli aktuellt med ett tillägg på 
förbehållsbeloppet (individuell del). ”Om en person regelbundet erhåller avlastning/korttidsvistelse 
med 7 dagar eller mer per månad ska förbehållsbeloppet räknas upp med ett belopp motsvarande 60 
kr/dygn (hyran)”. Observera att det inte görs några månatliga förändringar av beloppet utan att 
förbehållsbeloppet räknas ut utifrån en uppskattning av hur många dagar personen kommer att 
erhålla avlastning eller korttidsvistelse. 
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Dagverksamhet/Träffpunktsverksamhet 
Deltagande i träffpunktsverksamhet är avgiftsfri 
Avgift för måltider i träffpunktsverksamhet debiteras enligt avgift i särskilt boende. 
 
 
Trygghetslarm/nödsändare  
Avgift för trygghetslarm uttas med 315 kr/mån för den enskilde 
Avgift för Nödsändare debiteras på samma sätt.  
Har den enskilde både trygghetslarm och nödsändare tas avgift ut för båda insatserna. 

Debitering vid påbörjad och avslutad insats 
Hyra i särskilt boende debiteras från inflyttningsdagen. Avgiften vid korttids- eller växelvård 
debiteras från inflyttningsdagen. In- och utflyttningsdagen räknas som en dag. Vid korttidsboende 
debiteras hyra och kostavgift samt avgift för förbrukningsartiklar. 
Kost debiteras för de kalenderdagar som insatsen erhållits. 
 
Omsorgsavgiften ändras inte om insatserna tillfälligt ökar eller minskar under 14 dagar. 
 
Om trygghetslarm lämnas till ny hjälpmottagare senast den 15: e i månaden, debiteras hel 
månadsavgift. Larm som utlämnats senare än den 15: e debiteras ingen avgift för denna månad. 
 
Tillfällig bortovaro 
Avgiftsbefrielse av omvårdnadsavgift beviljas vid planerad frånvaro som meddelats minst 1 vecka i 
förväg. Avgiftsbefrielse av omvårdnadsavgift beviljas vid sjukhusvistelse. In- och utskrivningsdag 
räknas som en dag. Avdrag/dag göres med 1/30 av omvårdnadsavgiften. 
 
Vid frånvaro debiteras ingen kost avgift. 
 
Permission vid korttidsboende, växelvård 
Boende på korttidsvistelse betalar hyreskostnaden under sin permission. Däremot debiteras ingen 
kostavgift. 

Debiteringsrutiner 
Hyra, omvårdnadsavgift samt övriga avgifter och avdrag faktureras i efterskott. Fakturering sker 
månadsvis omkring den 25:e i månaden. Påminnelse skickas ut 7 dagar efter förfallodag. Kommunen 
tillämpar gällande inkassolag. 
Då personer boende i Särskilt boende avlider debiteras omvårdnads- och kostavgift tom den dag då 
personen avlider. Hyra debiteras tills lägenheten är urstädad, dock längst i 10 dagar. Om städning 
inte görs debiterar kommunen dödsboet för arbetskostnaden. 
 
Privata vårdhem 
För personer som bor i privat vårdhem och där Torsås kommun har betalningsansvar gäller samma 
avgiftssystem som i kommunens egna boendeformer. 
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Årlig prövning 
En allmän omprövning av inkomster och avgifter skall ske vid varje årsskifte och med tillämpning av 
ändrade basbelopp, skattebestämmelser, inkomst- och förmögenhetsuppgifter. 
Inkomstförfrågan skickas ut en gång per år. Förändringar under pågående kalenderår skall meddelas 
av den enskilde eller dennes ombud. Avgiften omprövas vid kommande månadsskifte. Retroaktiva 
krav eller återbetalningar kan bli aktuella för tid då avgiften uppenbarligen varit felaktig. Begränsning 
görs till närmaste föregående 12 månader. 

Beslut om avgifter 
Beslut om avgifter i det enskilda fallet är myndighetsutövning. Socialnämnden fastställer 
delegationsordning i sådana beslut. 
 

Preliminärt avgiftsbeslut 
Preliminär avgift gäller under maximalt två (2) månader. Därefter debiteras full avgift enligt gällande 
omsorgstaxa tills ekonomiska uppgifter inkommit till socialförvaltningen. 
 
 
Överklagande 
Beslut om avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap, 4-9§§ socialtjänstlagen kan överklagas till 
länsrätten. Detta gäller alla beslut som avser tiden efter det att lagen trätt i kraft. 
Möjligheten att överklaga gäller alla delar vid uträkning och beräkning av avgifter. I samband med att 
beslut om avgift meddelas skall även besvärshänvisning lämnas. 

Så här beräknas avgiften 
 
Nettoinkomster, inkomster efter skatt                     +I    

Bostadstillägg                                                          +BT 

Förbehållsbelopp, personliga medel                         -F   

Bostadskostnad                                                       -B 

Avgiftsutrymme                                                       A                                                                                                    
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Allmän information  
Socialtjänstlagen 8 kap, reglerar villkoren för kommunernas möjlighet till avgiftsuttag för hemtjänst 
av den enskilde: 
”Avgifter för hemtjänst får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje stycket hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel 
för sina personliga behov, boendekostnader och andra normala levnadskostnader. När avgifterna 
fastställs skall kommunen försäkra sig om att omsorgstagarens make/maka eller sambo inte drabbas 
av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. 

Behandling av personuppgifter 
I och med att ni ansöker om bistånd inom äldre och handikappomsorgen kommer Era lämnade 
personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna 
administrera och handlägga Ert ärende enligt gällande lagstiftningar i Socialtjänstlagen (SoL), Lagen 
om särskilt stöd och service (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Vi hämtar uppgifter om Er inkomst från Pensionsmyndigheten, SPV, Alecta (pensioner och 
bostadstillägg/bidrag), folkbokföringsadress hämtas från befolkningsregistret. 
Ni har rätt att en gång per år, efter skriftlig begäran, få information om vilka av Era person-uppgifter 
som behandlas hos oss. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till den som är 
personuppgiftsansvarig. 
 
Personuppgiftsansvarig är: Socialnämnden, Box 503, 385 25 Torsås 
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