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Taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och särskilt 

boende 

1  Vårdavgift 

1.1  Omfattning vårdavgift 

Nedanstående regler omfattar avgift för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård 

och kost samt avgift för bostad i sådant särskilt boende som avses i 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 5 kapitel 5 § andra stycket eller 7 § tredje 

stycket. Hyra för särskilt boende enligt 12 kapitel jordabalken uttas i särskild 

ordning. 

 

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen är enligt SoL, knutna till prisbasbeloppet.  

 

Avgifterna räknas upp utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från 1 

januari 2020. Detta gäller ej maxtaxan som är generell för riket, vilket gör att en 

kommun inte kan ta ut en högre avgift än maxtaxan.  

 

1.2  Avgiftsutrymme 

Med avgiftsutrymme menas de medel den enskilde har ekonomisk möjlighet att 

betala vårdavgift med efter att hänsyn tagits till den enskildes inkomster, skatter, 

bostadstillägg/bostadsbidrag, boendekostnader samt förbehållsbelopp. 

 

Beräkning av avgiftsutrymme görs enligt punkt 3 nedan. 

 

1.3  Vårdavgift 

Vårdavgift debiteras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Avgiften begränsas av 

kommunens självkostnad för att utföra tjänsten. Självkostnaden uppgår till 350 

kronor per timma år 2020.  

 

Om båda makar/sammanboende har insatser uttas avgift för var och en för sig. 

Avgift uttas av kommunen oavsett driftsform. 

 

1.4  Högkostnadsskydd 

Den enskilde har enligt 8 kapitel 5 § SoL ett högkostnadsskydd/maxtaxa som 

betyder att vårdavgiften för hemtjänst, boendestöd, bostad i särskilt boende, 

dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar får 

per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet 
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1.5  Avgiftsuttag för faktiska kostnader 

Kommunens faktiska kostnader, såväl direkta som indirekta, ska uttas när 

kostnaden på grund av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring 

skall betalas av annan än den som mottagit insatserna. 

 

2 Övriga avgifter 

2.1  Kostavgift särskilt boende 

Kostavgift uttas i form av månadsabonnemang i särskilt boende. Socialnämnden 

fastställer kostavgiften årligen. 

 

2.2  Avgift för hemsjukvård 

Hemsjukvårdsavgiften är 350 kronor per månad år 2020. Avgiften ingår i 

maxtaxan.  

 

2.3  Avgift trygghetslarm 

För enbart trygghetslarm i ordinärt boende uttas larmavgift utifrån den enskildes 

avgiftsutrymme. I avgiften ingår utrustning samt hjälpinsats vid alarmering. Har 

den enskilde ytterligare insatser som exempelvis hemtjänst uttas avgift för de 

samlade insatserna upp till maxtaxa om avgiftsutrymme finns. 

 

Avgiften för trygghetslarm är 250 kronor per månad år 2020. Larm i särskilt 

boende ingår i vårdavgiften. 

 

2.4  Avgift vid korttidsvård i särskilt boende 

För personer med korttidsvård debiteras avgift för kost med 1/30-del av 

månadsabonnemang i särskilt boende samt 1/30-del av vårdavgiften, dock som 

mest upp till maxtaxan per månad. För 2020 är avgiften för kost 112 kronor per 

dygn och för vård 71 kronor per dygn. 

 

Har man hemtjänst så görs frånvaroavdrag med motsvarande dagar som man haft 

korttidsvård. Inget tillägg görs på förbehållsbeloppet för fördyrad kost i samband 

med korttidsvistelse då detta inte är en varaktig vård (under 6 månader). 

 

2.5  Avgift vid växelvård/avlastning i särskilt boende 

Avgift vid växelvård/avlastning i särskilt boende debiteras i enlighet med avgift 

vid korttidsvård i särskilt boende, punkt 2.4. 

 

Har man hemtjänst så görs frånvaroavdrag med motsvarande dagar som man haft 

växelvård. 

2.6  Avgift för varudistribution 

Avgift för bistånd om varudistribution uttas med 179 kronor per månad år 2020. I 

avgiften ingår 1 leverans per vecka. Avgiften ingår i maxtaxan.  
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2.7  Avgift för hemtjänst natt 

Avgiften för insatser från hemtjänsten på natten avgiftsbeläggs på samma sätt som 

när hjälpen ges på dagen. 

 

3  Beräkning av avgiftsutrymme 

3.1  Allmänt 

Beräknat avgiftsutrymme utgör underlag för beräkning av vårdavgift. Vid 

beräkning av avgiftsutrymmet summeras nettoinkomst samt 

bostadstillägg/bostadsbidrag och utgör disponibel inkomst. Den disponibla 

inkomsten minskas med faktisk bostadskostnad, minimibelopp och ett eventuellt 

individuellt belopp. Den kvarvarande summan utgör avgiftsutrymmet 

 

3.2  Beräkning av inkomst 

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få 

under de närmaste 12 månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Inkomsten 

skall beräknas med tillämpning av 21 § första stycket 1–3 och 5 lagen (2001:000) 

om bostadstillägg till pensionärer m.fl. såsom framgår av socialtjänstlagen. 

 

Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag räknas som inkomst. 

 

Från inkomst av tjänst dras skatt av efter preliminär skatteberäkning för Uddevalla 

kommun. Som inkomst räknas sådant bidrag som den enskilde är berättigad till. 

Kyrkoavgiften för Uddevalla kommun justeras vid varje årsskifte. Vid överskott i 

inkomstslagen kapital och näringsverksamhet beräknas skatt enligt 

skattelagstiftningen. 

 

3.3  Makar/sammanboende 

Som make jämställs registrerad partner. 

 

För makar skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas samman 

lagda inkomster. För sammanboende tas endast hänsyn till vårdtagarens inkomst 

vid beräkning av avgift. 

 

3.4  Bostadstillägg/bostadsbidrag 

Som inkomst räknas även bostadsbidrag/bostadstillägg. För makar och sambor 

delas bostadsbidrag/bostadstillägget med hälften vid inkomstberäkningen. För ej 

sammanlevande par beräknas bostadstillägg/bostadsbidrag var för sig. 

 

3.5  Förbehållsbelopp 

3.5.1  Allmänt 

Förbehållsbeloppet består av två delar; dels ett så kallat minimibelopp som ska 

täcka den enskildes personliga behov för levnadsomkostnader, dels den enskildes 

boendekostnad. Socialnämnden ska i vissa fall enligt 8 kapitel 8 § SoL göra en 
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individuell prövning av minimibeloppet som exempelvis för högre kostnad för 

kost i särskilt boende. 

 
3.5.2  Minimibelopp enligt 8 kap 7 § SoL 

Minimibelopp för ensamstående personer 65 år och äldre ska, om inte annat följer 

av 8 kapitel 8 § SoL, alltid utgöra per månad, lägst en tolftedel av l,4789 gånger 

prisbasbeloppet. 

 

Minimibeloppet för sammanlevande makar och sambor 65 år och äldre, ska utgöra 

lägst en tolftedel av l,2066 gånger prisbasbeloppet. 

 

Personer under 65 år med funktionsnedsättning har högre kostnader för 

bosättning, familjebildning och aktiviteter och därför är minimibeloppet 10 

procent högre. 

 

Minimibeloppet för ensamstående personer under 65 år med funktionsnedsättning 

ska utgöras en tolftedel av l ,6268 gånger prisbasbeloppet. 

 

Minimibeloppet för sammanlevande makar och sambor under 65 år med 

funktionsnedsättning ska utgöras av en tolftedel av l ,3274 gånger 

prisbasbeloppet. 

 

3.6  Bostadskostnad 

Faktisk boendekostnad och minimibelopp utgör tillsammans den enskildes 

förbehållsbelopp. 

 

För makar/registrerade partner och sambo med gemensamt hushåll delas boende 

kostnaden med hälften. 

 

För ej sammanlevande par beräknas bostadskostnaden för var och en. 

 

3.7  Övriga sammanboende 

Övriga sammanboende, t.ex. syskon betraktas som ensamstående i 

avgiftshänseende. 

 

3.8  Medboende 

Medboende avser i första hand sammanboende med make/maka eller sambo på 

särskilt boende. Den medboende har inte ett biståndsbeslut om insatser. 

Vid inflyttning till särskilt boende skrivs en överenskommelse om avstående från 

besittningsskydd för bostaden. 

 

4  Debitering av avgift 
Beslutade avgifter debiteras en gång per månad i efterskott med undantag för 

hyrorna som debiteras i förskott. 
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Föreligger oklarhet i underlaget för beräkning av avgiftsutrymme eller saknas 

underlag debiteras maxtaxa för ordinärt och särskilt boende. Efter slutligt beslut 

regleras avgiften på nästkommande faktura. 

 

5  Hyressubventioner för boende enligt SoL 
Hyressubventionen följer Försäkringskassans regler för bostadstillägg. 

Socialnämnden fastställer subventionen årligen. 

 

6  Uppgiftsskyldighet 
För att kommunen skall kunna fastställa en så korrekt avgift som möjligt skall den 

enskilde eller dess företrädare lämnar efterfrågade uppgifter som underlag för 

avgiftsberäkning inom 14 dagar. 

 

Den enskilde har en skyldighet att lämna in uppgifter vid varaktig förändring av 

den enskildes förhållanden som påverkar avgiftsberäkningen. Det kan gälla 

förändringar avseende inkomster, boendekostnader och sammanboende med 

annan. 

 

7  Omprövning av avgift 
Avgiftsberäkning sker en gång per år. 

 

Utöver den årliga avgiftsberäkningen görs omprövning av vårdavgiften efter 

anmälan av den enskilde, vid förändring av den enskildes förhållanden som 

påverkar avgiftsutrymmet, som till exempel ändrade inkomstförhållanden, byte av 

bostad, ena maken avlider eller flyttar, görs. Vid förändrade förhållanden kan 

även socialnämnden initiera omprövning. 

 

I samband med varaktig förändring omprövas vårdavgiften. 

 

Vid omprövning av vårdavgift görs en ny beräkning av avgiftsutrymme enligt 

punkt 3 ovan med ledning av samtliga aktuella uppgifter. 

 

8  Jämkning 
Negativt avgiftsutrymme medför, att de avgifter som debiteras för vård, 

trygghetslarm och hemsjukvårdsavgift kan jämkas till som lägst 0 kronor. Hyra 

och kost jämkas inte. Dubbla boendekostnader kan jämkas i upp till 3 månader. 

 

9  Fakturabelopp/återbetalning 
Fakturering och återbetalning sker enligt Uddevalla kommuns fastställa 

bestämmelser för fakturering och kravverksamhet (KS 2012-06-20 § 193). 

 

10  Samtycke 
Den enskilde måste ge sitt samtycke för att inkomstuppgifter ska få hämtas. 
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11  Överklagande 
I beslut om avgift och beslut om avslag eller delvis avslag på ansökan om 

jämkning skall den enskilde upplysas om möjligheten att överklaga beslutet 

genom förvaltningsbesvär 16 kap. SoL 3 § hos Förvaltningsrätten. 

 

12  Tillämpningsbestämmelser 
Socialnämnden medges rätt att besluta om tillämpningsbestämmelser till dessa 

taxor. 
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