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Inledning 
Taxa för äldre- och handikappomsorg baseras på regeringens proposition 2000/01:149, som 
antogs av riksdagen 2001-11-14. De lagar som taxan baseras på är socialtjänstlagen 
(2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  
 
Taxan har tagits fram i samarbete mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. I 
huvudsakliga delar är taxa och tillämpningsföreskrifter identiska mellan dessa kommuner. 
 
Avgiftsunderlag 
Uppgift om inkomst och boendekostnad krävs för personer med insatser enligt 
socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen från kommunens äldre- och 
handikappomsorg. 
 
I samband med beslut om insats lämnas inkomstförfrågan ut. Blanketten ska återsändas inom 
2 veckor. Om den enskilde inte medverkar till att lämna uppgifter om sin inkomst och 
boendekostnad fattas beslut om taxans högsta avgift. På blanketten finns möjlighet för den 
enskilde att avstå från att lämna uppgifter och därmed acceptera högsta avgift. 
 
Handläggare beräknar och fattar på delegation beslut om avgiftsutrymme, förbehållsbelopp 
och avgift samt skickar avgiftsbeslut med uträkning till den enskilde. 
 
Avgiftsunderlaget utgörs av den enskildes skattepliktiga inkomster, exempelvis: 
− Ålderspension, premiepension, garantipension, tilläggspension, änkepension 
− Tjänstepension och andra pensioner (t ex tjänstepensioner från SPV; KPA; SPP, livränta, 

utländsk pension, invaliditetsförmån, privat pension) 
− Inkomst av förvärvsarbete och näringsverksamhet 
− Sjukersättning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag, föräldrapenning 
− Underhållsstöd 
− Inkomst av kapital (enligt senaste deklaration/årsbesked) 
− Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, bostadsbidrag 
 
Från inkomsten avräknas preliminärskatt enligt skatteverkets skattetabell inklusive  
begravningsavgift samt statlig skatt på kapital.  
 
Följande räknas inte som inkomst 
− Handikappersättning  
− Assistansersättning  
− Barnbidrag 
− Vårdbidrag (omkostnadsersättning) 
− Introduktionsersättning för flyktingar 
− Försörjningsstöd 
 



Det är viktigt den enskilde informeras om möjligheten att söka bostadstillägg hos 
Försäkringskassan. Om den enskilde av någon anledning inte vill söka bidraget ska inte fiktivt 
bostadsstillägg påföras avgiftsunderlaget. 
 
Kommunen hämtar kontrolluppgifter om bland annat pensioner och bostadstillägg hos 
Riksförsäkringsverket. Inkomstförfrågan skickas ut en gång per år, förändringar däremellan 
rapporteras av brukaren själv. 
 
Makar 
Makar och registrerade partners fyller i gemensam blankett där båda lämnar uppgift om vars 
och ens inkomst, även om bara en av dem har vård- och omsorgsinsatser. Detta gäller även 
makar som delar lägenhet i särskilt boende.  För sammanboende makar och registrerade 
partners beräknas avgiftsunderlaget för var och en som hälften av hushållets gemensamma 
inkomst.  
 
Sambor 
Sambor där båda har insatser fyller i gemensam blankett där båda lämnar uppgift om vars och 
ens inkomst. Detta gäller även sambor som delar lägenhet i särskilt boende. För sambor 
beräknas avgiftsunderlaget var för sig. 
 
Om ett barn har insatser 
Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år och är mottagare av insatser betalar ingen avgift.  
Försäkringsärenden undantas från denna regel.  
 
Förbehållsbelopp 
Förbehållsbelopp är det belopp som den enskilde har rätt att behålla av egna medel för att 
täcka normala levnadskostnader inklusive boendekostnad innan avgifter för insatser enligt 
socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen kan tas ut (se vidare under 
”Avgiftsutrymme”). 
 
Förbehållsbeloppet består av ett schablonbelopp med avdrag eller tillägg enligt nedan. 
Schablonbeloppet för ensamstående uppgår till en tolftedel av 129,4 procent av 
prisbasbeloppet. För sammanlevande makar och sambor är schablonbeloppet en tolftedel av 
108,4 procent av prisbasbeloppet. För personer yngre än 61 år görs en uppräkning med 10 
procent av schablonbeloppet.   
 
Förbehållsbeloppet kan höjas om den enskilde har varaktiga behov av ett högre belopp t.ex. 
kostnader för god man, fördyrad kost etc. I andra fall kan förbehållsbeloppet reduceras om 
kostnaden ingår i avgiften för särskilt boende t.ex. hushållsel, vissa förbrukningsvaror etc. 
 
Sammanställning av förbrukningsvaror finns i bilaga 2. 
Schablonbeloppet avser att täcka kostnader* för: 
• Livsmedel  
• Kläder och skor 
• Fritid 
• Hygien 
• Förbrukningsvaror 
• Dagstidning, telefon och TV-avgift 
• Möbler och husgeråd 



• Hemförsäkring 
• Hushållsel 
• Resor 
• Tandvård 
• Öppen hälso- och sjukvård 
• Läkemedel 

 
* Enligt konsumentverkets årliga beräkningar av skäliga levnadskostnader.  

  
Höjt förbehållsbelopp p g a fördyrade levnadskostnader (prop. 2000/01:149, s 40-41) 
Den enskilde kan ha rätt till ett individuellt tillägg på förbehållsbeloppet p g a fördyrade 
levnadskostnader inom ramen för det som schablonbeloppet skall täcka eller andra fördyrade 
levnadsomkostnader. Begäran om höjt förbehållsbelopp måste göras av den enskilde, men 
kommunen är skyldig att underrätta den enskilde om möjligheten till förhöjt förbehållsbelopp.  
 
För att man ska ha rätt till höjt förbehållsbelopp krävs att merkostnaderna är av varaktig 
karaktär och avser ett inte oväsentligt belopp (mer än 200 kr per månad). 
 
Yngre funktionshindrade har ofta merkostnader på grund av sitt funktionshinder eller ålder. 
Det kan t ex gälla kost, bosättning och familjebildning. Detta ska tas hänsyn till vid beräkning 
av förbehållsbeloppet.  
 
Exempel på merkostnader som bör berättiga till förhöjt förbehållsbelopp är: 
 

� underhållskostnader för barn 
� merkostnader för god man 
� merkostnader pga. kost 

- yngre funktionshindrades kostnader för kost 
- brukaren har biståndsbedömd mattjänst 
- betalar kostavgift i särskilt boende 

� kostnad för yngre funktionshindrade att sätta bo, bilda familj och liknande. 
� merkostnader till följd av funktionshinder t ex för rehabilitering, habilitering och 

resor. 
(Prop. se s. 40, 59-60) 
 

Tillägg för kost för yngre 
Det i socialtjänstlagen angivna minimibeloppet utgår från äldre omsorgstagares kostnader. 
Yngre funktionshindrade har högre kostnader för kost. Kommunen skall beakta denna 
merkostnad. Vägledande bör vara Konsumentverkets beräkningar av livsmedelskostnader för 
olika grupper.  
 
Medel för bosättning och familjebildning 
Yngre funktionshindrades behov av medel för att möjliggöra bosättning och familjebildning 
skall tillgodoses. Med det avses bland annat hushållsinvesteringar och inköp av artiklar som 
normalt behövs i en familj med barn. Denna grupp har normalt sett under längre tidsperioder 
större behov av sådana medel jämfört med äldre omsorgstagare (prop. se s.45). 
Avgiftsutredningen (SOU 1995:35) har uppskattat yngre funktionshindrades merkostnader för 
dessa ändamål till en viss nivå som överstiger äldre omsorgstagare med 10%. Eftersom  
behoven varierar måste individuell prövning av nivån på tillägget alltid göras (prop. se s.41). 



 
Riktvärdet sätts till 10 % av lagstadgade minimibeloppet.  
 
Fördyrad kost till följd av sjukdom 
Fördyrad kost till följd av sjukdom ska beaktas. Intyg från läkare eller dietist krävs. 
 
Kostnader för god man 
Kostnader för god man ska beaktas 
 
Familjesituation och försörjningsansvar 
Kostnader som bör beaktas utöver minimibeloppet är kostnader som brukaren har i egenskap 
av vårdnadshavare och försörjningsansvarig. 
 
Barntillägg 
För varje barn under 18 år ska tillägg göras till brukarens förbehållsbelopp. Barntillägget 
utgörs av skillnaden mellan kostnader för barn enligt Konsumentverkets beräkningar och 
det/de bidrag (barnbidrag/flerbarnstillägg) samt ev. underhållsstöd som utgår för barnet.  
Är brukaren ensamstående görs tillägg med hela barntillägget. Är brukaren gift eller sambo 
med barnets förälder görs tillägg med halva barntillägget. Det gäller även om brukaren inte är 
sammanboende med barnets förälder och om barnet vistas halva tiden hos brukaren. 
 
Underhåll till minderåriga barn 
Fastställt underhåll för barn skall beaktas i förbehållsbeloppet. 
 
Förskole- och fritidsavgifter 
Förskole- och fritidsavgifter skall ingå i förbehållsbeloppet. Är brukaren ensamstående ingår 
hela förskoleavgiften i dennes förbehållsbelopp. Är brukaren gift eller sambo med barnets 
förälder ingår halva förskoleavgiften i förbehållsbeloppet. 
 
Barnets merkostnader för funktionshinder 
Merkostnader som barnet har till följd av funktionshinder skall beaktas i skälig omfattning. 
Innan tillägg görs bör vårdnadshavaren/vårdnadshavarna uppmana att kontakta 
försäkringskassan för att undersöka möjligheterna att erhålla vårdbidrag för barnet och/eller 
annan ersättning för funktionshindrade barn som försäkringskassan administrerar. 
 
Utmätning 
Utmätning av lön eller annan inkomst beaktas inte. Den enskilde bör i en sån situation 
uppmanas att ta kontakt med kronofogdemyndigheten och begära att kostnaden för hemtjänst 
och andra omsorgsavgifter förbehålls brukaren i kronofogdemyndighetens förbehållsbelopp. 
 
Fördyrad kost på grund av mattjänst, kostavgift särskilt boende   
Posten för kost i minimibeloppet har fastställts utifrån antaganden om att alla måltider tillagas 
hemma, vilket inte alltid är fallet. När brukaren köper mat genom hemtjänsten och betalar 
kostavgift på särskilt boende uppstår en merkostnad. 
 
Konsumentverket räknar årligen fram livsmedelskostnaden (råvarukostnaden). Denna kostnad 
ingår i schablonbeloppet och fördelar sig enligt följande: 
 
 
Frukost 20% 



Lunch 30% 
Mellanmål 10% 
Middag  40% (Om lunchen anses som huvudmål beräknas den med 40% istället) 
 
Om den enskilde betalar en högre avgift för mat görs tillägg på förbehållsbeloppet. Skillnaden 
mellan den av Konsumentverket årligen framräknade livsmedelskostnad/råvarukostnad och 
kommunens debitering för matdistribution läggs till förbehållsbeloppet enligt följande: 
  
 Antal port./m Tillägg i procent 
 
   8-15 port 33.3 % 
 16-24 port 66,6 % 
 25-31 port 100 % 
 
Likaså i särskilt boende görs tillägg till förbehållsbeloppet med den del av kostavgiften som 
överstiger livsmedelskostnad/råvarukostnad. 
  
Boendekostnad 
Boendekostnad ska beaktas i förbehållsbeloppet. Är brukaren ensamstående beaktas hela 
boendekostnaden i dennes förbehållsbelopp. Är brukaren gift eller sambo beaktas halva 
boendekostnaden i förbehållsbeloppet. 
 
Hyreslägenhet 
Med boendekostnad avses den hyresavgift som betalas för lägenheten. Abonnemangsavgift 
för kabel-TV och avgift för parkeringsplats eller garageplats beaktas normalt inte. Undantag 
kan till exempel  göras om abonnemanget för kabel-TV är tvingande samt när 
parkeringsplats/bilinnehav är nödvändigt för brukaren p.g.a. av funktionshindret eller 
arbetssituation. Sådana kostnader bör emellertid läggas till minimibeloppet som merkostnad 
och inte ingå som boendekostnad. 
 
Bostadsrätt 
Med boendekostnad avses den månadsavgift som betalas till föreningen samt ev. 
räntekostnader för bostadslån som ej är avdragsgilla. Abonnemangsavgift för kabel-TV och 
avgift för parkeringsplats eller garageplats beaktas normalt inte. Undantag kan t.ex. göras om 
abonnemanget för kabel-TV är tvingande samt när parkeringsplats/bilinnehav är nödvändigt 
för omsorgstagaren på grund av funktionshindret eller arbetssituation. Sådana kostnader bör 
emellertid läggas till minimibeloppet som merkostnad och inte ingå som boendekostnad. 
 
Eget hem 
Som grund för uträkning av boendekostnad, används Försäkringskassans schablon för 
beräkning av KBT. Av förarbetena framgår dock att den enskilde har rätt till att faktisk 
boendekostnad beaktas i förbehållsbeloppet. I så fall ska den enskilde lämna styrkta uppgifter 
på;  
 

� tomträttsavgäld 
� driftkostnader  

- el 
- vatten 
- avlopp 
- sophämtning 



- sotning 
� fastighetsskatt 
� ränteutgifter på lån som ej är avdragsgilla  

 
Avdrag på förbehållsbelopp vid särskilt boende 
För alla som bor i särskilt boende gäller kommunspecifika individuella avdrag på 
förbehållsbeloppet per månad. Posterna avser sådant som schablonbeloppet är avsett att täcka.  
 
Poster som ingår 
Hushållsel 
TV-licens 
Förbrukningsvaror 
Husgeråd/möbler 

Avdragsbelopp 
287 kr/mån* (ens.st.) 328 kr/mån* (sam.bo.) 
169 kr/mån* 
100 % av Konsumentverkets schablon 
25 %                    ” 

 
* Gäller 2008, nya uppgifter inhämtas årligen. 
 
Avgiftsutrymme 
För att kunna fastställa avgift måste brukarens avgiftsutrymme (betalningsutrymme) beräknas. 
Avgiftsutrymmet är skillnaden mellan den enskildes inkomster och förbehållsbeloppet.  
 
Kommunen får inte ta ut avgift som överstiger brukarens avgiftsutrymme. Därtill måste 
kommunen beakta bestämmelserna om högsta månadsavgift för kommunala vård- och 
omsorgsinsatser som fastställer ett tak för de sammanlagda avgifter som får tas ut. Detta tak är 
bestämt till 4% av prisbasbeloppet. 
 
Om avgiftsutrymmet är negativt innebär det att brukaren inte har inkomster som motsvarar 
förbehållsbeloppet. Den enskilde uppnår, trots avgiftsbefrielse, inte den skäliga levnadsnivå 
som förbehållsbeloppet ska garantera. I en sådan situation ska brukaren uppmärksammas på 
de stöd som finns inom det statliga socialförsäkringssystemet. Kommunen har en skyldighet 
enligt 4§ Förvaltningslagen att hänvisa berörda personer till myndigheter som administrerar 
relevanta bidrags- och stödsystem. 
 
Insatser enligt socialtjänstlagen 
 
Mattjänst 
Mattjänsten debiteras enligt gällande måltidstaxa.  
 
Trygghetstelefon  
Trygghetslarm debiteras enligt fastställd taxa.  
 
Hemtjänstinsats  
För person med hemtjänstinsats beräknas och fastställs avgiftsunderlag, förbehållsbelopp och 
avgiftsutrymme. Maxavgiften är lika med den enskildes avgiftsutrymme dock högst 4% av 
prisbasbeloppet per månad. Personen betalar enligt kommunens fastställda självkostnadspris 
dock högst maxavgift enligt ovan. 
 
Avgiften är individuell. För sammanboende makar eller sambor tas avgift således ut av den av 
makarna som har beviljade insatser. Om båda har beviljade insatser debiteras var och en för 
sin insats.  
 



Ledsagning och avlösning i hemmet 
För ledsagning uttages avgift enligt fastställd taxa.  
 
Om den enskilde har ett vårdbehov som uppgår till minst 20 tim/v och vården till minst 
hälften utförs av anhörig/närstående, uttages ej avgift för avlösning i hemmet som understiger 
10 tim/mån. För avlösning därutöver uttages avgift enligt fastställd taxa. 
 
Särskilt boende (vård- och gruppbostad) 
Hyra 
Den enskilde betalar hyra enligt gällande hyresavtal. I de fall då boende delar rum och/eller 
toalett med annan än make/sambo gäller att månadshyran ej får överstiga 50 procent av  
gällande prisbasbelopp/12. 
 
Kostavgift 
Kostavgiften debiteras enligt gällande måltidstaxa för alla oavsett avgiftsutrymme.  
 
Vård- och omsorgsavgift 
För vård- och omsorgsavgift sker avgiftsberäkning med fastställande av förbehållsbelopp och 
avgiftsutrymme. Avgiften är lika med avgiftsutrymmet, dock högst maxbeloppet 4 procent av 
prisbasbeloppet per månad.  
 
Dubbla hyror vid flytt mellan ordinärt och särskilt boende 
Vid flytt från ordinärt till särskilt boende kan den enskilde drabbas av dubbla hyror under en 
period. Den enskilde äger i sådana fall rätt att förbehålla sig medel för boendekostnaden för 
den lägsta hyreskostnaden under ”rimlig tid” – här angett till tre månader fr.o.m. då kostnad 
för dubbla hyror uppkom. En förutsättning för att hänsyn ska tas är att lägenhet sägs 
upp/fastighet sätts ut för försäljning, samt att den sökande inte har en förmögenhet som 
överskrider två basbelopp. Prövning av denna rätt görs av avgiftshandläggare. 
 
Sondmat 
Brukare i särskilt boende med enbart sondmat betalar ej kostavgift. Om den enskilde både får 
näringslösning via sond och även äter vanlig/anpassad kost uttages full kostavgift. 
 
Sammanställning i tabell över insatser/avgifter finns i bilaga 1 
  
Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen 
 
Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen debiteras utifrån en s.k. besökstaxa, d.v.s. att den 
enskilde betalar avgift per insatstillfälle. För vissa typer av insatser uttages en avgift på 15 
procent av kommunens framräknade självkostnadspris för andra insatser gäller 25 procent. 
  
15 procent av självkostnadspris/ 25 procent av självkostnadspris/ 
insatstillfälle: insatstillfälle:  
 
Blodtryckskontroll Cvk, Port-A-Cath, skötsel, byte 
Injektioner Infusion, sätta nål, koppla på och av dropp 
Tillsyn av kateter, spolning Kateterinsättning 
Blåstappning Utprovning av stödstrumpa 
På-/avtagning av stödstrumpa Stomiskötsel 
Lindning av ben Suturtagning 



Provtagning Sondmatning 
Puls-/temperaturkontroll Såromläggning 
Lavemang Bedömningar av ssk./dat. 
 Förskrivning av ssk./dat. 
 Träning med personalstöd 
 
OBS! Ovanstående tabell är gjord för att underlätta debitering. Insatser enligt 15 procent av 
självkostnadspriset  anses tidsmässigt understiga 15 minuter/tillfälle, medan de i 25 procent  
kolumnen beräknas till 15 minuter eller mer/tillfälle. Undantag kan därför göras åt båda håll 
utifrån faktisk tidsåtgång i det enskilda fallet. 
 
Läkemedelshantering 
Dosettdelning och hantering i samband med APO-dos debiteras med 1 tim/mån enligt 
kommunens självkostnadspris. Överlämnande av läkemedel 1 gång/dag debiteras 15 procent 
av kommunens självkostnadspris/dag överlämnande av läkemedel två eller flera gånger/dag 
debiteras med 25 procent av kommunens självkostnadspris/dag. 
 
Sammanställning i tabell över insatser/avgifter finns i bilaga 1 
 
Debitering av avgift 
 
Ändring av avgift 
En allmän omprövning av inkomster och avgifter ska ske årligen. Kommunen hämtar 
inkomstunderlag från RFV och kan kontrollera de uppgifter som är offentliga hos andra 
myndigheter. I samband med omprövning skickas förfrågan om ändrade förhållanden ut till 
brukaren. 
 
Under året kan nytt avgiftsbeslut meddelas om något förhållande som påverkar avgiftens 
storlek ändras. Den enskilde skall underrättas om avgiften ändras. Brukaren är skyldig att 
meddela ändringar av förhållanden som kan påverka avgiften, sådana förändringar påverkar 
avgiften från och med månaden efter förändringen uppstod. 
 
Administrativa rutiner 
Samtliga avgifter debiteras månaden efter som biståndet utges. 
 
Lägsta belopp som faktureras är 50 kr per månad. Lägre avgifter ackumuleras för fakturering 
när summan uppgår till detta belopp. Betalning via autogiro erbjuds. 
 
Reducering av avgift vid frånvaro 
Planerad frånvaro ska meddelas minst en vecka innan för att få avgiftsreducering. Vid 
sjukhusvistelse finns inget krav att meddela frånvaro i förväg. 
 
Reducering av vårdavgift görs endast om omvårdnadstiden är så låg att avgiften överstiger 
kommunens självkostnadspris. Matkostnad i särskilt boende/korttidsboende reduceras från 
och med första hela frånvarodag. Reduktionen per dag görs med det belopp som erhålls 
genom att dela månadskostnad för mat med aktuell månads antal dagar. Vid återkomst 
debiteras matkostnad från och med första hela närvarodag.  
 



Avgift och hyra vid dödsfall 
Avgift för kost och vård- och omsorg betalas till och med dag för dödsfall. Vad gäller 
hyreskostnad i särskilt boende tillämpas hyreslagens bestämmelser, det vill säga hyreskostnad 
för innevarande månad samt för en uppsägningsmånad.  
 
Felaktiga avgifter 
Vid felaktig debitering, då felet beror på kommunens handläggning, skall för högt uttag 
återbetalas. Om istället för låg avgift debiterats sker ingen retroaktiv debitering. 
 
Om felaktigheterna beror på att inlämnade uppgifter ej varit rätt eller att de varit ofullständiga 
och detta har resulterat i för hög avgift sker rättelse maximalt tre månader tillbaka. Om 
avgiften, av samma skäl, blivit för låg sker retroaktiv debitering med tre månader. 
   
Försäkringsfall 
Om hemtjänstinsatserna av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring skall bekostas av annan 
än den som får biståndet skall kommunens faktiska kostnader (självkostnader) för insatsen 
debiteras, maxtaxa gäller således ej (Svenska Kommunförbundets cirkulär 1996:161). 
 
Överklagande  
Den enskildes avgiftsbeslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär (16 kap 3 § 
socialtjänstlagen) till allmän förvaltningsdomstol. Denna rätt gäller dock ej avgift för mat, 
hyra, eventuell snöskottning eller liknande samt ej heller för transporter.  
 
Den enskilde har rätt att överklaga ett avgiftsbeslut om: 

• Avgiftens storlek ej stämmer 
• Avgiftsändring skett, d.v.s. ett nytt beslut om avgift fattats 
• Beräkning av avgiftsunderlaget anses felaktigt 
• Boendekostnaden förändras 
• Förbehållsbeloppet förändras 
 

Instruktion om hur man överklagar skickas tillsammans med avgiftsbeslutet. 



Bilaga 1 
 
Insats Avgift 2006 Avgift 2008 
Hemtjänst 4 % av prisbasbeloppet dock 

högst kommunens 
självkostnadspris 

Lika som 2006 

Omvårdnad i särskilt boende 4 % av prisbasbeloppet Lika som 2006 
Korttidsboende 1/15 av full omvårdnads taxa 

per dygn upp till 4 % av 
prisbasbeloppet 
Kost 90 kr/dygn 

 
 
Lika som 2006 
Kost 93 kr/dygn* 

Matkostnad i särskilt boende 2700 kr/mån 2788 kr/mån* 
Trygghetslarm 200 kr/mån Lika som 2006 * 
Matdistribution 36 kr/port + 10 kr/port i 

hemkörningsavgift (10 kr 
ingår i maxtaxan) 

37 kr/port + 10 kr/port i 
hemkörningsavgift  (10 kr 
ingår i maxtaxan) * 

Hemsjukvård 52 kr/insats högst 208 kr/mån 15 % eller 25 % av 
kommunens självkostnadspris 
per tillfälle ** 
Dosett och APO-dos 
hantering debiteras med 1 
tim/mån. 
Överlämnande av läkemedel 
1 gång/dag: 15 % av 
kommunens 
självkostnadspris/dag 
2-flera ggr/dag: 25 % av 
kommunens 
självkostnadspris/dag 

Inkontinenshjälpmedel Avgiftsfritt Avgiftsfritt (för förskrivning 
uttages avgift enligt ovan) 

Dagvård/dagrehab 60 kr/dag 
Kostavgift 58 kr/dag 

62:50 kr/dag * 
Kostavgift 58 kr/dag 

Ledsagning 42 kr/tim – högst 130 
kr/tillfälle 

Räknas som hemtjänst 

Avlösning i hemmet Upp till 10 tim/mån 
avgiftsfritt. Därutöver 42 
kr/tim – högst 130 kr/tillfälle. 

Vid vårdbehov som uppgår 
till minst 20 tim/v och då 
vården till minst hälften utförs 
av anhörig uttages ej avgift 
för avlösning som understiger 
10 tim/mån. Avlösning 
därutöver debiteras enligt 
hemtjänsttaxa. 

 
* Avgiften justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och 
konsumentverkets prisindex.  
 



** Vilka insatser som debiteras med 15 procent respektive 25 procent av 
självkostnadspris/tillfälle framgår av lista under rubriken Insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen i tillämpningsföreskrifterna. 
 
 
Bilaga 2 
 
 
Förbrukningsvaror 
 
För särskilt boende görs en reducering av schablonbeloppet då förbrukningsvaror ingår i 
avgiften för särskilt boende. Avgiften följer konsumentverkets riktlinjer och justeras årligen. 
Enligt konsumentverket är hygienartiklar en egen post där tvål, tandkräm, hårklippning m.m. 
ingår. Denna kostnad ingår i schablonbeloppet som är en del av förbehållsbeloppet. 
(Förbehållsbelopp är det belopp som den enskilde har rätt att få behålla av egna medel för att 
täcka normala levnadskostnader inklusive boendekostnad innan avgift för insatser enligt 
socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen kan tas ut).  
 
Förbrukningsvaror enligt konsumentverket, är tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och 
hushållspapper m.m.  
 
På särskilt boende bekostar Lindesbergs kommun följande förbrukningsvaror: 
 
Tvättlappar 
Handskar 
Tvättmedel 
Sköljmedel 
Toalett- och hushållspapper 
Soppåsar 
Städmaterial 
Rengöringsmedel 
Glödlampor till fast armatur 
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