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1. ALLMÄNT  

Syftet med riktlinjerna 

Dessa riktlinjer gäller för handläggning av avgifter för personer med 
biståndsbedömda insatser enligt SoL inom Nämnden för personer med 
funktionsnedsättnings verksamhetsområde. Nämnden för personer med 
funktionsnedsättning ansvarar inte för att ta in hyra av enskilda i särskilda 
boenden. De särskilda insatserna enligt LSS Lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade är i princip konstadsfria för den enskilde.    
 
Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid handläggning av 
avgifter och att de enskildas beräkning av avgift behandlas lika så att avgiften 
beräknas på samma sätt oavsett handläggare. I varje enskilt ärende görs alltid ett 
individuellt avgiftsbeslut. Riktlinjerna är vägledande och gäller aldrig utan 
undantag. Upprättade rutiner och instruktioner för handläggning av avgifter och 
hantering av krav på utebliven betalning finns. 

Delegering av beslut om avgifter  

Beslut om avgifter, individuella tillägg till förbehållsbeloppet, nedsättning av avgift 
samt avgiftsbefrielse sker enligt fastställd delegationsordningen för Nämnden för 
personer med funktionsnedsättning. 

Lagrum  

Västerås stads avgiftssystem och dess riktlinjer för avgifter inom Nämnden för 
personer med funktionsnedsättnings verksamhetsområde styrs av flera olika 
lagar, rekommendationer och förordningar. Till dessa hör följande:  

• Förvaltningslag (2017:900) 

• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

• Socialtjänstlag (2001:453) 

• Socialtjänstförordning (2001:937) 

• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  

• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

• Lag (2001:761) om bostadstillägg för pensionärer 

• Inkomstskattelag (1999:1229) 

• Kommunallag (2017:725) 

• Arkivlag (1990:782) 

• Socialstyrelsens riksnorm för försörjningsstöd 

• Rekommendationer från Livsmedelsverket 

• Rekommendationer från Konsumentverket 
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Huvudprinciper i avgiftssystemet  

Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna inom maxtaxan 
(se punkt 2) inte får uppgå till så stort belopp att den enskilde inte har tillräckliga 
medel för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader, ett s.k. 
förbehållsbelopp.  
 
Kommunen ska beräkna detta förbehållsbelopp utifrån minimibelopp som 
fastställts av Riksdagen och till detta läggs den enskildes bostadskostnader som 
tillsammans blir förbehållsbelopp (se punkt 5).  

Högkostnadsskydd (maxtaxa) 

Ett lagstadgat högkostnadsskydd (8 kap 5§ SoL) har införts i form av ett avgiftstak 
(maxtaxa) för de sammanlagda avgifterna enligt punkt 2. Avgifterna per månad får 
uppgå till högst 53,92% av prisbasbeloppet dividerat med tolv. I 8 kap. 3 § SoL 
framgår vad som avses med prisbasbelopp. 
 
Avgiftstaket (maxtaxan) gäller för varje enskild person som har en 
biståndsbedömd insats. Således även för makar/registrerade partners och 
sammanboende oavsett om båda eller bara en av parterna har en 
biståndsbedömd insats. 

Högkostnadsskydd för boendeavgift   

I socialtjänstlagen finns ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för 
bostad i särskilt boende där hyran inte kan fastställas med hjälp av 
hyreslagstiftningen. Med detta menas korttidsplats, växelvård och trygghetsplats. 
I 8 kap. 2 § SoL framgår att boendeavgiften per månad får uppgå till högst en 
tolftedel av 55,39% gånger prisbasbeloppet. 

Avgiftsutrymme  

Avgiftsutrymme är det samma som den enskildes betalningsförmåga och kan 
endast beräknas om svar på inkomstförfrågan har inkommit. För att beräkna 
avgiftsutrymmet skall skatter, minimibelopp samt bostadskostnad avräknas från 
bruttoinkomsterna. Avgiftsutrymmet utgör ett högkostnadsskydd för den enskilde 
och de sammanlagda avgifterna får inte överstiga detta belopp och inte heller 
avgiftstaket (maxtaxan). I de fall de sammanlagda avgifterna är högre än 
avgiftsutrymmet måste därför reducering av avgifterna ske ned till detta belopp. 
Är däremot avgiftsutrymmet högre än högkostnadsskyddet tas maxtaxa ut. Om 
det disponibla avgiftsutrymmet inte är tillräckligt kan den enskilde uppmanas att 
ansöka om bostadsbidrag/bostadstillägg hos Försäkringskassan. 

Negativt avgiftsutrymme  

Om det disponibla avgiftsutrymmet blir noll eller negativt tas ingen avgift ut för 
insatser inom maxtaxan. Vid negativt avgiftsutrymme reduceras också avgiften för 
måltidsavgift om den enskilde bor på äldreboende/gruppboende. 
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Avstår från att lämna uppgifter  

Om den enskilde avstår från att lämna uppgifter om inkomst, överskott av kapital 
och/eller boendekostnad görs ingen beräkning av avgiftsutrymmet. Då tas avgift 
ut enligt maxtaxan.  

Bestridande av faktura 

Ett bestridande av faktura kan inkomma när som helst under fakturerings- och 
kravprocessen. Ett bestridande kan framföras muntligt eller skriftligt. Om den 
enskilde bestrider en faktura som avgiftshandläggare anser vara riktig kontaktar 
avgiftshandläggare stadens gemensamma organisation för kravhantering som 
lägger in detta för bevakning. Ärendet kan därmed inte drivas vidare utan 
kravrutinen stoppas. Nämnden får då lämna in om en stämning. 
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2. AVGIFTER INOM/UTANFÖR MAXTAXAN  

Avgifter inom maxtaxan 

De olika avgifter (enligt 8 kap 5 § SoL) som skall räknas samman inom maxtaxan 
och jämföras med den enskildes avgiftsutrymme är: 
• Omvårdnadsavgift i ordinärt boende  

• Hemtjänst till barnfamiljer 
• Avgift för trygghetsskapande teknik (ordinärt boende, servicehus och särskilt 
boende) 
• Omvårdnadsavgift särskilt boende  
• Omvårdnadsavgift korttidsvistelse (korttidsplats/växelvård/trygghetsplats) 
• Boendeavgift på korttidsplats (efter 90 dagars vistelse) 
• Avlösarservice till föräldrar med barn under 18 år som har omfattande 
funktionsnedsättning 

• Avlösning över 12 timmar/månad 

Avgifter som ligger utanför maxtaxan  

Följande avgifter ingår inte i maxtaket för avgifter:  
• Måltidsavgift särskilt boende  
• Måltidsavgift korttidsvistelse (korttidsplats/växelvårdsplats/trygghetsplats) 
• Måltidsavgift dagverksamhet 
• Måltidsavgift ordinärt boende 
• Måltidsavgift servicehus 

• Måltid hos stödfamilj  
 
Måltidsavgift korttidsvistelse regleras av avgiftsutrymme. 
 
Vid negativt avgiftsutrymme reduceras dock måltidsavgift i särskilt boende. 
 

Avgiftsfria insatser 

Följande insatser och stöd är helt avgiftsfria:  
• Boendestöd   
• Sysselsättning  

• Bostad med särskild service 

• Kvalificerad tillsyn enligt övervakande karaktär 

• Avlösning upp till 12 timmar/månad 

• LSS-insatser 
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3. AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE  

Service och personlig omvårdnadsavgift (Hemtjänst) 

I ordinärt boende debiteras den enskilde för service och personlig omvårdnad per 
utförd timme. Den debiterade avgiften kan aldrig överstiga maxtaxan eller den 
enskildes avgiftsutrymme/betalningsförmåga. 
 
Hemtjänst som avböjs senare än klockan 12:00 dagen innan registreras av 
utföraren och den enskilde debiteras för den planerade tiden. 

Avgift för trygghetsskapande teknik 

Med trygghetsskapande teknik menas bland annat trygghetslarm, GPS-larm, 
kameratillsyn och telefontillsyn. Avgift för trygghetsskapande teknik debiteras 
med ett fast belopp per månad oavsett antalet teknik/funktioner som den 
enskilde beviljats och avgiften ingår i maxtaxan. Avgift för trygghetsskapande 
teknik i ordinärt boende debiteras så länge någon trygghetsskapande teknik är 
installerad i hemmet och fram till och med den månad allt är återlämnat. Vid 
avliden avslutas dock avgiften på dödsdagen.  
 
För person i samma hushåll som är beviljade varsin trygghetsskapande teknik 
debiteras avgiften för var och en av dem. 
 
För boende på servicehus är trygghetsskapande teknik en obligatorisk avgift och  
avgiften ingår i maxtaxan. Avgift tas ut från och med inflyttningsdag med ett fast 
belopop per månad oavsett antalet teknik/funktioner som den enskilde beviljats. 
Vid avliden avslutas avgiften på dödsdagen. 
 
För boende på äldreboende ingår kostnad för trygghetsskapande teknik i 
omvårdnadsavgiften. 

Måltidsavgift i ordinärt boende och på servicehus  

Enskilda i ordinärt boende och på servicehus som har beviljats matlåda 
bestämmer själv antalet portioner per vecka. Debitering sker månadsvis i 
efterskott och avgiften ingår inte i maxtaxan. 

Korttidsvistelse enligt LSS i stödfamilj eller korttidshem 

Måltider (frukost, mellanmål, lunch, middag) debiteras per måltid. Även resor till 
och från stödfamiljen kan komma att debiteras. Debitering sker till 
förälder/vårdnadshavare i efterskott. 
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Korttidsvistelse (Korttidsplats/Växelvårdsplats/Trygghetsplats) 

Omvårdnadsavgift korttidsvistelse 

För vistelse betalas en omvårdnadsavgift per dygn. Debitering görs fr.o.m. 
ankomstdagen t.o.m. dagen före den enskilde lämnar platsen. Avgiften ingår i 
maxtaxan och den enskildes avgiftsutrymme/betalningsförmåga. 

Måltidsavgift korttidsvistelse  

Vid vistelse betalas en måltidsavgift per dygn. Avgiften kan inte delas upp per 
måltid. Debitering görs fr.o.m. ankomstdagen tom dagen före den enskilde lämnar 
platsen. Måltidsavgift ingår inte i maxtaxan men i den enskildes 
avgiftsutrymme/betalningsförmåga. 

Boendeavgift korttidsvistelse 

Om korttidsvistelsen överstiger 90 dagar debiteras en boendeavgift per 
vistelsedag. Avgiften ingår i maxtaxan och den enskildes 
avgiftsutrymme/betalningsförmåga. 
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4. AVGIFTER I SÄRSKILT BOENDE 

Boendekostnader och avgifter i särskilda boendeformer  

Särskild boendeform omfattar servicehus, gruppboende och boende med 
demensinriktning. 

Hyra 

Den boende skall betala fastställd hyra per månad för den bostad som 
tillhandahålls i den särskilda boendeformen. Hyreskontraktet upprättas mellan 
den enskilde och fastighetsvärden hyran betalas direkt till fastighetsförvaltaren 
för den särskilda boendeformen.  

Måltidsavgift 

På särskilt boende, förutom servicehus, ingår heldagskost bestående av frukost, 
lunch, kvällsmål/middag och mellanmål. Måltider debiteras som 
månadsabonnemang och kan inte delas upp per måltid. Avgiften ingår inte i 
maxtaxan men i den enskildes avgiftsutrymme/betalningsförmåga. 

Näringslösning och specialkost 

För enskilda som är ordinerade näringslösning via sond ingår detta i 
måltidsavgiften för dessa dagar. Även ordinerad specialkost och s.k. 
näringstillskott ingår i måltidsavgiften.  
 
Ej ordinerad specialkost och s.k. näringstillskott betalas av den enskilde själv. 

Reducering av måltidsavgift vid frånvaro 

Vid frånvaro (bortrest eller vistats på sjukhus eller annan vårdanläggning) gäller 
att ingen måltidsavgift tas ut från och med första frånvarodagen. Debitering av 
måltidsavgift sker från och med ankomstdagen efter frånvaron.  
Reducering sker med 1/30-del av måltidsavgiften per vårddag under frånvaron. 
 
Avstående från enstaka måltider eller att man intar begränsad mängd av 
portionerna ger inte någon rätt till nedsättning av månadsabonnemanget. 

Omvårdnadsavgift 

Enskilda i särskilt boende, förutom servicehus, debiteras en omvårdnadsavgift per 
månad. Avgiften debiteras oberoende av vilka service- och omvårdnadsinsatser 
eller trygghetsskapande teknik som den enskilde får i det särskilda boendet. 
 
Den enskilde betalar själv för s.k. förbrukningsvaror. 

Reducering av omvårdnadsavgift vid frånvaro 

Vid frånvaro (bortrest eller vistats på sjukhus eller annan vårdanläggning) gäller 
att ingen omvårdnadsavgift tas ut från och med första frånvarodagen. Debitering 
av omvårdnadsavgift sker från och med ankomstdagen efter frånvaron. 
Reducering sker med 1/30-del av omvårdnadsavgiften per vårddag under 
frånvaron. 
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Avgift för service och omvårdnad på servicehus 

Avgift för service och omvårdnad (hemtjänst) på servicehus tas ut med ett fast 
belopp per månad för beviljade insatser enligt samma taxa (avgiftsmodell) som för 
hemtjänst (service och omvårdnad) i ordinärt boende.  

Reducering vid frånvaro på servicehus 

Om den enskilde vistas på sjukhus eller annan vårdanläggning kan eventuell 
reducering av avgift göras. Beviljad tid jämförs med utförd tid samt med den 
enskildes avgiftsutrymme. 
 
Reducering av trygghetsskapande teknik på servicehus medges ej vid frånvaro. 

Tillägg för extra utförda insatser på servicehus 

Om den enskilde erhållit extra utförd insatser i förhållande till bevljade insatser 
kan eventuellt tillägg av avgift göras. Beviljad tid jämförs med utförd tid samt med 
den enskildes avgiftsutrymme. 
 

Avdrag för ej utförda insatser på servicehus 

Om den enskilde fått färre insatser utförda i förhållande till beviljade insatser kan 
eventuellt avdrag av avgift göras. Beviljad tid jämförs med utförd tid samt med 
den enskildes avgiftsutrymme. 
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5. MINIMIBELOPP 

Syftet med minimibelopp 

Med minimibelopp avses de medel den enskilde behöver för att klara utgifter för 
sina personliga behov utöver bostadskostnader. Syftet med minimibelopp är att 
skydda den enskilde från alltför höga avgifter och att denne ska få behålla en 
lägsta nivå av egna medel, som ska räcka till nödvändiga och normala 
levnadskostnader. Minimibeloppet  och bostadskostnaderna avräknas mot den 
enskildes aktuella nettoinkomster och utgör den enskildes avgiftsutrymme, s.k. 
betalningsförmåga. Förutom minimibelopp finns eventuellt ett behovsprövat 
individuellt tillägg.  

Minimibelopp för personer över 65 år 

Riksdagen har fastställt minimibeloppet dels för ensamstående, dels 
gifta/sammanboende, och är inskrivna i Socialtjänstlagen, 8 kap 7§ SoL.  
Nivån på minimibeloppen per månad är följande:  
• Ensamstående:  1,3546 av prisbasbeloppet/12  
• Gifta/registrerade partners/sambor:  1,1446 av prisbasbeloppet/12  

Minimibeloppet för personer under 65 år 

För personer under 65 år gäller generell förhöjning av minimibeloppet med 10 %.  
 
För ungdomar under 18 år i ordinärt boende med egna inkomster och som tar 
emot insatser gäller samma minimibelopp som för vuxna i åldern 18-64 år.  

Kostnadsposter i minimibelopp 

Minimibeloppet, som i huvudsak följer de belopp som årligen redovisas i 
Konsumentverkets hushållsbudget, är anpassade till att täcka normala 
levnadskostnader enligt följande poster: 

• livsmedel (alla måltider) 

• kläder/skor 

• fritid 

• hygien 

• dagstidning 

• telefon 

• förbrukningsvaror 

• möbler och husgeråd 

• hemförsäkring 

• hushållsel 

• resor 

• tandvård 

• öppen hälso- och sjukvård 

• läkemedel 
 
Posterna för läkemedel och öppen hälso- och sjukvård har beräknats som en 
tolftedel av årskostnaden för respektive högkostnadsskydd. 
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Individuella tillägg till minimibeloppet  

Kommunen kan i vissa situationer bestämma minimibeloppet till en högre nivå 
genom individuell prövning. Detta kan gälla om den enskilde har ”ett varaktigt 
behov av ett inte oväsentligt högre belopp” än det som omfattas av 
minimibeloppet. Med varaktigt behov avses minst sex sammansammanhängande 
månader och beloppet måste uppgå till minst 400 kr per månad. 
 
Individuellt tillägg till minimibeloppet kan ges efter ansökan som måste styrkas 
med intyg samt att en individuell prövning görs. Tillägget gäller i ett år, därefter 
upphör det automatiskt och ny ansökan måste då göras av den enskilde.  
 
Följande poster är exempel på levnadskostnader som kan föranleda beslut om 
individuellt tillägg till det generella minimibeloppet: 
 

• fördyrad kost, t.ex. på grund av att maten erhålls via hemtjänsten i ordinärt 
boende eller servicehus eller på grund av att den enskilde är yngre och av det 
skälet har en högre kostnad för sin matkonsumtion 

• familje- och arbetssituationen, t ex yrkesarbetande och har hemmavarande barn  

• kostnader till följd av funktionshinder, bl. a. för rehabilitering/habilitering inkl. 
resor 

• kostnader för god man eller förvaltare 

• yngre funktionshindrade personers rätt till fritidsaktiviteter som är naturliga för 
yngre personer 

• yngre funktionshindrade personers behov av medel för bosättning, 
familjebildning, etc. 

 
Kostnader som täcks av annat bidrag eller ersättning t ex handikappersättning kan 
inte föranleda tillägg till minimibeloppet. 

Generellt tillägg till minimibelopp i särskilt boende 

För den boende i kommunens särskilda boenden görs ett generellt tillägg till 
minimibeloppet med mellanskillnaden mellan kommunens måltidsavgift och det 
belopp som ingår i livsmedelsposten i minimibeloppet. Detta utgör en fördyrad 
levnadskostnad som den enskilde inte behöver ansöka separat om. 

Generell minskning av minimibelopp i särskilt boende 

För boende i kommunens äldreboende ingår kostnaden för hushållsel i 
boendekostnaden. Därför ska en individuell minskning göras av minimibeloppet 
avseende hushållsel enligt schablon basarat på bostadsyta. 
 
Vid tillfällig vistelse i korttidsboende görs ingen generell minskning av 
minimibeloppet för hushållsel. Den enskilde har kvar denna kostnader i sin 
ordinära bostad. 
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Poster som inte anses föranleda tillägg till minimibeloppet 

Generellt 

En höjning av förbehållsbeloppet kan inte ske genom att post för post jämföra 
sina egna kostnader med Konsumentverkets beräknade och i en summering hävda 
att mellanskillnaden ska höja förbehållsbeloppet. Konsumentverkets beräkning är 
en exemplifiering och ett genomsnitt per kostnadspost och månad. Det totala 
beloppet kan ses som en ram vilket en enskild person kan disponera och var och 
en avgör själv hur kostnaderna fördelas mellan olika poster. Exempelvis kan en 
person välja att dra in på fritidsaktiviteter för att istället kunna ringa mer. Att göra 
val mellan olika kostnadsposter är detsamma för de flesta människor i Sverige. 
 

Utmätning och skulder 

Utmätning av inkomster eller skulder ska inte beaktas. Vid utmätning bör den 
enskilde i en sådan situation uppmanas att ta kontakt med 
kronofogdemyndigheten och begära att kostnaden för hemtjänst och andra 
omsorgsavgifter beaktas i kronofogdemyndighetens förbehållsbelopp. 
 

Bil 

Kostnaden för bil ska normalt inte beaktas. Undantag kan t ex göras om den 
enskilde behöver bilen på grund av funktionshinder. Innan tillägg görs bör den 
enskilde uppmanas att kontakta Försäkringskassan för att undersöka 
möjligheterna att få ersättning därifrån. 

Resor 

I minimibeloppet ingår kostnader för resor. Kostnaden för resor ska därför 
normalt inte beaktas. 
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6. INKOMSTBEGREPP  

Allmänna principer inkomstberäkning 

Huvudtillämpningen av avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att den 
enskildes olika aktuella bruttoinkomster läggs samman på årsbasis varefter 
kommunal skatt enligt skattetabell avräknas. Därefter divideras beloppet med tolv 
för att komma fram till en månadsinkomst efter skatt. Utgångspunkten för 
avgiftsberäkningen är inhämtade inkomstuppgifter från 
Försäkringskassan/Pensionsmyndighet samt uppgifter den enskilde lämnat in. 

Inkomstberäkning makar/registrerade partners  

Makars och registrerade partners inkomster läggs samman och fördelas med 
hälften på vardera person (s.k. tudelning). Var och en debiteras avgift utifrån det 
bistånd som beviljats.  

Inkomstberäkning sammanboende  

Inkomster för sammanboende som inte är gifta räknas inte samman (ej 
tudelning). Däremot tas förbehållsbelopp upp på samma sätt som för 
gifta/registrerad partner.  

Omprövning vid ändrade familjeförhållanden 

När Pensionsmyndigheten beslutat om ändrad pension pga. ändrade 
familjeförhållande för makar som lever med skild hushållsgemenskap (i ordinärt 
boende) skall ny avgiftsberäkning ske i och med att makarna då får ändrade 
inkomster, bostadskostnader och i förekommande fall även bostadstillägg. Samma 
princip gäller när Försäkringskassan beslutat om ändrade förmåner vid t ex ändrad 
aktivitetsersättning eller sjukersättning. Beräkning enligt tudelning eller som 
ensamstående sker på det sätt som är mest fördelaktigt för den enskilde. 
Beräkningsreglerna ska tillämpas automatiskt utan att den enskilde påkallar detta.  

Kvarboendeskydd 

Kommunen är enligt 8 kap. 6 § SoL skyldig att försäkra sig om att en enskild inte 
drabbas av en oskäligt försämrad situation kring avgifterna om dennes 
make/maka/registrerade partners permanent flyttar till ett särskilt boende. 
Beräkning enligt tudelning med kvarboendeskydd eller beräkning som 
ensamstående sker på det sätt som är mest fördelaktigt för den enskilde. 
Beräkningsreglerna ska tillämpas automatiskt utan att den enskilde påkallar detta. 

Inkomstslag 

Förvärvsinkomster skall beräknas med utgångspunkt från de bestämmelser som 
gäller för inkomstslagen tjänst ( 11 kap, inkomstskattelagen).  
 
Inkomst av näringsverksamhet skall beräknas enligt enligt Inkomtskattelagen (10 
kap, 16§ samt 14 kap. 21§), dock endast begränsat till uppkomna överskott.  
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Skattepliktiga inkomster 

Till skattepliktiga inkomster räknas exempelvis: 

• Ålderspension, premiepension, garantipension, tilläggspension, 
efterlevandepension, inkomstpension, yrkesskadelivränta. 

• Alla utländska inkomster, pensioner och andra ersättningar som beskattas i 
Sverige eller i utlandet 

• Tjänstepension och andra pensioner  

• Inkomst av förvärvsarbete och näringsverksamhet 

• Sjukersättning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag, föräldrapenning  

• Överskott av kapital föregående år 

• Aktivitetsersättning 

• Vårdbidrag  

Skatter 

Från inkomsten avräknas preliminärskatt enligt skatteverkets skattetabell inkl. 
begravningsavgift samt statlig skatt på kapital. Medlemsavgift till svenska kyrkan 
eller annat trossamfund beaktas inte då dessa jämställs med föreningars 
medlemsavgifter. 
 
Förmögenhet skall inte påverka inkomstberäkningen annat än genom den 
eventuella avkastning som uppstår. Förmögenhetsskatten skall inte tas med som 
en generell faktor vid inkomst- och skatteberäkningen. 
 
Fastighetsskatt för permanentbostad enligt senaste taxering räknas som en 
bostadskostnad (punkt 7). Fastighetsskatt för annan fastighet, t.ex. fritidsbostad, 
räknas inte som en bostadskostnad. Skatt på beviljat uppskov på kapitalvinst från 
försäljning av villa/bostadsrätt ingår under rubrik "statlig skatt på kapitalinkomst" 
i deklarationen. Detta betyder att hänsyn redan tagits till denna skatt och ska inte 
tas upp på annat sätt vid beräkning av avgift. 

Vissa skattefria ersättningar 

Tillägg skall göras för vissa skattefria ersättningar och inkomster, t.ex.:  

• Äldreförsörjningsstöd  

• Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, bostadsbidrag * 

• Försörjningsstöd 

• Underhållsstöd 

• Studiemedel i form av studiebidrag 

• Stipendier till viss del  

• Alla utländska inkomster, pensioner och andra ersättningar som är skattefria 
 
 * Den enskilde ska uppmanas att söka bostadstillägg, bostadsbidrag eller särskilt 
bostadstillägg hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten. 
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Inkomster som inte är avgiftsgrundande 

Följande inkomster ska inte tas med vid inkomstberäkningen: 

• Handikappersättning  

• Assistansersättning  

• Barnbidrag 

• Underhållsstöd, underhållsbidrag  

• Barns inkomst eller barns avkastning på förmögenhet 

• Vårdbidrag 

• Månadsbidrag 

• Etablerinngsersättning för flyktingar 

• Kapitalvinster vid försäljning av tillgångar 

Barn som är mottagare av biståndet  

Om barn/ungdom upp till 18 års ålder är mottagare av SoL-insatser ska 
vårdnadshavarnas inkomster ingå i avgiftsberäkningen. Detta gäller även 
barn/ungdom mellan 18-21 år som går gymnasieutbildning och är folkbokförda 
hemma hos föräldrarna eftersom föräldrarna enligt föräldrabalken är ansvariga 
för försörjningen av dem så länge de deltar i en gymnasieutbildning som påbörjats 
före 18 års ålder. 

Ungdomar över 18 år        

För ungdomar som har fyllt 18 år och som är mottagare av SoL-insatser ska 
avgiftsberäkning göras på samma sätt som för vuxna. 

Förmögenhet  

Förmögenhet påverkar inte beräkning av avgiftsutrymme.     

Privata underhållsavtal  

Privata avtal om underhåll mellan den enskilde och annan person, t ex 
make/maka/registrerad partner/sammanboende skall inte medföra någon 
förändring av avgiftsberäkningen eller jämkning av avgifterna för den enskilde. Så 
kallade civilrättsliga avtal har ingen rättsverkan på kommunens lagbundna 
avgiftsregler. 
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7. BOSTADSKOSTNADER  

Förbehåll för bostadskostnad  

Vid avgiftsberäkningen skall den enskildes bostadskostnad i permanent bostad 
ingå i det totala förbehållsbeloppet och avräknas från nettoinkomsten. 
Bostadskostnaden för olika bostadstyper beräknas enligt samma regler som 
tillämpas av Pensionsmyndigheten vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer 
(BTP) och äldreförsörjningsstöd samt genom Försäkringskassans föreskrifter om 
genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad (PFS 2019:01). Detta är en 
schablonberäkning men om den enskilde styrker andra kostnader än 
schablonberäkningen gäller dessa.  
 
För makar, registrerade partners samt sammanboende skall boendekostnaden för 
var och en av dem utgöra hälften av den framräknade faktiska bostadskostnaden. 
Bor man tillsammans med någon/några andra vuxna personer ska 
bostadskostnaden fördelas lika bland hushållets myndiga personer med egen 
inkomst. 
 
För makar där den ena bor på särskilt boende räknas antingen inkomster och 
bostadskostnad var för sig eller läggs ihop och delas med två (gäller även 
eventuellt bostadstillägg), beroende på vilket som är mest fördelaktigt för den 
enskilde. 

Vad räknas inte med som bostadskostnad 

• Kostnad för hushållsel 

• Avgift till hyresgästförening 

• Kostnad för parkering/garageplats/förråd 

• Kostnad för hyra av möbler 

• Egna kostnader för kabel-TV och Internet-abonnemang 

• Kostnad för extrautrustning, t ex tvättmaskin, som inte ingår i grundhyran 

• Försäkringar 
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8. DUBBLA BOENDEKOSTNADER  

Allmän inriktning  

Den enskilde har alltid rätt att få en individuell prövning och eventuellt tillägg till 
förbehållsbeloppet på grund av dubbla boendekostnader.  

Tillägg till förbehållsbeloppet på grund av dubbla boendekostnader  

Vid ensamståendes eller makars/sambors stadigvarande flytt till bostad i särskild 
boendeform skall det ges ekonomisk möjlighet att avveckla den tidigare bostaden. 
Under den tid man har dubbla boendekostnader kan tillägg till förbehållsbeloppet 
beviljas till att omfatta boendekostnaden för båda bostäderna vid beräkning av 
avgift för omvårdnads- och måltidsavgift på äldreboende och gruppboende 
respektive avgift för hemtjänst och trygghetslarm på servicehus. Beslut om tillägg 
till förbehållsbeloppet görs först efter ansökan från den enskilde. Tillägget kan 

som längst beviljas i tre månader och gäller från och med inflyttningsdatum. 

Villkor för tillägg till förbehållsbeloppet pga. dubbla boendekostnader 

• Ansökan måste ha inkommit senast två månader efter inflyttningsdatum i det 
särskilda boendet. Tillägg till förbehållsbeloppet för dubbla boendekostnader 
gäller fr.o.m. den månad som komplett ansökan med begärda bilagor har 
inkommit, dock maximalt i tre månader från och med inflyttningsdatum. 

• Bekräftelse på uppsägning av lägenhet där det framgår vilket datum avtalet 
upphör att gälla eller handlingar som visar att bostaden är under försäljning 
(mäkaruppdrag) måste bifogas.  

• Tilllägg till förbehållsbeloppet på grund av dubbla boendekostnader kan inte 
beviljas om make/maka/sambo eller annan bor kvar i bostaden eller om 
bostaden har överlåtits.  

• Den enskilde bör ha ansökt om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten och 
styrka detta med beslut. 

• Boendeavgift på korttidsplats berättigar inte till nedsättning av avgift. 
 
Om det av särskilda skäl skulle ta längre tid för den enskilde att avyttra sin tidigare 
bostad kan nämnden ta ställning till om den enskilde kan få tillägg till 
förbehållsbelopopet i längre än tre månader. Dock maximalt i sex månader från 
och med inflyttningssdatum. 
 
Om den enskilde erhållit tillägg till förbehållsbeloppet utan att vara berättigad till 
det, kommer krav på betalning att ställas i efterhand för den tid den som enskilde 
inte varit berättigad till detta. 
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9. UTFORMNING AV AVGIFTSBESLUT 

Avgiftsbeslut 

Den enskilde skall erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår vilka uppgifter 
som använts i avgiftsunderlaget och beloppen för de slutliga avgifterna. Vidare 
skall avgiftsbeslutet innehålla uppgift om vilken eller vilka lagparagrafer som ligger 
till grund för avgiftsbeslutet och uppgift om hur och inom vilken tid den enskilde 
kan överklaga beslutet. 

Ändring av avgiftsbeslut 

Den enskilde ska alltid erhålla nytt avgiftsbeslut om förändring av de beviljade 
insatserna påverkar avgiften i förhållande till det senaste avgiftsbeslutet som 
erhållits. Den enskilde ska även få ta del av nytt avgiftsbeslut om något 
förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. 
 
Huvudregeln är att en ändring av avgiften ska ske månaden efter den månad då 
förhållandena som påverkar avgiften har ändrats. En ändring ska däremot gälla 
från och med den månad då förhållanden som orsakar ändringen har uppstått, om 
dessa förhållanden avser hela den månaden. En avgiftändring får ske både till för- 
och nackdel för den enskilde. 
 
Förhållande som kan påverka avgiftens storlek kan t.ex. vara: 

• ändrade inkomstförhållanden 

• ändrat civilstånd 

• behov av högre förbehållsbelopp 

• beviljande, ändring eller upphörande av bostadstillägg/-bidrag 

• ändring av prisbasbelopp 

• ändring av bostadskostnad 
 
Ändring av avgift på grund av ändrat prisbasbelopp får göras utan föregående 
underrättelse till den enskilde. 
 
Kommunen skall försäkra sig om att den enskilde får information på ett sådant 
sätt att det tydligt framgår vad ändringen beror på. Det ankommer dock på den 
enskilde att själv medverka till omräkning av avgiftsunderlaget och lämna nytt 
underlag för sådan omräkning. 

Anmälningsskyldighet  

Den enskilde är skyldig att snarast meddela ändrade förhållanden som kan 
påverka avgiften (t.ex. ändrade inkomstförhållande, ändrat civilstånd, ändrad 
boendekostnad). 
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Uppgiftsvägran eller avstående från att lämna uppgifter 

I de fall den enskilde vägrar att lämna erforderliga uppgifter eller lämnar 
uppenbart felaktiga uppgifter för att beräkning av avgiftsutrymme skall kunna 
göras på ett korrekt sätt påförs avgift enligt fastställd taxa till dess begärda 
uppgifter lämnats.  
 
Detsamma gäller om den enskilde själv eller dennes ombud önskar avstå från att 
lämna erforderliga uppgifter till beräkning av avgiftsutrymme eller på utsänt 
underlag skriftligt godtar att full avgift enligt fastställd taxa debiteras utan att 
någon prövning mot avgiftsutrymmet görs. 
 
Om underlaget för inkomstförfrågan inte skickas tillbaka, accepterar enskild 
därmed att avgift betalas enligt kommunens taxa. Vid senare inlämning av 
underlaget, sker beräkning av avgiftsutrymme och eventuell justering av avgift 
från och med den månad som underlaget inkommer. 

Årlig omprövning 

En allmän omprövning av avgifterna ska normalt ske en gång per år med 
tillämpning av ändrade basbelopp, skattebestämmelser, inkomstuppgifter, m.m. 
vid lämplig tidpunkt som kommunen bestämmer. Kommunen kan dock besluta 
om att senarelägga omprövningen av praktiska skäl. 
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10. DEBITERINGSRUTINER 

Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott. Betalning ska ske den sista 
dagen i månaden efter den månad som insatsen är utförd. En gräns finns för 
lägsta belopp som faktureras per månad. Vid små avgiftsbelopp per månad kan 
kommunen besluta om att fakturering skall ske för en längre period. 

Retroaktiv debitering 

Om uppgifter framkommer som visar att för låg avgift debiterats under en period, 
kan kommunen komma att besluta om att retroaktiv debitering skall ske efter 
individuella bedömningar och gällande praxis för preskriptiontid.  

Återbetalning av avgift 

Om uppgifter framkommer som senare visar att för hög avgift debiterats under en 
period och som den enskilde inte har överklagat, kan kommunen komma att 
besluta att retroaktiv återbetalning skall ske efter individuella bedömningar och 
gällande praxis för preskriptiontid. 
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11. ÖVERKLAGANDE 

Överklagande av enskilt avgiftsbeslut 

Ett avgiftsbeslut är ett myndighetsbeslut och har samma vikt som andra 
myndighetsbeslut. Det innebär att beslut i avgiftsärenden går att överklaga om de 
går emot den enskilde (se 16 kap. 3 § SoL) och den enskilde ska då underrättas om 
hur beslutet kan överklagas. Ett skriftligt överklagande från den som beslutet 
angår ska inlämnas till Vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor, räknat 
från den dag då denne tagit del av beslutet.  
 
I skrivelsen skall den klagande ange vilket beslut som överklagas, hur man anser 
att beslutet skall ändras och varför ändringen önskas. Skrivelsen skall 
undertecknas och uppgift skall finnas om adress, telefon och personnummer. 
Överklagandet sänds till kommunens avgiftshandläggare. Kommunens 
handläggare skall vid behov vara behjälpliga med överklagan om den enskilde 
begär detta. Om det inte bedöms finnas skäl för omprövning skickas överklagan 
vidare till förvaltningsrätten tillsammans med ett skriftligt yttrande. 

Beslutsmyndighetens åtgärder 

Enligt FL 45 § ska beslutsmyndigheten pröva om överklagandet har kommit in i 
rätt tid. Om det har kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet 
inte får tas upp till prövning (avvisning). 
Ett överklagande ska dock inte avvisas om: 

• förseningen beror på att myndigheten inte har lämnat en korrekt underrättelse 
om hur man överklagar. 

• överklagandet har kommit in till överinstansen inom överklagandetiden. 
 
Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna 
överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen (46§ FL). 
 
Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även 
det nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya 
beslutet. 

Omprövning, rättelse och ändring av beslut 

När och hur myndigheten får och ska ändra ett beslut regleras i i 8 kap. 9 § SoL. 
Där framgår bland annat att ett uppenbart oriktigt beslut som har meddelats den 
enskilde ska ändras om det kan göras snabbt och enkelt och utan att det blir till 
någon nackdel för någon enskild part. Även ett uppenbart skrivfel, räknefel eller 
annat liknande förbiseende får rättas av myndigheten som meddelat beslutet.  
 
Omprövning av avgiftsbeslut på grund av att den enskilde angett felaktiga eller ej 
aktuella uppgifter gällande t.ex. inkomst och boendekostnad kan ske genom att 
nytt avgiftsbeslut skapas utan förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstol. 
 


