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Avgifter inom äldreomsorg och för personer
med funktionsnedsättning
Avgifter inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning regleras i
socialtjänstlagen 1. Varje år presenteras avgifternas storlek i en separat prisbilaga.

Lagstiftningen gäller
•
•
•

Beräkning av förbehållsbelopp
Beräkning av högsta avgift en kommun får ta ut för hemtjänst, dagvård
och kommunal hälso- och sjukvård
Rätten att överklaga beslut gällande förbehållsbelopp och avgifter

Lunds kommun har utifrån denna lagstiftning utformat sina regler för avgifter
inom äldre- och handikappomsorg 2.

Avgifterna är de samma oavsett om det är kommunen eller någon annan som
utför insatserna.
Vård- och omsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ålagts att årligen
utifrån gällande prisbasbelopp fastställa förbehållsbeloppen och avgifter
inom äldre- och handikappomsorg.

Stöd, service och omvårdnad

I Lunds kommun har vård- och omsorgsnämnden ansvar för all äldreomsorg
samt omsorg och habilitering.

Kommunens biståndshandläggare och SoL/LSS-handläggare utreder och
fattar beslut om stöd, service och omvårdnad enligt
• Socialtjänstlagen, SoL
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Kommunens sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter utför insatser
utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, så kallad hemsjukvård.
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Socialtjänstlagen 8 kap. 2-9 § och 16 kap. 3 §.

Kommunfullmäktige antog avgifter inom äldre- och handikappomsorg den 27 juni 2002,
§ 153, att gälla fr o m 1 juli 2002.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2011 om förändrade avgifter att
gälla från och med den 1 februari 2012.

Dessa insatser är avgiftsbelagda
Service och omvårdnad i ordinärt boende
•
•
•
•
•

Hemtjänst
Trygghetslarm
Dagverksamhet
Hemsjukvård
Korttidsvård

Service och omvårdnad i särskilt boende
•
•
•

Hemtjänst
Kost
Hyra

OBS! Kost och hyra omfattas inte av socialtjänstlagens regler.

Så här räknas avgifterna ut

Avgifterna beror på insatsernas omfattning och inkomsten.
Vård- och omsorgsförvaltningen gör individuella beräkningar utifrån statliga
och kommunala regler och dina ekonomiska förutsättningar.

Inkomsterna räknas samman och därefter dras skatten ifrån. Boendekostnader
och ett fastställt belopp för skäliga levnadskostnader (förbehållsbelopp)
dras sedan av från inkomsten efter skatt. Det som sedan blir kvar är avgiftsutrymmet. Om avgiftsutrymmet är lägre än beloppet som utgör maxtaxan, sätts
avgiften ned till detta belopp.
Alla insatser i ordinärt boende som är avgiftsbelagda räknas samman.
För dessa debiteras aldrig mer än den lagstadgade högsta avgiften (maxtaxan)
eller motsvarande fastställt avgiftsutrymme. Det är alltid det lägsta av dessa
belopp som är gränsen för vad kommunen högst får ta ut i avgift.
Kommunen har rätt att debitera högsta avgift när du inte lämnar uppgifter om
dina inkomster och boendekostnader så att den ekonomiska utredningen kan
genomföras.

Aktuella inkomster
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Vid fastställande av avgiftsutrymmet ska aktuella inkomstuppgifter användas,
vilket innebär att avgifterna beräknas utifrån inkomster som kan antas att du
erhåller 12 månader framåt. En gång om året lämnar du uppgifter om inkomster
och boendekostnader till vård- och omsorgsförvaltningen. Vissa uppgifter kan
vård- och omsorgsförvaltningen kontrollera hos Försäkringskassan/
Pensionsmyndigheten.

Dessa inkomster, skatter och avgifter beaktas
Nettoinkomsten räknas fram genom att lägga ihop alla inkomster enligt
sammanställning nedan och sedan dra ifrån skatten och i förekommande
fall den kommunala fastighetsavgiften.

Makars inkomst beräknas enligt tudelningsprincipen, dvs bådas inkomster
läggs samman och delas sedan i två lika stora delar.

Som inkomst räknas3)
Pensioner

Inkomstpension, premiepension, tilläggspension, garantipension, änkepension,
avtalspension, tjänstepension, utlandspension, övriga pensioner, privata
pensionsförsäkringar/sjukförsäkringar, underhållsstöd, utlandspension och
övriga pensioner.

Förvärvsinkomster

Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv och passiv näringsverksamhet enligt
senaste deklaration.

Kapitalinkomster

Inkomst av kapital utom kapitalvinster (realisationsvinster) enligt kontrolluppgifter per 31 december senaste året. Schablonintäkter för aktier/fonder
räknas inte som inkomst.

Övriga inkomster
•
•
•
•
•

Livräntor 4)
Bidrag 5)
Alla former av bostadstillägg
Delar av studiemedel
Ersättning från AGS

•

Kapitalutgifter (brutto) utom kapitalförluster (realisationsförluster)
enligt uppgifter per 31 december senaste året

Som utgifter räknas

•

Förvaltningskostnader överstigande 1 000 kronor enligt uppgifter per
31 december senaste året.

Skatter och avgifter som tillämpas
•
•

Skatt motsvarande tillämpliga skattetabeller för preliminärskatt
Kommunal fastighetsskatt

Socialförsäkringsbalk (2010:110).
Livränta som utfaller p.g.a. kapitalförsäkring är inte skattepliktig och räknas inte som inkomst.
5)
Vårdbidrag, handikappersättning, assistansersättning från staten, barnbidrag äldreförsörjningsstöd, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, etableringsersättning, stipendier och
kommunal habiliteringsersättning räknas inte som inkomst.
3)
4)
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Boendekostnaden
Boendekostnaden är normala kostnader för boendet, dvs. hyra, avgift för
bostadsrätt, obligatoriska avgifter för kabel-TV och bredband, drift- och
underhållskostnader, nettoräntekostnader för bostadslån med mera.

Förbehållsbelopp = minimibelopp och boendekostnad

Förbehållsbeloppet är inget garanterat belopp som du ska ha kvar av din
inkomst efter att alla avgifter är betalda. Förbehållsbeloppet är den summa
som, utöver kostavgift, ska dras av från inkomsten innan avgiftsutrymme
kan fastställas (gäller särskilt boende, men inte under inflyttningsperiod).
Minimibeloppet är den del av förbehållsbeloppet som täcker normala
levnadskostnader.
Följande poster ingår:
livsmedel, alla måltider
hygien
möbler och husgeråd
tandvård

kläder och skor		
förbrukningsvaror		
hemförsäkring		
öppen hälso- och sjukvård

fritid och resor
dagstidning, telefon
hushållsel
läkemedel

Lunds kommun tillämpar ett högre förbehållsbelopp än vad socialtjänstlagen
anger. Förbehållsbeloppet varierar beroende på ålder, civilstånd, hemmavarande barn och boendekostnader.

Individuell höjning av förbehållsbeloppet

Om du på grund av särskilda omständigheter (personliga behov) har behov
av ett högre belopp kan förbehållsbeloppet höjas efter en individuell prövning.
En förutsättning är dock att kostnaderna är varaktiga, det vill säga regelbundet
återkommande under större delen av ett år. Prövningen sker alltid individuellt,
oavsett orsak.
Även kostnad för god man kan ge höjning av förbehållsbelopp. Kostnaden för
god man tillgodoräknas i förbehållsbeloppet året efter du haft utgiften.
Förutsättningen är att kostnaden överstiger 400 kr per månad. Ansökan krävs.
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Två exempel på avgiftsberäkningar
Exempel 1 avser beräkning av avgiftsutrymme i ordinärt boende
Ensamstående ålderspensionär med en månadsinkomst på 9 356 kronor
och en boendekostnad på 3 613 kronor per månad.
Inkomster före skatt		
Minus skatt			

Avgiftsutrymme per månad
+ 9 356
- 1 715

				= 7 641
Plus bostadstillägg (BTP) + 2 057
Nettoinkomst			
Minus boendekostnad
Minus förbehållsbelopp
Avgiftsutrymme		

= 9 698
- 3 613
- 5 341

+ 744

Exemplet visar att kommunen i detta fall får ta ut högst 744 kronor per
månad för alla de tjänster som utförs utifrån socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen. Beräkningsexemplet utgår från 2018 års
belopp.

Exempel 2 avser beräkning av avgiftsutrymme i särskilt boende

Ålderspensionär med en månadsinkomst på 13 287 kronor och en boendekostnad på 7 146 kronor per månad. Vid inflyttningsperiod är beräkningen
som i exempel 1.
Inkomster före skatt		
Minus skatt			

Avgiftsutrymme per månad
+ 13 287
- 2 852

				= 10 435
Plus bostadstillägg (BTP) + 1 912
Nettoinkomst			
Minus kostavgift		
Minus boendekostnad
Minus förbehållsbelopp
Avgiftsutrymme		

= 12 347
- 2 000
- 7 146
- 3 171
+

30

Exemplet visar att kommunen i detta fall får ta ut högst 30 kronor per månad för
hemtjänst i särskilt boende. Personen i detta fall debiteras 30 kronor för hemtjänst,
2 000 kronor för kost och 7 146 kronor för boende, totalt 9 176 kronor.
Beräkningsexemplet utgår från 2018 års belopp.
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Service och omvårdnad i ordinärt boende
Avgift för hemtjänst
Lunds kommun tillämpar en insats- och inkomstrelaterad taxa uppdelad i
olika nivåer beroende på insatsernas omfattning. Högsta avgiften i respektive
nivå har bestämts till en viss andel av det lagstadgade prisbasbeloppet,
eller om det gynnar brukaren, en viss andel av avgiftsutrymmet.
Prisbasbeloppet samt högsta avgiften för respektive nivå redovisas årligen
i en separat prisbilaga.

Hemtjänsttaxa - nivåtaxa för service och omvårdnad
Service- och
1
2
3
4
omvårdnadsnivå
Beviljat antal
tim/mån i bi1-9
10 - 49
50 - 119
120 stånd
Disponibelt avgiftsutrymme = bruttoinkomst minus skatter, minus hyra,
minus förbehållsbelopp
Procent av den
enskildes avgifts60 %
70 %
80 %
100 %
utrymme, högst
Procent av prisbasbeloppet,
33,70 %
38,19 %
42,69 %
53,92 %
högst
Vilka insatser du beviljas fastställs genom ett biståndsbeslut. Beslutet gäller
inte ett exakt antal timmar per månad, utan en viss nivå inom vilken insatserna
ska utföras. Debiteringen sker per månad utifrån den service-/omsorgsnivå
som du har beviljats.
Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnad, vilket kan vara
aktuellt när vårdinsatser under en månad utförs under mycket kort tid.
Vård- och omsorgsförvaltningen justerar i förekommande fall automatiskt
avgiften till kommunens självkostnad.

Avgift för hemtjänst (service-/omvårdnadsinsatser) debiteras per månad.
Avgift för trygghetslarm och hemsjukvård debiteras alltid med hel månadsavgift.
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Övriga avgifter i ordinärt boende
Vid flera insatser i ordinärt boende, som är avgiftsbelagda, sammanräknas
dessa. Debiteringen får inte vara högre än den lagstadgade högsta avgiften eller
avgiftsutrymmet. Det är det lägsta av dessa två belopp som gäller.
Alla avgifter debiteras i efterskott månaden efter insatserna har utförts.

Nedan beskrivs övriga avgifter som kan vara aktuella för personer som bor
i ordinärt boende.

Avgift för trygghetslarm

Trygghetslarm ger möjlighet att kunna kalla på hjälp i olika nödsituationer.
Avgift debiteras för varje påbörjad kalendermånad från att larmet installeras
tills larmet nedmonteras av kommunens personal.

Avgift för dagverksamhet

Deltagare i dagverksamhet, verksamhet där personer med demenssjukdom
tränar olika funktioner, debiteras avgift per dag för måltider och hemtjänstavgift
enligt nivå 4.

Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård)

I hälso- och sjukvårdslagen, HSL, beskrivs vad som räknas som hälso- och sjukvård (hemsjukvård). Till hemsjukvård räknas sjukvårdande, rehabiliterande och
förebyggande insatser men inte läkarvård.
Läkarordination, samordnad vårdplanering och/eller individuell vårdplanering
avgör vilken hjälp du ska få. Avgiften för hemsjukvård debiteras med en fast
avgift per månad oavsett omfattningen av utförda insatser.
All bedömning (gäller ej bedömning av behov av bostadsanpassning) 6),
behandling och träning som ordination av hjälpmedel är avgiftsbelagd.

Tekniska hjälpmedel är kostnadsfria men avgift debiteras för bedömning,
instruktion, leverans och uppföljning med ett fast pris per ordinationstillfälle.

Personer med insatser enligt LSS som är i behov av hemsjukvård debiteras
avgift för hemsjukvård på samma sätt som andra enligt bestämmelserna ovan.

Avgift för korttidsvård

Korttidsvård är en tidsbestämd vistelse på ett korttidsboende eller liknande
utifrån behov av vård, rehabilitering, växelvård eller avlastning av närstående.
Avgift för korttidsvård debiteras per dag med hemtjänstavgift enligt nivå 4 och
kostavgift under vårdtiden.
Om du har fått hemtjänst i ordinärt boende samma kalendermånad som
korttidsvård, debiteras avgift för hemtjänst per dag för respektive form av
hemtjänst.
6)

Lagen om bostadsanpassning tillåter inte kommunen att ta ut någon avgift.
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Service och omvårdnad i särskilt boende
Boende i särskilt boende betalar avgift för hemtjänst, kost och hyra.

Avgift för hemtjänst

Avgift för hemtjänst i särskilt boende debiteras enligt omvårdnadsnivå 4.
Service och omvårdnad ges kontinuerligt efter behov.

Avgift för kost

Avgift för kost i särskilt boende debiteras med samma belopp oavsett vem som
bedriver vården, var äldreboendet är beläget och vilken typ av kost som erbjuds.
Under ett dygn erbjuds frukost, lunch, mellanmål och middag.

Hyra

Hyra i särskilt boende sätts enligt fastställd norm (hyreslagens bruksvärdesprincip) beroende på skillnad i standard. Bruksvärdet påverkas av allt som rör
boendens fysiska förutsättningar såsom yta, läge, standard, planlösning, inredning, gemensamma utrymmen med mera. Hyran fastställs årligen av vård- och
omsorgsnämnden efter förhandlingar med hyresgästföreningen.

Möjlighet att avveckla tidigare bostad
Ensamstående

Om du flyttar in på ett särskilt boende och inte hinner säga upp hyreskontraktet
eller sälja din tidigare bostad till inflyttningsdatumet, så kan du eller din
företrädare ansöka om reducering av den nya hyran.
För att ha rätt att ansöka om hyresreducering på grund av dubbla boendekostnader ska bostaden vara uppsagd eller lämnad till försäljning. Ansökan
om hyresreducering kan högst beviljas för tillträdesmånaden och ytterligare
tre månader.

Ansökan ska vara inlämnad inom en månad efter tillträde till den nya bostaden.
Om ansökan kommer in senare än en månad efter inflyttningen beviljas
hyresreducering från och med det datum ansökan kommer in. Ansökan i
efterhand kan inte göras efter tre månader.
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Vid beräkning av hemtjänstavgift vid flytt till särskilt boende tillämpas
under de tre första månaderna förbehållsbeloppet som gäller för ensamstående i
ordinärt boende. Inget kostavdrag görs, för kost är inräknad i förbehållsbeloppet
för ordinärt boende.

Makar
Förskringskassan ändrar pensionsstatus till ensamstående för båda makar
i samband med att en av makarnas definitiva flyttning sker till särskilt boende.
En ny avgiftsberäkning görs.

Kvarboendeskydd

När avgifterna fastställs ska kommunen försäkra sig om att den kvarboende
maken har tillräckliga medel till sitt uppehälle och boendekostnader. Denna
prövning görs automatiskt. Om den kvarboende maken inte har medel motsvarande förbehållsbelopp och nettoboendekostnader ska hemtjänstavgiften
för den andra maken sättas ner med det belopp den kvarboende maken saknar.
Kommunen har dock ingen skyldighet att betala ut medel för att täcka den
kvarboende makens eventuella underskott.

Parboende

Du som är medflyttande till särskilt boende enligt parboendeprincipen kan
vara beviljad och få utfört hemtjänstinsatser på boendet. Avgiften för hemtjänsten fastställs utifrån den beviljade service- och omvårdnadsnivån och
ditt avgiftsutrymme.
Du kan välja att äta alla dina måltider på boendet och betala ett månadsabonnemang eller att äta huvudmålet och betala kupongpris per dag. Väljer
du det senare alternativet ordnar du övriga måltider själv.
Hyra i särskilt boende sätts enligt fastställd norm (hyreslagens bruksvärdesprincip) beroende på skillnad i standard. Bruksvärdet påverkas av allt som rör
boendens fysiska förutsättningar såsom yta, läge, standard, planlösning, inredning, gemensamma utrymmen med mera. Hyran fastställs årligen av vård- och
omsorgsnämnden efter förhandlingar med hyresgästföreningen.
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Stöd och serviceinsatser vid funktionsnedsättningar
Inga avgifter tas ut för stöd och serviceinsatser som ges till personer med
funktionsnedsättning och insatser enligt LSS (lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade).

Avgift betalas inte för
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personlig assistent
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år
Stöd och service i bostad med särskild service för vuxna
Daglig verksamhet
Mobilt team

Avgifter tas inte ut för stöd och serviceinsatser till personer med
psykisk funktionsnedsättning och insatser enligt SoL (socialtjänstlagen).

Detta gäller följande

• Stöd och service i det egna hemmet
• Stöd och service i bostad för psykiskt funktionshindrade
• Dagverksamhet

Hyra tas ut för

• Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för
vuxna enligt LSS

Personer som bor i bostad med särskild service rekommenderas att söka
bostadstillägg hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.

Om du även har behov av service och omvårdnad i form av hemtjänst, trygghetslarm eller hemsjukvård debiteras avgifter efter samma principer som har
beskrivits tidigare i avsnittet om ordinärt boende.
Observera att kommunens rätt att ta ut avgift för hemsjukvård även av
personer som omfattas av LSS regleras i HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).
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Du betalar för
• Mat och annat som behövs i hushållet
• Resor
• Aktiviteter på fritiden

Mat och annat som behövs i hushållet
Kommunens bostäder med särskild service
Varje person svarar för sina kostnader och annat som behövs i hushållet.
En budget för aktuella utgifter under en viss period görs upp tillsammans med
dig, enhetschefen och/eller din företrädare. Vård- och omsorgsnämnden fastställer årligen riktvärden för matkostnader om du äter alla måltider i boendet
eller äter lunch i samband med daglig verksamhet. I dessa belopp ingår också
kostnader för rengöringsmedel, hushållsartiklar och en dagstidning.

Daglig verksamhet

Måltider serveras till självkostnadspris och betalas per portion. Priserna kan
variera.

Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Vid korttidsvistelse och korttidstillsyn betalar du per portion enligt gällande
måltidspris.

Resekostnader

Du betalar själv för dina resekostnader. Boende i bostad med särskild service
betalar för resor i bilar som tillhör verksamheten. Priset per mil och bil för
dessa resor fastställs årligen av vård- och omsorgsnämnden. Vid flera resande i
samma bil delar ni på kostnaderna.
Du som beviljats daglig verksamhet enligt LSS betalar för resor till och från
daglig verksamhet enligt de regler som gäller för arbetsresor med färdtjänst.
Resor inom ramen för daglig verksamhet är avgiftsfria.

Aktiviteter på fritiden

Kostnader för aktiviteter på fritiden betalar du själv för. Vård- och omsorgsnämnden står för kostnader för eventuell personal som behövs för att kunna
genomföra aktiviteten.

13

Allmänna bestämmelser
Årlig omräkning
Enligt socialtjänstlagen ska avgifter räknas om när de ekonomiska
förutsättningarna förändras. Därför måste avgifterna årligen räknas om i
samband med att regeringen ändrar prisbasbeloppet och Pensionsmyndigheten
ändrar pensionerna. Dessa omräkningar gäller i regel från och med
den 1 februari.
Om inkomster och/eller bostadskostnader ändras under året ska dessa
förändringar meddelas vård- och omsorgsförvaltningen snarast.

Debitering
Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott. Vid låga månadsavgifter sker debiteringen när beloppen sammanlagt uppgår till mer
än 50 kronor.

Hyra i särskilt boende och i bostäder med särskild service debiteras
månadsvis i förskott. För hyresavtal som upprättades före 2003-01-01 debiteras hyra månadsvis i efterskott.

Beslut om avgift

Vård- och omsorgsförvaltningen räknar fram och fastställer vilka avgifter du
ska betala.
Varje beslut meddelas skriftligen tillsammans med en redovisning hur avgiften
har räknats fram.

Kommunen har rätt att debitera högsta avgift när du inte medverkar till
(lämnar uppgifter om sina inkomster och boendekostnader) att den ekonomiska
utredningen kan genomföras.
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Rätt att överklaga
Om du är missnöjd med ditt avgiftsbeslut eller din debitering bör du
kontakta avgiftshandläggare hos vård- och omsorgsförvaltningen som
har ansvar för avgiftsbeslutet för att rätta till eventuella felaktigheter.

Anser du att avgiften har fastställts på felaktiga grunder kan du överklaga
beslutet genom förvaltningsbesvär hos Förvaltningsrätten i Malmö.

Hur man överklagar
Överklagan ställs till Förvaltningsrätten i Malmö
Tala om vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet ska ändras
och vilken ändring du vill ha. Underteckna och uppge namn, personnummer,
postadress och telefonnummer. Om beslutet överklagas genom ombud
ska fullmakt bifogas.

Överklagan ska lämnas in eller skickas till:
Postadress
Lunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Myndighetsfunktionen
Box 41
221 00 Lund
Besöksadress
Bangatan 10 A, Lund

Skicka in överklagan i tid
För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit till
kommunen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.
Har ditt överklagande kommit i rätt tid skickas det vidare till
Förvaltningsrätten i Malmö, om inte kommunen gör en omprövning och
ändrar beslutet.
Ytterligare upplysningar om hur du överklagar och hjälp med att
överklaga, kan lämnas av avgiftsgruppen.
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Kontakt

Om du önskar ytterligare information om avgifter inom
äldre- och handikappomsorg är du välkommen att kontakta
vård- och omsorgsförvaltningen, avgiftsgruppen
tfn. (vxl) 046 - 359 50 00 eller läs mer på www.lund.se/avgiftervoo
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