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Avgifter för Vård Omsorg år 2023
Med denna broschyr vill Stenungsunds kommun informera om de avgifter som gäller
för Vård Omsorg. Avgifterna gäller från och med den 1 februari 2023 förutom avgiften 
för förbrukningsartiklar samt hyra för de som bor på särskilt boende, som gäller från 
och med den 1 januari 2023.

Olika typer av avgifter
Stenungsunds kommun debiterar tre typer av avgifter inom Vård Omsorg: 

•  Omsorgsavgift – baseras på vilken typ av insats du får hjälp med samt i vilken omfattning hjälpen ges. 
Omsorgsavgiften är indelad i fyra nivåer och kan komma att sänkas om du har låga inkomster. 

•  Hyra – Hyra på särskilt boende betalas utifrån hyresavtalet. Hyran grundas på kommunens årliga för-
handling med hyresgästföreningen. Hyran följer vanligtvis de förändringar som sker inom allmännyttan. 

•  Övriga kostnader – kan vara mat- och resekostnader till exempelvis Dagverksamhet.

Avgiftsberäkning
Insatser inom Vård Omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) samt hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdsla-
gen (HSL) är avgiftsbelagda. Avgifterna inom kommunen beslutas av kommunfullmäktige. Varje år räk-
nas avgifterna om med anledning av ändrade prisbasbelopp, inkomstuppgifter samt skattebestämmelser. 
Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet justeras utan att taxan tas upp för beslut i kommunfullmäktige. 
Omräkningen tillämpas tidigast vid februari månads faktura.  

Hur mycket du ska betala beror dels på de ramar som staten har bestämt, dels på dina inlämnade inkom-
stuppgifter. Kommunal hemsjukvård kan erhållas efter beslut av legitimerad sjukvårdspersonal.

Inkomstförfrågan och avgiftsbeslut
Beslut om din avgift kan fastställas när du skickat in blanketten Inkomstförfrågan. Inkomster och hyra/bo-
endekostnader ska anges i 2023 års nivå och eventuella räntor och utdelningar på kapital anges per 2022-
12-31. Pensioner, SVP och eventuellt bostadstillägg inhämtas från Pensionsmyndigheten. Andra pensio-
ner, livräntor, pensionsförsäkringar, inkomsträntor etc. fyller du i på blanketten. 

Skatten räknas utefter de regler som gäller i svensk skattelagstiftning. En lägre skattesats gäller vid uträk-
ning av avgiftsutrymmet, då Stenungsunds kommun ej tar hänsyn till medlemsavgiften till trossamfund.

•  För gifta/registrerade partners ska bådas inkomstuppgifter lämnas in
•  Var och en faktureras avgift efter det bistånd som hen har beviljats
•  En ny inkomstförfrågan skickas ut årligen för uppdatering av inkomster/utgifter
•  Den korrekta omsorgsavgiften fastställs först när alla inkomstuppgifter inkommit
•  Ett nytt avgiftsbeslut skickas ut efter att inkomstförfrågan inkommit och registrerats
•  I vissa fall kan en retroaktiv korrigering ske, dock max för tre månader
•  Om inkomstuppgift inte lämnas kommer avgiften att fastställas till maxtaxan för gällande omsorgsnivå
•  Vid ändrade förhållanden under året som kan påverka beräkningen av avgiften, ska en ny inkomstför-
frågan lämnas in.



Högkostnadsskydd (maxtaxa)
Den sammanlagda avgiften för service/omsorgsinsatser, hemsjukvård, trygghetstelefon och korttidsvistelse 
får inte överstiga 2 359 kronor per månad (maxtaxa). Avgift för hyra, kost, kost dagverksamhet och verk-
samhetsresor ingår inte i högkostnadsskyddet.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är beräkningen av utgifter som en person beräknas ha förutom kommunens avgifter 
för service och omsorg. Förbehållsbeloppet består av minimibelopp, (fastställt av riksdagen), eventuellt 
individuella tillägg och hyra/boendekostnader.

Minimibelopp
Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och beräknas på prisbasbeloppet och är det belopp du ska ha 
kvar för personliga utgifter när skatt, bostadskostnad (hyran) och avgifter för vård och omsorg är betal-
da. Beloppet ska täcka normala levnadskostnader såsom livsmedel (alla måltider), kläder och skor, fritid, 
hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, 
tandvård öppen hälso- och sjukvård och läkemedel. 

Merkostnaden för mat i särskilt boende kompenseras av Stenungsunds kommun med ytterligare 881 kr 
för att på så sätt möta Livsmedelsverkets rekommendation gällande matkostnaden per månad. Samma sak 
gäller för korttidsvistelse då minimibeloppet höjs med 30 kronor/dag. 

Schabloniserat minimibelopp för 2023, per månad. 
Ensamstående Gifta/sammanboende, per person

Över 65 år 6 470 kronor 5 279 kronor
Under 65 år 7 117 kronor 5 807 kronor

Individuella tillägg
I vissa fall kan du ha särskilda behov som inte täcks av det generella förbehållsbeloppet, till exempel speci-
alkost, god man/förvaltare eller underhåll till barn. Dessa merkostnader ska vara varaktiga och regelbun-
det återkommande under större delen av ett år och uppgå till minst 200 kr per månad. De ska även kunna 
styrkas med exempelvis intyg från Försäkringskassan eller arvodesunderlag. Då finns det möjlighet att 
ansöka om ett individuellt tillägg.

Avgiftsutrymme
För att se vilka ekonomiska förutsättningar du har för att betala omsorgsavgiften räknar vi ut vilket avgifts-
utrymme du har per månad. 
+ Dina inkomster efter skatt (pensioner, löner m.m)
+ Eventuellt bostadstillägg
- Bostadskostnad/hyra
- Minimibelopp (se ovan)
_________________________________________
= ditt avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är alltså hur mycket pengar du har kvar för att betala omsorgskostnaden.



Övrig information
Hyran betalas i förskott på särskilt boende och omsorgsavgifterna, trygghetstelefon och hemsjukvårdsav-
gift betalas innevarande månad. Korttidsvistelse, kost avgift dagverksamhet och korrigeringar görs näst-
kommande månad. Räkningen kommer i mitten av månaden.

Om du är ensamstående och bor i hyreslägenhet och inte har kapitaltillgångar större än ett prisbasbelopp, 
(52 500 kr för år 2023) kan du söka jämkning för dubbelt boende under uppsägningstiden vid flytt till 
särskilt boende, max 3 månader.

Dina uppgifter registreras i verksamhetssystem och hanteras enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan anmäla autogiro, blankett finns att hämta på kommunens hemsida eller hos Medborgarservice 
0303-73 00 00.

Vi vill också rekommendera dig att söka bostadstillägg/bidrag om du inte gjort detta. 
Bostadstillägg söks för ålderspensionärer hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776, 
hemsida www.pensionsmyndigheten.se och för övriga hos Försäkringskassan, telefon 0771-524 524, 
hemsida www.forsakringskassan.se

Blanketter per post skickas till:
Stenungsunds kommun
Vård Omsorg, avgiftshandläggare
444 82 STENUNGSUND



Avgifter

Hemtjänstavgift 
Nivå Insats Avgift
1 Insats upp till tre timmar per månad 367 kronor/timme
2 Enbart serviceinsatser (städ, tvätt och inköp) 1 185 kronor/månad
3 Service och omsorg på vardagar (ej kvällar/nätter) 1 778 kronor/månad
4 Service och omsorg inklusive kvällar, helger och nätter 2 359 kronor/månad
 
Matkostnad särskilt boende    
3 951 kronor /månad

Avlösning
Avlösning är kostnadsfri upp till fem timmar per vecka. 

Trygghetstelefon
Avgiften är 240 kr per månad.

Korttidsvistelse
211 kronor/dygn (kost 132 kronor + omsorg 79 kronor).  

Dagverksamhet
Kost Kringlan 72 kronor / dag för heldag

Verksamhetsresor – tur och retur
1–4 resor/månad 417.50 kronor/månad
5 eller fler resor/ månad 835 kronor/ månad

Hemsjukvård
250 kr per månad

Avbokning av hemtjänstinsatser ska meddelas till ansvarig utförare minst en vecka innan utsatt tid för be-
sök. Avbokning som sker vid dörren eller kortare intervall debiteras motsvarande avgift för den planerade 
insatsen. Undantag är vid akut frånvaro så som sjukhusvistelse.



Vård- och omsorgsavgifter särskilt boende
Vård- och omsorgsavgiften är maximalt 2 359 kr per månad (maxtaxa). Beslut om särskilt boende innebär nivå 4 i 
avgiftssystemet. Kostavgiften på särskilt boende är 3 951 kr per månad.  

Livsmedelsverket har beräknat livsmedelskostnaderna till 3 070 kronor per månad i minimibelopp, detta innebär att 
Stenungsunds kommun höjer minimibeloppet med 881 kronor per månad. Det gäller även vid beslut om korttids-
vistelse, då minimibeloppet höjs med 30 kronor per dag.

Hyra särskilt boende 
Den enskilde betalar hyra enligt hyresavtal. Höjning av hyror med hyresavtal för vård- och omsorgsboende görs 
årligen efter förhandling med Hyresgästföreningen. Information om nya hyror visas på fakturan.

Avdrag
Vid sjukhusvistelse görs avdrag på omsorgs- och matavgiften från första dagen. Hyran påverkas inte. Vid 
övrig frånvaro reduceras matavgiften på särskilt boende, med dagavgiften, under förutsättning att du avbe-
ställer senast en vecka i förväg.

Om du är ny kund och får hjälp från hemtjänst endast en del av månaden eller flyttar in på särskilt boende 
när månaden påbörjats reduceras avgiften med 1/30-del per dag.

Kan kommunens beslut om avgiftstaxan överklagas?
Kommunens taxebeslut kan överklagas (inom tre veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för 
så kallad laglighetsprövning enligt 10 kapitlet kommunallagen (KL). Prövningen kan utmynna i att beslu-
tet upphävs, men inte att beslutet ersätts med ett annat.

Hur man överklagar avgiftsbeslutet
Om du vill överklaga ditt individuella avgiftsbeslut ska du i en skrivelse tala om varför du anser att beslutet 
ska ändras och vilken ändring du vill ha. Det gäller beslut om avgift och avgifts-förändring samt beräkning 
av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp.

I skrivelsen när du överklagar ska du:
• tala om vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och ärendenummer
• redogöra för vad beslutet gäller, vad som är fel i beslutet samt varför du vill att beslutet ska ändras och 
vilken ändring du begär
• sända med de handlingar som du anser har betydelse
• underteckna skrivelsen, uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Skrivelsen med överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Göteborg, men skickas eller lämnas in till 
Sociala myndighetsnämnden under adress:

Stenungsund kommun
Sociala myndighetsnämnden
444 82 STENUNGUND

För att ditt överklagande ska kunna behandlas måste din skrivelse ha kommit in inom tre (3) veckor från 
den dag du fick avgiftsbeslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och om nämnden/beslutsfattaren 
inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrät-
ten i Göteborg.



Räkneexempel hemtjänst
Nedan följer två räkneexempel för hemtjänst. Alla inkomster visas efter skatt.

Anna, 79 år, ensamstående (nivå 3) 
Inkomster
Garantipension     9 415 kronor/månad
Tilläggspension     1 598 kronor/månad 
Bostadstillägg      5 000 kronor/månad

Utgifter  
Hyra       6 950 kronor/månad 
Minimibelopp      6 470 kronor/månad
 
Uträkning 
Sammanlagda inkomster    16 013 kronor/månad 
Förbehållsbelopp (hyra + minimibelopp)   13 420 kronor/månad 

Avgiftsutrymme (inkomst - förbehållsbelopp)  16 013 - 13 420 = 2 593 kronor 
Omsorgsavgift nivå 3      1 778 kronor/månad (ingen reducering) 

När parterna är gifta och bor tillsammans slås båda parternas inkomster ihop, de delas sedan på två, sam-
ma gäller för boendekostnaden.

Peter, 82 år, gift med Lisa, 80 år
Peter har daglig hjälp från hemtjänsten (nivå 4) och Lisa har inga insatser.

Inkomst
Peters tilläggspension     11 325 kronor/månad
Lisas garantipension     6 542 kronor/månad
Bostadstillägg      1 500 kronor/månad

Utgifter 
Hyra       6 000 kronor/månad 
Minimibelopp      5 279 kronor/månad

Uträkning 
Sammanlagd inkomst 19 367 kronor (delas lika mellan makarna)  9 684 kronor/månad 
Hyra på 6000 kronor delas lika mellan makarna   3 000 kronor/månad
Förbehållsbelopp (hyra + minimibelopp) 3 000 + 5 279  8 279 kronor/månad 

Avgiftsutrymme (inkomst - förbehållsbelopp) 9 684 - 8 279 1 405 kronor/månad 



Räkneexempel Särskilt boende
Nedan följer  ett räkneexempel för särskilt boende. Alla inkomster visas efter skatt

Bengt, 79 år, ensamstående, bor på särskilt boende
Inkomster
Garantipension     6 415 kronor/månad
Tilläggspension     1 598 kronor/månad
Bostadstillägg      2 817 kronor/månad

Utgifter 
Hyra       5 350 kronor/månad
Minimibelopp      6 470 kronor/månad

Uträkning
Reducering av matavgift    881 kronor/månad
Sammanlagd inkomst     10 830 kronor/månad
Förbehållsbelopp (hyra + minimibelopp + reducering av matavgift) 12 701 kronor /månad

Avgiftsutrymme (inkomst – förbehållsbelopp) 10 830 - 12 701 = - 1 871 kronor
Omsorgsavgift 0 kronor/månad (avgiften reduceras med 2 359 kronor/månad)



Kontaktuppgifter
Cecilia Christianson 
Avgiftshandläggare 
0303-73 81 37 
cecilia.christianson@stenungsund.se

www.stenungsund.se

version 01_2023


