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Inledning 
Ydre kommun tar ut en avgift för service, vård och hemtjänstinsatser inom omsorgen. Avgifterna 
regleras i Socialtjänstlagen och baseras på aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet fastställs av 
riksdagen och justeras varje år.  

Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnadspris. 

Årsskifte för avgifter är den 1 februari. 

 

Lämna inkomstuppgift 
För att kunna fastställa vad den enskilde ska betala för sina insatser måste uppgifter om ekonomiska 
förhållanden lämnas till Ydre kommun. Uppgifterna lämnas via blanketten ”Inkomstuppgift för 
beräkning av avgifter inom vård och omsorg” och ska vara kommunen tillhanda inom 14 dagar från 
det att blanketten skickats ut. Maxtaxa kommer att debiteras fram till det att inkomstuppgift har 
kommit in och registrerats hos kommunen. Avgiften regleras inte retroaktivt vid sent eller felaktigt 
inlämnad inkomstuppgift. 

I samband med första insats inom omsorgen skickar biståndshandläggaren ut blankett för 
inkomstuppgift till den enskilde. Därefter ska inkomstuppgift lämnas en gång per år i samband med 
årsskiftesrutin för avgifter och så snart något ändras. Den enskilde har själv det yttersta ansvaret att 
löpande och i rätt tid informera kommunen om ändrade ekonomiska förhållanden som kan påverka 
avgiften (till exempel förändrad inkomst). Om det visar sig att den enskilde har betalat för låg avgift 
kan den berörda bli återbetalningsskyldig i efterskott upp till sex månader.  

 

Samtycke 
På blanketten ”Inkomstuppgift för beräkning av avgifter inom vård och omsorg” gör den enskilde ett 
val att antingen avstå från att lämna inkomstuppgift och därmed acceptera maxtaxa eller så ges 
samtycke. Den enskilde samtycker då till att kommunen tillåts/får hämta offentliga uppgifter om 
individens ekonomiska situation från Försäkringskassan och Skatteverket. Övriga inkomstuppgifter 
måste lämnas manuellt enligt anvisning på blankett för inkomstuppgift. Inhämtande av uppgifter ger 
möjlighet till en individuell avgiftsberäkning.  

Avstå att lämna inkomstuppgift och samtycke 
Den som väljer att inte lämna inkomstuppgifter och samtycke kommer att debiteras enligt maxtaxa. 
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Om avgifter 
 

Maxtaxa (högkostnadsskydd) 
Maxtaxa betyder att det finns en övre gräns för hur mycket kommunens tjänster, inom omsorgen, får 
kosta. För makar, som båda betalar avgift, gäller maxtaxan var och en för sig. 

Följande avgifter ska räknas ihop och samordnas inom maxtaxan: 

• Särskilt boende 
• Hemtjänst 
• Ledsagarservice 
• Trygghetslarm 
• Dagverksamhet 
• Korttidsboende 
• Hemsjukvård 

 
Avgift för mat ingår inte i maxtaxan. 

 

Avgifter för hemsjukvård som inte ingår i maxtaxan: 
• Utprovning/Utlämning av hjälpmedel 
• Transport/Hämtning av hjälpmedel 
• Bostadsanpassningsintyg 

 
Så räknas avgiften ut 
Bruttoinkomsten är grunden vid beräkning av omsorgsavgiften. Avdrag görs för skatt, kostnader för 
boende samt levnadskostnader (= förbehållsbelopp). Det som blir kvar utgör den individuella 
betalningsförmågan (= avgiftsutrymme). 

Betalningsförmågan jämförs sedan med taxan på de insatser som beviljats. Om avgifterna överstiger 
betalningsförmågan så reduceras avgifterna med mellanskillnaden. Avgiften blir aldrig högre än 
betalningsförmågan under förutsättning att en riktigt ifylld blankett (”Inkomstuppgift för beräkning 
av avgifter inom vård och omsorg”) har lämnats in. 

+ Bruttoinkomster, inklusive eventuellt bostadstillägg 
– Skatt 
– Levnadskostnader (förbehållsbelopp = minimibelopp + boendekostnad) 
= Betalningsförmåga (avgiftsutrymme) 

Minimibelopp 
Den summa pengar var och en anses behöva för att klara sin vardag kallas minimibelopp. 
Minimibeloppet ska täcka kostnader för mat, kläder, skor, fritid, böcker, hygien, förbrukningsvaror, 
möbler, husgeråd, dagstidning, telefon, hemförsäkring, hushållsel, läkarvård, medicin, tandvård och 
resor. Storleken på minimibeloppet fastställs av riksdagen. 
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Individuellt tillägg  
Ansökan om individuellt tillägg till förbehållsbeloppet kan göras på blankett ”Inkomstuppgift för 
beräkning av avgifter inom vård och omsorg” till avgiftshandläggaren. Det gäller särskilt varaktiga 
kostnader och det krävs att kostnaderna är regelbundet återkommande under minst 6 månader och 
uppgår till minst 200 kronor per månad.  

Individuellt tillägg till förbehållsbeloppet kan ges av exempelvis följande orsaker: 

• Fördyrad, läkarordinerad kost 
• Kostnader för god man eller förvaltare 

 

Kostnaderna ska styrkas med dokument för ändamålet. Exempelvis ska kostnader för läkarordinerad 
specialkost styrkas med både kvitto och läkarutlåtande. Kostnad för ”God man” ska styrkas med 
aktuellt intyg.  

För den som bor på särskilt boende eller för den som köper matportioner via kommunen görs 
automatiskt ett individuellt tillägg till förbehållsbeloppet. 

Individuellt avdrag 
För personer som bor vid Särskilt boende Solängen görs en generell sänkning av förbehållsbeloppet. 
Sänkningen avser kostnader som istället ingår i hyran, exempelvis kostnader för hushållsel, 
förbrukningsvaror samt vissa möbler.  

För den som bor på Trygghetsboende Solängen görs avdrag för hushållsel och vissa möbler. 

Förbehållsbelopp (levnadskostnader) 
Förbehållsbeloppet består av minimibelopp samt faktisk boendekostnad.  

Avgiftsutrymme 
Avgiftsutrymmet är den individuella betalningsförmågan, vilket innebär den högsta avgift som den 
enskilde kan betala för insatser inom ramen för maxtaxan. 

Medlemskap i kyrka eller trossamfund 
Kyrkoavgift eller avgift till annat trossamfund beaktas inte vid avgiftsberäkningen. 

Gift eller sambo 
Makars inkomster:  
Vid avgiftsberäkning läggs makars inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera 
personen. Biståndsbeslutet gäller däremot den enskilda personen och avgiften beräknas därför för 
varje enskild person. 

Om paret lever i skilda hushåll, exempelvis när den ena flyttat till särskilt boende, betraktas de istället 
som ensamstående vid beräkningen. 

Sambors inkomst: 
För sambor beräknas inkomsterna var för sig, eftersom det inte finns juridisk försörjningsplikt dem 
emellan. Sambor räknas därmed som ensamstående när det gäller beräkning av avgiften. 

Mat vid särskilt boende och korttidsboende 
Den som bor vid särskilt boende eller korttidsboende betalar alltid avgift för mat fram till och med 
den dag som insatsen avslutas och utflyttning sker eller fram till och med dag för dödsfall.   
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Den som bor vid boende och har enbart sondmatning under minst en hel vecka behöver inte betala 
ordinarie avgift för mat under samma period. 

Frånvaro, uppehåll eller avslut 
Ordinärt boende: 
Vid sjukhusvistelse och när den enskilde är bortrest görs avdrag för avgiften på hemtjänst, under 
förutsättning att frånvaron omfattar minst 30 dagar under en sammanhängande period. Frånvaro på 
mindre än 30 dagar regleras därmed inte.  

Övriga avgifter, exempelvis avgift för trygghetslarm, regleras inte.  

Särskilt boende: 
Vid sjukhusvistelse och när den enskilde är bortrest görs avdrag på avgiften för 
hemtjänst/omvårdnad under förutsättning att frånvaron omfattar minst 30 dagar.  

Avdrag för matkostnad görs från första frånvarodag.  

Allmänt: 
Frånvaro ska meddelas minst en vecka i förväg, undantag görs vid akut sjukhusvistelse. 

Avslut av insats ska meddelas minst en vecka i förväg. Längre frånvaro och avslut meddelas till 
biståndshandläggaren. 

Vid dödsfall debiteras avgifter till och med dagen för dödsfallet. 

Dubbel boendekostnad 
Den som flyttar från egen bostad till särskilt boende har möjlighet att ansöka om jämkning vid dubbel 
boendekostnad. Avgiften för omsorgen kan komma att reduceras under max tre månader (kostnad 
för hyra och mat reduceras inte). Den som har accepterat maxtaxa måste börja med att lämna in 
”Inkomstuppgift för beräkning av avgifter inom vård och omsorg”. 

Jämkning medges inte om det finns en förmögenhet på två prisbasbelopp eller mer.  

Jämkning beviljas inte heller om make/maka/sambo eller annan bor kvar i den egna bostaden. 

Eventuell nedsättning av avgift gäller tidigast från och med den månad som ansökan om jämkning 
och efterfrågade bilagor kommit in till kommunen. Ansökan om jämkning kan inte göras retroaktivt. 

Ansökan sker via blankett ”Ansökan om jämkning vid dubbel boendekostnad” och skickas till 
avgiftshandläggaren i samband med inflyttning vid särskilt boende, dock senast inom en månad. 

Följande handlingar ska bifogas med ansökan: 

• Kopia på hyresavi eller verifikat för driftskostnad på eget boende 
• Kontoutdrag från banken (alla konton, tre månader bakåt), ex. årsbesked/ekonomisk översikt 
• Kopia på uppsägning av hyresrätt alternativt dokument som kan styrka att försäljning av eget 

boende har påbörjats (ex. handlingar från mäklare) 
• ”Inkomstuppgift för beräkning av avgifter inom vård och omsorg” måste bifogas, om den inte 

skickats in tidigare 
• Samtliga handlingar bifogas även för make/maka 
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Plats i annan kommun 
SOL: Då det finns biståndsbeslut på särskilt boende i annan kommun faktureras avgift för 
hemtjänst/omsorg och mat enligt Ydre kommuns taxa. Hyra faktureras enligt avtal med eller faktura 
från den kommun där platsen köps eller enligt motsvarande hyra vid särskilt boende i Ydre kommun.  

LSS: Vid beslut enligt LSS för boende i annan kommun ska individen faktureras avgift för mat och 
boende/hyra (under förutsättning att boendet inte fakturerar dessa kostnader direkt till individen). 
Mat enligt Ydre kommuns taxa och bostadskostnad/hyra enligt avtal eller faktura. Vid beslut om 
korttidsvistelse faktureras enbart kostnad för mat, enligt Ydre kommuns taxa. 

Avgiftsfria hemsjukvårdsinsatser 
Den som har beslut om hemsjukvård har efter brytpunktssamtal i livets slutskede rätt till avgiftsfri 
hemsjukvård. 

Yngre med funktionsnedsättning 
För yngre personer med funktionsnedsättning kan man vid avgiftsberäkningen ta hänsyn till 
fördyrade kostnader till följd av funktionsnedsättningen, exempelvis kostnader för god man, fördyrad 
läkarordinerad kost samt särskilda kostnader vid resor. Yngre personer med funktionsnedsättning har 
i vissa fall också särskilda kostnader för bosättning och familjebildning. I förekommande fall finns det 
möjlighet att ansöka om individuellt tillägg (höjt minimibelopp) vid beräkning av omsorgsavgift. 
Kostnaderna ska styrkas på ett skriftligt och tillförlitligt sätt. Individuell prövning sker i varje enskilt 
fall. 

 

Beslut och överklagan 
Avgiftsbeslut 
Då första insats påbörjas skickas alltid ett avgiftsbeslut ut till den enskilde. Därefter skickas beslut 
endast då avgiften ändras. 

I samband med årsskiftesrutin skickas nya avgiftsbeslut till alla som har någon form av insats inom 
omsorgen. Då sparas också kopia på samtliga beslut till arkivet. 

Om debiteringen 
Debitering av avgift sker månadsvis i efterskott. Lägsta belopp för fakturering är 40 kr, vid lägre 
belopp överförs beloppet till nästa månads faktura. Det finns möjlighet till betalning via autogiro.  

Ydre kommun överlåter all påminnelse- och inkassohantering till Visma AutoCollect. 

Frågor gällande faktura eller autogiro besvaras av avgiftshandläggaren. 

Att överklaga 
Den som inte är nöjd med ett beslut från kommunen kan överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. 
En överklagan kan till exempel gälla beslut om storleken på avgiften, ändring av avgift eller storleken 
på förbehållsbeloppet. Överklagan måste göras inom tre veckor från den dag då den enskilde fick 
information om beslutet. Överklagan sänds till Ydre kommun. 
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