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INFORMATION OM AVGIFTER   

Du som beviljats service och/eller omvårdnad debiteras för dessa insatser. Först måste dock kommunen 

enligt lag, försäkra sig om att du har ekonomiskt utrymme att betala innan vi tar ut avgiften. Flera av de 

belopp som används för att beräkna avgifter inom vård och omsorg är enligt socialtjänstlagen (2001:453) 

knutna till prisbasbeloppet som år 2021 uppgår till 47 600 kr. Dessa belopp samt pension, bostadstillägg och 

skatt justeras varje år. Din avgift räknas därmed årligen om. Det är insatsernas omfattning och din ekonomi 

som avgör hur mycket du ska betala, detta gäller även om du endast beviljats trygghetslarm eller 

hemsjukvård. De insatser du beviljats framgår av det beslutsmeddelande du fått av din biståndshandläggare. 

Kommunens sjuksköterska informerar om hemsjukvårdsinsatser.  

Maxtaxan (högkostnadsskydd)  
Maxtaxan, det så kallade högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § Socialtjänstlagen) betyder att det finns en övre 

gräns för hur mycket kommunen får ta ut av dig för de insatser du beviljats. Avgiften för hemtjänst i 

ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar får 

uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.  

För år 2021 motsvarar det 2 139 kr per månad.   
För sammanboende, som båda betalar avgift gäller maxtaxa och minimibelopp var och en för sig.  

Minimibelopp   

Den summa pengar var och en anses behöva för att klara sin vardag kallas minimibelopp och ska täcka 

kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och 

sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.   

Minimibelopp, ensamstående  

Det minimibelopp som gäller för ensamstående ska alltid utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 gånger 

prisbasbeloppet.   

För år 2021 motsvarar det 5 373 kr per månad.  

Minibeloppet, sammanlevande makar och sambor  
Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska alltid utgöra en tolftedel av 1,1446 

gånger prisbasbeloppet.   

För år 2021 motsvarar det 4 540 kr per månad.  

Individuellt tillägg 

Har du kostnad för god man/förvaltare kan ditt minimibelopp komma att höjas med motsvarande belopp. 

Det kan göra att din avgift blir lägre. Förhöjt belopp gäller endast under innevarande kalenderår. Du 

ansvarar själv för att informera oss om ev. fortsatt/ändrad kostnad. 

Avgiftsberäkning - dina inkomster och boendekostnad 

För att kunna fastställa en korrekt avgift måste du lämna uppgifter över dina samtliga inkomster och din 

boendekostnad. Det gör du genom att noggrant läsa denna information och fylla uppgifterna i bifogad 

”Inkomst- och hyresförfrågan”. Tänk på att du är skyldig att meddela kommunen om din inkomst eller 

boendekostnad ändras under året. 

Vill du inte lämna dina inkomstuppgifter, sänder du endast in första sidan, underskriven och daterad. 

Det innebär att du avstår avgiftsberäkning och därmed godkänner att debiteras enligt maxtaxa. Detsamma 

gäller om uppgifterna inte inkommit inom angiven tid eller är ofullständigt ifyllda. Oavsett vilket, bekräftar vi 



   

Vård och omsorg    

 

ditt val med ett avgiftsbeslut. Du garanteras dock alltid att avgiften beräknas utifrån omfattningen av beviljad 

insats. 

Har inte kommunen alla inkomster?  

Nej, det är bara den allmänna pensionen såsom garantipension, tilläggspension, efterlevandepension, sjuk – 

och aktivitetsersättning samt ev. bostadstillägg, BTP) som vi inhämtar från Pensionsmyndigheten/ 

Försäkringskassan. Dessa uppgifter kan i vissa fall därför redan vara ifyllda på inkomstförfrågan.  

Makar   

Vid avgiftsberäkningen läggs inkomsterna samman och delas med två. Om ni båda har hjälp gäller 

biståndsbeslutet var och en för sig. Insatserna kan variera för var och en, därför beräknas också avgiften var 

för sig. Ni får således var sitt avgiftsbeslut och var sin räkning.  

Om en av er flyttar till särskilt boende separeras inkomsterna och minimibeloppet fastställs till 

ensamstående. Eftersom civilståndet ändrats påverkas storleken på garantipensionen och ni kan därmed ha 

rätt till högre pension. Kontakta Pensionsmyndigheten. 

Sambo  

Avgiftsberäkningen baserar sig på den enskilde personens inkomster och läggs därför inte samman. 

Bostadskostnaden delas lika mellan de sammanboende, gäller samtliga i hushållet över 18 år.  

Under rubriken- ”Här ska du ange dina ev. övriga aktuella inkomster” fyller du i de fält som berör 

dina inkomster, det vill säga, har du tjänstepension från t.ex. KPA skriver du beloppet per månad före skatt, 

i rutan/fältet för ”Tjänstepension/avtalspension SPV, KPA, Alecta m.m.” Har du ingen tjänstepension, 

lämnar du rutan tom. 

Har du utländsk pension skriver du i beloppet, o.s.v.  

Viktigt att tänka på är att du måste ange beloppet före skatt, om inte blir beräkningen fel 
och du debiteras felaktig avgift. Vi redovisar skatten för sig på avgiftsbeslutet.   

Påverkar tillgångar/förmögenhet avgiften?  

Nej, kommunen får inte räkna med den i ditt avgiftsutrymme men den är viktig för att beräkning av 

eventuellt bostadstillägg ska stämma överens med Pensionsmyndighetens beräkning.  

Ekonomiskt stöd till pensionärer   

Du som har låg pension har möjlighet att ansöka om extra ekonomiskt stöd i form av bostadstillägg till 
pensionärer (BTP) och äldreförsörjningsstöd. För att du ska kunna se om du bör ansöka om bostadstillägg 
har Pensionsmyndigheten tagit fram dessa tumregler.  

 

 

 

 

 

Tänk på att om inkomsterna eller bostadskostnaden förändras längre fram kan möjlighet till bostadstillägg 
finnas då. Har du en inkomst omkring eller lägre än beloppen i tabellen finns det en beräkningshjälp för att 
kunna ta reda på om en ansökan bör göras. 

Bostadskostnad per månad Tumregel för inkomst per månad  

3 000 kr  15 100 före skatt 

4 000 kr 16 700 kr före skatt 

5 000  kr 18 300 kr före skatt 
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https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/beraknabt 

 

För mer info, kontakta Pensionsmyndigheten. Tele: 0771–776 776  

Avgiftsbelagda insatser 

Hemtjänst  

Som hemtjänst räknas förutom personlig omvårdnad även serviceinsatser såsom inköp, städning, hjälp med 

tvätt etc. Avgiften startar den dag respektive insats startar till och med att beslutet upphör och kan som 

högst bli enligt maxtaxan, 2 139 kr per månad. Om du anser att du inte längre har behov av dina 

beviljade insatser, samtliga eller enstaka, ska du omgående meddela din biståndshandläggare. Din 

avgift kan komma att påverkas. 

Trygghetslarm  

Avgiften är 145 kronor per person och månad. Avgiften avser hel månad oavsett vilket datum larmet 

installerats eller när i månaden larmet återlämnats. Om du redan betalar maxavgift för hemtjänst betalar du 

inget extra för larm.  

Korttidsplats  

Korttidsplats är en tillfällig insats och debiteras för det antal dagar platsen nyttjas. Avgiften är  

178 kr per dygn, varav 68 kr avser vård och omsorg, en så kallad omsorgsavgift, 105 kr per dygn avser 

måltider. I avgiften ingår även 5 kr per dygn för förbrukningsartiklar. Om du redan betalar maxtaxa för 

hemtjänst tas ingen extra kostnad för vård och omsorg under tiden du är på korttidsplats. Om inte, 

kontrolleras och debiteras din tid på korttidsplats mot maxtaxa. Måltider och förbrukningsartiklar betalas 

alltid. En korttidsplats är inget permanent boende därför debiteras ingen hyra.  

Kommunal hemsjukvård  

Avgiften för hemsjukvård är 368 kr per hel månad. Om du redan betalar maxtaxa betalar du inget extra för 

hemsjukvård.  Den beviljade hemsjukvården utförs av kommunens sjuksköterska men kan ha delegerats till 

hemtjänstpersonal. Avgiften startar i samband med inskrivning i hemsjukvården. Vid start före den 15:e i 

månaden debiteras hel avgift, efter den 15:e debiteras halv avgift. Detsamma gäller vid avslut.   

Ledsagning  

Ledsagning kan beviljas som en engångsinsats och kostar 313 kr per tillfälle, kontrolleras mot maxtaxan. 

Du ansöker om insatsen hos biståndshandläggaren.  

Måltider  

För boende på kommunens vård- och demensboenden Solbacken, Källbobacken, Blomsterängen, 

Björkbacken, Lilla Källbo och Stora Källbo debiteras tillämpas matabonnemang med 3 200 kronor. För 

måltider i samband med dagverksamhet "Knuten" debiteras 77 kr per dag. Måltider i samband med 

korttidsplats, 105 kr per dygn.  

Om du har ett giltigt matbistånd gäller nedanstående pris, oavsett om du bor på servicehus eller i ordinärt 

boende. Att få maten levererad till sin bostad kostar inget extra. Kostnaden debiteras, i förekommande fall 

med övriga avgifter.  

 

Frukost:    19 kr          Kaffe:    8 kr  

Lunch:      50 kr          Dessert: 8 kr  
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Kvällsmål: 28 kr   

Förbrukningsartiklar   

För den som bor på vård- eller demensboende är avgiften för förbrukningsartiklar 156 kr per månad alt. 

1/30 del per dygn (5 kr) t.ex. i samband med korttidsplats. Avgiften debiteras tillsammans med övriga 

avgifter.  

Boendeavgift i särskilt boende  

För den som bor på Solbacken, Källbobacken, Blomsterängen, Björkbacken, Lilla Källbo eller Stora Källbo 

upprättas boendeavtal. Boendena är olika och kostar mellan 1 311 kr - 2 500 kr per månad och debiteras i 

efterskott tillsammans med övriga avgifter. Boendeavgiften debiteras från och med den dag du tackade ja till 

erbjuden plats till och med dagen rummet är utflyttat. I och med att du tackat ja betraktas du som inflyttad 

oavsett när i månaden detta sker. Platsen reserveras för dig. 

Brytdatum för boendeavgift  

Reserveras platsen för dig före den 15:e i månaden debiteras du hel boendeavgift. Efter den 15:e, halv avgift. 

Vid utflytt före den 15:e debiteras halv avgift. Från och med den 15:e hel avgift.   

Hyra Servicehus  

Hyrorna varierar, mer information lämnas i samband med erbjudande om plats i särskilt boende. 

Hyreskontrakt skrivs med Surahammars kommun, hyran debiteras i förskott.  

Dubbla boendekostnader  

Om du flyttar till särskilt boende och drabbas av dubbla boendekostnader samtidigt som du betalar 

hemtjänstavgift kan du ansöka om jämkning av avgiften. Kommunens prövning och dina inkomster avgör 

om du är berättigad. Du måste kunna påvisa att försäljning av bostaden påbörjats eller att hyreskontrakt 

sagts upp. Särskild jämkningsansökan krävs. Eventuell jämkning gäller endast i anslutning till att du flyttar till 

det särskilda boendet. Kontakta avgiftshandläggaren.  

Frånvaro – egen begäran - sjukhus  

Om du inte önskar några insatser under kortare period ska du meddela hemtjänstgruppen detta snarast, dock 

senast fem dagar innan så att vi kan avboka dina insatser och göra nödvändiga ändringar av 

dagsplaneringarna. Du betalar avgift enligt taxan de första sju dagarna, avgiften reduceras från och med dag 

åtta. Om du inte meddelat din frånvaro i tid eller om du avstår enstaka insats sker ingen reducering. 

Om du blir inlagd på sjukhus reduceras avgiften från och med dag två. Om du har avgift för 

måltidsabonnemang och förbrukningsartiklar reduceras även dessa. Avgift för hemsjukvård reduceras med 

hälften från och med dag femton, oavsett frånvaroorsak.  

Avgiftsberäkningen   

Vid avgiftsberäkningen utgår vi från den totala nettoinkomsten, det vill säga vi lägger ihop dina inkomster 

och drar ifrån skatten. Förbehållsbeloppet är summan av boendekostnader (hyra - bostadsbidrag) och 

minimibeloppet. Efter att du har lämnat in inkomst och hyresuppgifterna och vi har gjort beräkningarna 

kommer du att få ett avgiftsbeslut som visar vad din avgift blir.  

Följande exempel visar avgiftsberäkningen för en ensamstående med dagliga insatser:  

Nettoinkomst per månad   12 000 kr  

Bostadstillägg/bostadsbidrag per månad  + 700 kr  

Boendekostnad/hyra per månad                 - 5 012 kr  
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Minimibelopp per månad ensamboende                - 5 373 kr  

------------------------------------------------- 

              Avgiftsutrymme i kronor per månad        = 2 315 kr  

Avgiften fastställs till maxtaxa, 2 139 kr per månad. 

Faktura  

Debitering av avgiften sker månadsvis i efterskott. Fakturan kommer omkring den 15:e med förfallodatum 

den sista i månaden. Autogiro kan erbjudas, kontakta kommunens ekonomiavdelning. 

Medgivande   

Anhöriga och närstående har inte per automatik några rättsliga befogenheter att agera som ställföreträdare 

för dig utan ditt medgivande. Du kan ange om någon annan ska vara räkning- och beslutsmottagare och 

därmed har du godkänt att kommunen får diskutera dina inkomster med annan person.  Se sidan 1 

”Annan räkning- och beslutsmottagare”  

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta avgiftshandläggaren.  

Tele: 0220-393 30  

Trygg hantering av dina personuppgifter  

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom namn, personnummer, adress, 

telefonnummer, e-postadress, din ekonomi och i förekommande fall uppgifter om sammanboendes 

ekonomi. Detta gör vi för att uppfylla kraven i samband med avgiftsberäkning, framställan av avgiftsbeslut, 

dokumentation och för att fakturera avgiftsbelagd insats. Utöver de uppgifter du själv lämnar om dig hämtar 

vi uppgifter om namn och adress från folkbokföringsregistret. Vi hämtar uppgifter om din inkomst och ev. 

BTP från Pensionsmyndigheten alt. Försäkringskassan. 

Inom Vård och Omsorg i Surahammars kommun arbetar vi enligt flera lagrum. Några av de juridiska 

skyldigheterna och lagrum som styr är socialtjänstlagen, (SoL), Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Arkivlagen och Förvaltningslagen.  

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för 

att behandla dina personuppgifter är ett lagstadgat krav.  

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med relevant utförare för verkställande inom respektive ovan 

nämnda lagrum. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att 

göra så enligt lag t ex med Inspektionen för Vård och Omsorg, (IVO), Socialstyrelsen. Däremot kommer vi 

inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.   

Dina uppgifter kommer att förvaras i våra verksamhetssystem så länge du väljer att vara aktuell inom Vård 

och Omsorg. Personuppgifter som behandlas enligt lagarna SoL och LSS raderas/arkiveras 5 år efter din 

senaste kontakt med oss, för HSL gäller 10 år. Undantaget är personer födda dag 5, 15 och 25 vilkas 

uppgifter sparas och arkiveras för framtida forskning.  

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden.  

Kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära överföring, göra 

invändningar och begära rättelse eller begränsa behandling. Detta gör du genom att kontakta oss på 

kommunen@surahammar.se  
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Kommunen har ett Dataskyddsombud som kan kontaktas via kommunens växel 0220–39000 när det gäller 

alla frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt 

dataskyddsförordningen.  

Kontakta Datainspektionen om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. 


