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Information om avgifter 
Avgifter för vård och omsorg inom äldre- och funktionshinder- 
omsorgen regleras i socialtjänstlagen, kapitel 8. I lagen regleras 
vilken högsta avgift kommunerna får ta ut.

Högsta avgift, maxtaxa för år 2023 är 2 100:- per månad. Kostnad 
för mat och boende tillkommer. Kommunfullmäktige har fattat  
beslut om vilka avgifter som ska gälla i Sölvesborgs kommun.  
Beslutet innebär att kunden betalar fasta avgifter för hyra och mat 
samt en inkomstrelaterad avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt 
boende.

För omsorgsavgiften på korttids/växelvård uttas en maxtaxa  
baserat på avgiftsutrymmet eller maximalt 2 100:-

Vård- och omsorgsnämnden i Sölvesborgs kommun beslutar inför 
nytt avgiftsår, om höjning av äldreomsorgsavgifterna utifrån pris-
basbeloppet.

Så här räknar vi ut din avgift
+ Nettoinkomst per månad
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag per månad
 -   Boendekostnad/hyra per månad
 -  Förbehållsbelopp per månad
= Avgiftsutrymme i kr per månad

Inkomst

För att räkna ut avgift för beviljade insatser, tas hänsyn till sökan-
dens inkomster, hemtjänstens omfattning, skälig boendekostnad ev. 
bostadstillägg samt ett s.k. förbehållsbelopp.

Om avgiftsgrundande uppgifter saknas eller det lämnats in ofull- 
ständiga sådana, uttas högsta månadsavgift.



Brukaren får fylla i inkomstförfrågan som skickas in till avgifts- 
handläggaren, för att rätt avgiftsutrymme ska kunna beräknas.  
Ändras inkomst eller boendekostnad under året ska detta meddelas 
till oss. Avgiften grundar sig på samtliga inkomster efter skatt samt  
eventuellt bostadstillägg.

Som inkomst räknas alla typer av pensioner, lön/ersättningar, ränte- 
inkomster, utdelning på aktier/fonder och ev. vinster.

Inkomstförfrågan ska skickas in snarast till avgiftshandläggarna.

Allmän information

En gång om året hämtar kommunen uppgifter från Skatteverket och 
varje månad från Försäkringskassa/Pensionsmyndighet. Om någon 
förändring har skett kan därför avgiften variera.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme är summan som vi får fram efter att vi minskat 
nettoinkomsterna med boendekostnaden och förbehållsbeloppet.  
Detta är vad brukaren maximalt kan betala i avgift. Är avgiftsut- 
rymmet negativt blir avgiften noll kronor. Avgiftsutrymmet omprö-
vas minst en gång om året och vid varje förändring.

För boende i egen fastighet beräknas en boendekostnad enligt 
Försäkringskassans/Pensionsmyndighetens normer.



Civilstånd
För person som är gift eller har registrerat partnerskap och makarna 
bor tillsammans i eget boende läggs den sammanlagda inkomsten 
ihop och delas på hälften. Om den ena makan bor på särskilt 
boende räknas vårdavgiften på det sätt som är ekonomiskt mest 
fördelaktigt för dem båda. För sambo räknas halva hushållets 
boendekostnad som kostnad.

Faktura
Hyror för de boende som kommunen hyr ut, faktureras i förskott. 
Avgiften för omsorgsavgiften och matavgiften faktureras i efter-
skott. Faktura skickas ut varje månad. Förfallodagen anges på  
fakturan.

Autogiro
Det går utmärkt att betala fakturan med autogiro. Ansöknings- 
blankett för autogiro finns på kommunens hemsida under omsorg 
och stöd/omsorgsavgifter. Om man inte har tillgång till internet 
går det bra att ringa avgiftshandläggarna för att få hjälp med att få 
blanketten hemskickad.

Minimibelopp och förbehållsbelopp
Minimibeloppet är baserat på prisbasbeloppet och beräknas av 
Konsumentverket. Detta belopp ska täcka levnadskostnader såsom 
livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, 
hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, 
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Följande minimibelopp gäller 

Personer yngre än 61 år 7 117:- för ensamstående
                                                 5 807:- för sammanboende

Personer 61 år eller äldre 6 470:- för ensamstående
                                                 5 279:- för sammanboende



Den som har högre omkostnader, kan få en förhöjning av minimi-
beloppet. Det kan t.ex gälla förhöjda matkostnader eller kostnad 
för god man. Sådana kostnader ska styrkas med intyg eller kvitto. 
Minimibelopp + ev förhöjningar/nedsättningar blir ett så kallat 
förbehållsbelopp. Detta + boendekostnader dras ifrån kundens sam-
manlagda inkomst för att få fram avgiftsutrymmet.

Hemtjänstavgift i ordinärt boende
Avgiften för hemtjänst är baserad på nivåer:
1 nivå = 1 timme
Nivå 1         263:- 
Nivå 2         525:-
Nivå 3        788:-
Nivå 4       1 050:- 
Nivå 5       1 313:-
Nivå 6       1 575:-
Nivå 7        1 837:- 
Nivå 8       2 100:-    Maxtaxa

Trygghetslarm 298:- (person 1)
Trygghetslarm för make/maka om båda har larm 163:- (person 2)
Telefonservice 163:-

Matdistribution 72:-/portion
Mat/sondmat på särskilt boende 146:-/dag
Hemsjukvård 141:-/besök. Max  380:-/mån

Enkel resa till Sunnanbo dagverksamhet 26 kr
Sunnanbo matavgift 72 kr/portion 

Regler vid frånvaro
Nedsättning av avgift när man har hemtjänst görs vid sjukhus- 
vistelse och gäller fr.o.m. första dag som hjälp inte ges i hemmet. Vid 
annan frånvaro gäller att nedsättning av avgiften görs om frånvaron 
meddelats minst 7 dagar i förväg till enhetschef/arbetslaget. 



Reducering av avgiften görs per timme upp till nivå 8. Vid hem-
tjänst mer än 8 timmar görs ingen nedsättning då högsta nivå har 
uppnåtts. Nedsättning gäller inte för omsorgsavgiften på särskilda 
boenden då högsta nivå uppnås efter mindre än en dags vistelse där. 
Om avgiftsutrymmet är lägre än kostnaden för utförd tid görs inget 
avdrag.
Vid eventuellt avdrag för frånvaro kommer detta på fakturan  
månaden efter att insatsen skulle ha utförts.

Jämkning av dubbla boendekostnader
Brukare som flyttar in på särskilt boende efter biståndsbeslut och 
måste betala hyra för sin gamla bostad, kan ansöka om jämkning på 
den lägsta hyran av de båda bostäderna, dock längst under tre  
månader. Detta gäller under förutsättning att kraven för jämkning 
som finns på ansökan uppfylls. För att jämkning ska ske måste  
särskild ansökan lämnas in till avgiftshandläggarna. 

Bostadstillägg
Vid avgiftsberäkning tas hänsyn till aktuell bostadskostnad och 
bostadstillägg för pensionärer (BTP). Därför är det viktigt att  
brukaren ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten  
så att rätt uppgift ligger till grund för beräkning av avgiften.
Uppdatera dina uppgifter årligen.

Korttidsboende/Växelvård/Trygg hemgång
Mat 146:-/dag på korttidsboende/växelvård
Omsorgsavgift 70:-/dag (beroende på avgiftsutrymme)

Särskilt boende
Hyra enligt hyreskontrakt
Mat 146:-/dag
Omsorgsavgift 2 100:-/månad efter 8 timmar (beroende på avgifts-
utrymme)



Frågor?
Vid frågor kontakta avgiftshandläggarna på telefontid: 08:15-09:45

Lena Thuresson  
Telefon: 0456-81 60 57 
E-post: lena.thuresson@solvesborg.se

Svalan, Tärnan, Gerbogården, Timansstenar, Utsikten, Listers hem-
tjänst och Nordrikets hemtjänst

Ana-Maria Sanchez  
Telefon: 0456-81 63 43  
E-post: ana-maria.sanchez@solvesborg.se

Slottsgården, Sunnanbo och Innerstans hemtjänst 
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Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg
Besök: Repslagaregatan 1
Växel: 0456-816 000
Mejl: info@solvesborg.se
solvesborg.se


