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Avgifter sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde från
2022-04-01.
För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Överkalix kommun ut en
avgift. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen (SoL), 8 kap 2-9 §§ och 16 kap 3 §, och
baseras på prisbasbelopp som fastställs av Regeringen och justeras årligen.
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.
2019 beslutades om nya avgifter i Överkalix kommun, se DNR 761-2018. Under början av
2021 upptäcktes ett att man inte hade justerat vissa kostnader från 2016 års siffror, så dessa
reviderades under 2021, se DNR 27-2021 och kommer att justeras i avgifterna för särskilt
boende under tre år.
Sedan 2019 har ingen justering skett av avgifterna, bortsett från hembesök inom
kommunal hälso- och sjukvård, varför en justering motsvarande tre års indexuppräkning
föreslås. De index som använts är Omsorgsprisindex, OPI, från Sveriges kommuner och
regioner, SKR. De justeringar som skett av OPI sedan 2019 är; 2019: 3 procent, 2020: 1,5
procent och för 2021: 1,9 procent. Sammantaget skulle dessa innebära en justering om 6,4
procent för 2022. I tabellerna nedan framgår vilken skillnad det innebär för de olika
avgifterna.
För att inte hamna efter vad gäller avgiftsnivå, föreslås att uppräkning enligt OPI ska ske
årligen inför nytt år.
När det gäller kostnad för kost, föreslås en höjning med 3,5 % som baseras på ökningar av
de interna kostnaderna under de senaste åren. För att få ut full kostnadstäckning skulle
avgiften behöva höjas med ca 40-45 procent. Interndebitering för en dags måltider är ca
169 kr och intäkten med nuvarande avgift är ca 116 kr/dag.

Maxtaxa 2022
Maxtaxan, högkostnadsskyddet (8 kap 5 § SoL), för 2022 avser det månadsbelopp som den
enskilde som mest betalar för sina vård- och omsorgsinsatser oavsett storlek på pension
och övriga tillgångar. För 2022 är maxtaxan 2 170,28 kr.

Minimibelopp 2022
Minimibeloppet (8 kap 7 § SoL) anger den lägsta summa som den enskilde ska ha kvar
efter att hyra och avgifter för äldreomsorg är betalt (inklusive mat) och anges per månad.
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För 2022 är minimibeloppet 5 652,71 kr för ensamstående och för sammanlevande makar
och sambor är för vardera 4 706,84 kr.

Avgifter för hemtjänst
Insats

Nuvarande avgift

Förslag ny avgift

Förändring

Omsorgsinsats

70 kr/h

74 kr/h

6,4 %

Omsorgsinsats, ej hel
timme*

12kr/10 min

12,50 kr/ 10 min

4,2 %

Måltider**

55 kr/måltid

57 kr/måltid

3,5%

Städ/tvätt/inköp

250 kr/h

265 kr/h

6%

Trygghetslarm

25o kr/månad

265 kr/månad

6%

Trygghetslarm,
förlust av larmknapp

1000 kr

1000 kr

Oförändrad
debitering

Trygghetslarm, Ej
återlämnat larm

Faktisk
kostnadsdebitering

Faktisk
Oförändrad
kostnadsdebitering debitering

Trygghetslarm,
Tilläggslarm
make/maka/sambo

250 kr/månad

50 kr/månad

Minskning av
kostnad

GPS larm

-

300 kr/månad

-

Avlösning i hemmet

Under 10 h/månad:
avgiftsfritt

Under 10 h/månad: 6,4%
avgiftsfritt

Över 10 h/månad: 70
kr/h

Över 10 h/månad:
74 kr/h

*digital tillsyn via kamera debiteras enligt denna post, där antal tillsynstillfällen motsvarar
ersättning för 10 minuters besök.
** avgift för leverans tillkommer motsvarande 10 min omsorgsinsats per leverans, för de
som inte har andra insatser.

Avgifter avlastningsplats (korttidsboende, växelvård)
Insats

Nuvarande avgift

Förslag ny avgift

Förändring

Korttidsplats,
vårdavgift

80 kr/dygn

85 kr/dygn

6,4%

Korttidsplats måltider

120 kr/dygn

124kr/dygn

3,5%

Korttidsplats i väntan
på särskilt boende,
tillkommer
hyresavgift

Faktisk
hyreskostnad,
reducering om det
är i delat rum

Faktisk
hyreskostnad
reducerad med 50 %
då kortbo delar rum

Oförändrat.

Avgifter kommunal hälso- och sjukvård
Insats

Nuvarande avgift

Förslag ny avgift

Förändring
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Hemsjukvård

300 kr/månad

319 kr/månad

6,4%

Hembesök

350 kr/besök

350 kr/besök

oförändrat

Avgift daglig verksamhet
Insats

Nuvarande avgift

Förslag ny avgift

Förändring

Måltid

55 kr/måltid

57 kr/måltid

3,5%

Avgifter särskilt boende
Hyreskostnaden varierar utifrån lägenhetens storlek och hanteras separat när det gäller
årlig justering.
Insats

Nuvarande avgift

Förslag ny avgift

Förändring

Vård- och
omsorgsavgift*

2 139 kr/månad

2170 kr/månad

I nivå med maxtaxa.

Måltidsavgift

3 600 kr/månad

3726 kr/månad

3,5%

*kan jämkas utifrån avgiftsutrymme

Egenavgift vård och stöd av vuxna
Egenavgift är den avgift kommunen enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) får ta av den
enskilde för en tjänst. Med tjänst avses olika insatser som Socialnämnden beviljar till
enskilda i behov av behandling och eller stöd och omvårdnad. Bestämmelsen avses i detta
fall tillämpas vid insatser som rör personer med missbruks/beroendeproblematik eller
personer med psykisk ohälsa i behov av stöd och omvårdnadsboende.

Insats

Syfte med insatsen

Avgift

Komplettering

HVB och LVM-hem

Vård och behandling för
missbruk

80 kr/dygn
enligt 8 kap 1 §
SoL, 6 kap 1 SoF

Bör efterges helt eller delvis
enligt 9 kap 4 § SoL om
personen saknar
betalningsförmåga

Familjehem

Vård för missbruk

80 kr/dygn
enligt 8 kap 1 §
SoL, 6 kap 1 SoF

Bör efterges helt eller delvis
enligt 9 kap 4 § SoL om
personen saknar
betalningsförmåga

Stöd-/
omvårdnadsboende,
familjehem,
arbetskooperativ

Stödboende/omvårdnad
för missbruk och
psykiska problem

209 kr/dygn
(boende 85 kr
samt matkostnad 124 kr)

Bör efterges helt eller delvis
enligt 9 kap 4 § SoL om
personen saknar
betalningsförmåga

