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Innehållsförteckning 
 
 

Ord och begrepp 
 
Avgiftsberäkning – individuell beräkning utifrån inkomster, förbehållsbelopp och maxavgift. 
Justeras årligen eller vid förändrade ekonomiska förhållanden.  
Avgiftsutrymme – anger det ekonomiska utrymme som finns för att ta ut avgift  
Förbehållsbelopp – minimibelopp samt bostadskostnader 
Maxavgift – anger högsta avgift kan tas ut.  
Minimibelopp – belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov. 
Ordinärt boende – egen bostad så som villa, hyreslägenhet.  
Särskilt boende – vård och omsorgsboende där omsorg, stöd och service ingår 
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Alla ska ha råd med äldreomsorg. Därför finns ett högkostnadsskydd i form av en maxavgift. 

Du betalar aldrig mer än maxavgiften, oavsett vad du har för inkomst och tillgångar. Den 

högsta avgiften för insatser är 2 359 kr per månad. Priserna avser 2023. 

 

Vad påverkar din avgift? 
Din avgift beror på 

• dina inkomster 

• din bostadskostnad 

• vilka insatser du har. 

 

För att kunna räkna ut din avgift behöver Överkalix kommun veta din inkomst. 

Vi får automatiskt uppgifter om 

• inkomst som betalas ut av Pensionsmyndigheten 

• inkomst av kapital. 

Du behöver själv komplettera om du har andra inkomster. Prata med kommunens 

ekonomihandläggare eller biståndshandläggare så får du hjälp. 

Maxavgiften är den högsta avgift du får betala. Lämnar du inte några inkomstuppgifter till oss får du 

betala maxavgift för de insatser du har. 

Inkomst 

Avgiften för äldreomsorgen beräknas delvis på din inkomst. Som inkomst räknas 

• alla former av pensioner och inkomster av tjänst, näringsverksamhet, livränta och inkomst av 

kapital. Eventuellt inkomstpensionstillägg tas inte med som inkomst vid beräkningen.  

• vissa skattefria ersättningar och bidrag, såsom bostadstillägg för pensionärer, särskilt 

bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd. 

Förmögenhet räknas inte som inkomst. 
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För er som är gifta beräknas inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst. För sambor beräknas 

inkomsten var för sig.  

Bostadskostnad 

Din bostadskostnad påverkar din avgift för äldreomsorgen.  

För dig som bor i lägenhet består bostadskostnaden av hyresavgiften. Eventuell kostnad för bostadens 

uppvärmning och varmvatten, utöver hyra eller avgift ingår även.  

Om du bor i eget småhus får du räkna med tomträttsavgäld, fastighetsavgift och viss del av 

räntekostnad. Kostnaden för uppvärmning och drift räknas ut utifrån Pensionsmyndighetens 

schablonbelopp. 

Bostadskostnaden delas med det antal vuxna personer som delar hushåll. 

 

Minimibelopp, individuella tillägg och avdrag 
Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov och 

baseras på Konsumentverkets beräkningar av rimliga levnadskostnader. 

Minimibeloppet för år 2023 är för ensamstående 6 470 kronor per månad. För sammanlevande makar 

och sambor är minimibeloppet 5 279 kronor vardera per månad. 

Bor du permanent i vård- och omsorgsboende ingår vissa levnadskostnader (exempelvis hushållsel, 

försäkring, hemutrustning) och därför görs ett individuellt avdrag från minimibeloppet om 810 

kronor per månad (2023 år).  

 

Förbehållsbelopp och avgiftsutrymme 
Du får alltid behålla en viss del av dina inkomster när avgiften bestäms. Det kallas förbehållsbelopp 

och är summan av minimibeloppet och din bostadskostnad. Förbehållsbeloppet dras av från den 

sammanlagda inkomsten efter skatt och det som blir kvar kallas för avgiftsutrymme. Det är 

avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala. Finns det inget avgiftsutrymme betalar du 

ingen avgift för omsorgsinsatserna. 

Om du har fler än en insats, till exempel hemtjänst och hemsjukvård beräknas avgiften för alla dina 

insatser dock maximalt upp till maxavgift.  
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Gemensam avgift för vissa hemtjänstinsatser 

Sammanboende makar och sambor betalar en gemensam avgift för hemtjänstinsatser som båda tar 

del av i deras gemensamma hushåll med 50 % vardera. Eller betalas av en av parterna. 

 

Dubbla boendekostnader  

Om du flyttar till ett vård- och omsorgsboende eller servicehus och inte hinner avveckla din tidigare 

bostad får du ta med båda bostadskostnaderna i underlaget när din avgift beräknas. En avveckling 

kan till exempel vara försäljning av hus eller uppsägning av hyreslägenhet. 

Du kan också ansöka om sänkt hyra för vård- och omsorgsboende eller servicehus under en 

avvecklingstid om högst tre månader om du helt eller delvis saknar ekonomisk möjlighet att klara 

dubbla boendekostnader själv. Du ska i båda dessa fall kunna styrka att du har för avsikt att avveckla 

din tidigare bostad. 

 

Avgiftsbeslut 

Har du service, vård eller omsorg som du ska betala avgift för? Då får du ett beslut av oss om vilken 

avgift du ska betala. Du kan alltid överklaga beslutet om du inte är nöjd. Kontakta i så fall 

kommunen. 

Ändras något som påverkar avgiften ska du meddela oss det. Exempelvis ändrad inkomst eller 

bostadskostnad. Kontakta i sådana fall kommunen. 
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Hur räknas avgiften? 

Eftersom biståndsbeslutet är personligt och hjälpen kan variera beräknas alltid avgiften för varje 

enskild person årligen. Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt: 

Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)  

+ Bostadstillägg/bostadsbidrag 

-  Boendekostnad 

- Individuell del 

-  Minimibelopp 

= Avgiftsutrymme 

Du betalar aldrig mer för insatsen än ditt beräknade avgiftsutrymme och högst 2 359 kr per månad för 

2023. 
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Avgifter 
Här kan du läsa om de aktuella avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet och 

korttidsvård som gäller för dig som bor i lägenhet, villa eller servicehuslägenhet. 

Avgift för hemtjänst 

Från 2023 kommer kommunen införa nivåer i stället för timavgift som tidigare gällt. I nivåerna ingår 

omsorgsinsatser samt serviceinsatser som städ och tvätt, inköp, avlösning i hemmet, tillsyn via 

trygghetskamera. 

Nivå Antal timmar Avgift per månad 

1 Från 1 timme till under 5 timmar 400 

2 Från 5 timmar till under 11 timmar 800 

3 Från 11 timmar till under 20 timmar 1 850 

4 Över 20 timmar 2 359 

 

Övriga avgifter inom ordinärt boende / hemtjänst 

Insats Avgift (2023) 

Måltid i eget boende 59 kronor per måltid 

Trygghetslarm 274 kronor per månad 

Trygghetslarm, förlust av larmknapp 1 000 kronor 

Trygghetslarm, ej återlämnat larm Faktisk kostnad 

Trygghetslarm, tillägg för make/maka/sambo 50 kr per månad 

GPS-larm 310 kronor per månad 

Trygghetskamera 30 minuter för två digitala tillsyner per 

dygn. (ingen avgift för tekniken) 
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Avgifter hemsjukvård 

Avgift för läkemedelsskåp tillkommer för dig som har läkemedelshantering via den kommunala 

hemsjukvården.  

Inom hemsjukvården tas beslutet om avgiftsfri hemsjukvård för personer över 85 år bort. Avgiften 

regleras som en del av omsorgsavgiften vilket innebär att den inte kan överstiga maxtaxa eller det 

avgiftsutrymme kommunen räknat fram. 

Insats Avgift (2023) 

Hemsjukvårdsavgift 330 kronor per månad 

Avgift för hembesök 362 kronor per besök 

Läkemedelsskåp 25 kronor per månad 

 

Avgiftsfria insatser inom ordinärt boende / hemtjänst 

• Du som vårdar en närstående kan få gratis avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad. 

Behöver du mer avlösning läggs de timmarna in i beräkning av avgiftsnivå.  

• Du betalar ingen avgift om summan är lägre än 50 kronor. 

Avgifter avlastningsplats (korttidsboende, växelvård) 

Insats Avgift  

Korttidsplats, vårdavgift 88 kr/dygn 

Korttidsplats måltider 128 kr/dygn 

Korttidsplats i väntan på särskilt boende, tillkommer 
hyresavgift 

Faktisk hyreskostnad, reducering om det är i delat 
rum 

 

Avgift daglig verksamhet  

Insats Avgift (2023) 

Måltid  59 kronor per måltid 
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Här kan du läsa om de aktuella avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet och 
korttidsvård som gäller för dig som bor i lägenhet, villa eller servicehuslägenhet. 

 

Avgifter särskilt boende 

Insats Avgift (2023) 

Vård och omsorgsavgift 2 359 kronor per månad 

Måltider 3 856 kronor per månad 

Förbrukningsartiklar 150 kronor per månad 

Sänglinne/badlakan TVG 150 kronor per månad 

Hyra Varierar utifrån storlek. Justeras efter Överkalix 

Stiftelses förhandling med Hyresgästföreningen. 

 

En ny avgift för förbrukningsartiklar (kam, tvål, schampo, tvättlappar m.m.), denna avgift gör att 

förbehållsbeloppet ökar och avgiftsutrymmet minskar.  

Du som bor på Tallviksgårdens särskilda boende betalar även en avgift för sänglinne/badlakan på 150 

kronor per månad som läggs på varje månadsfaktura med start från 2023.  
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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 Avgift (2023) 

HVB och LVM-hem, vård och behandling av 

missbruk 

80 kronor per dygn enl 8 kap § 1 Socialtjänstlag samt 

Socialtjänstförordningen kapitel 6 § 1 

Familjehem, vård för missbruk 80 kronor per dygn enl 8 kap § 1 Socialtjänstlag samt 

Socialtjänstförordningen kapitel 6 § 1 

Stöd-/ omvårdnadsboende, familjehem, 

arbetskooperativ, missbruk och psykiska problem 

216 kronor per dygn 

 

 

 

 

 

  


