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Äldreomsorgens avgifter 2021 
Äldreomsorgens verksamhetsområden 
Avgifterna är definierade enligt verksamhetsområde i separata bilagor 

• Hemservice (bilaga 1)
• Öppenvårdstjänster (bilaga 2)
• Boendeservice (bilaga 3)

Allmänna principer 
Äldreomsorgsavgifterna beräknas i enlighet med bestämmelserna i Lag om klientavgifter inom 
social- och hälsovården (1992:734), Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården 
(1992:912). 

- Avgifterna för service får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.
- Möjlighet till e-faktura finns.

Justeringar 
- Hemservice-, service- och vårdavgiften fastställs för ett år åt gången. Avgiften kan

justeras under året vid förändrat vårdbehov eller då inkomsten förändras väsentligt
minst 10%.

Nedsättande av avgift 
- Klienten anhåller/ansöker om avgiftsnedsättning om avgiften leder till behov av

utkomststöd.

Inkomstbegreppet 
- Vilka inkomster som används vid beräkningar finns definierade i bilaga 4.

Ytterligare information kan fås av äldreomsorgskansliet, kontakta våra administratörer på 
telefon 018-531739 eller 018-531747. 

Godkänd av socialnämnden 
11§, 8.12.2020 
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Bilaga 1 

Hemservice 

Avgift för tillfälliga hemservicebesök 
Avgift för tillfälliga hemtjänstbesök : 9,50 €/ besök. 

Avgift för regelbunden hemservice 
Hemserviceavgiften beräknas enligt klientens/hushållets betalningsförmåga och  vårdbehovet. 

- Avgiften beräknas på de beskattningsbara bruttoinkomsterna som överstiger
inkomstgränserna, se tabell 1 nedan.

- Vid vårdplaneringen fastställs vårdbehovet enligt vårdtimmar/månad.
- Ett besök motsvarar minst 15 minuter.
- Självkostnadspris för hemservice är 83,19 €/ timme.
- Maxavgiften per vårdkategori = självkostnadspriset ggr övre timgränsen.

Vid avbrott i vården görs avdrag per dygn. 

Tabell 1: Tabell för uträkning av avgift. 

Hushållets 
storlek 

Antal 
personer 

Inkomstgräns 

Avgift beräknas 
på  inkomster som 
överstiger 

Vård-
kategori 1 

1 – 5 
tim/mån 

Vård-
kategori 2 

6 – 11 
tim/mån 

Vård- 
kategori 3 

12 – 20 
tim/mån 

Vård- 
kategori 4 

21 – 30 
tim/mån 

Vård- 
kategori 5 

31+  
tim/mån 

1 588 € 15% 20% 25% 30% 35% 
2 1.084 € 11% 14% 18% 21% 22% 
3 1.701 € 10% 13% 16% 18% 18% 
4 2.103 € 9% 10% 12% 14% 15% 
5 2.546 € 9% 10% 11% 13% 13% 
6 2.924 € 6% 10% 11% 11% 11% 

Uträkning av avgift 
Exempel 1 persons hushåll 

Beräkning av avgift för regelbunden hemservice för 1 persons hushåll med bruttoinkomst 950 
euro/månad och 15 planerade vårdtimmar/månad: 

- Justerad inkomst = Beskattningsbar inkomst 950 € minus (-) inkomstgränsen 588€ = 362 €
- Vårdkategori 3 = 25% av den justerade inkomsten
- Avgiftens storlek : 362 € * 25% =  90,50 € /månad

Exempel 2 personers hushåll 

Beräkning av avgift för regelbunden hemservice för 2 persons hushåll med bruttoinkomst 
2.200 euro/månad och 10 planerade vårdtimmar/månad: 
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- Justerad inkomst = Beskattningsbar inkomst 2 200 € minus (-) inkomstgränsen 1.084€ =
1.116 €

- Vårdkategori 2 = 20 % av den justerade inkomsten
- Avgiftens storlek : 1.116 € * 20% = 223,20 € /månad

Avgifter för stödtjänster 

Matservice i hemmet 
- Måltidsavgift: 7,90 €/ portion inklusive transport

Trygghetstelefon 
- Installationskostnad: 58 €. För installationsmånaden betalas endast installationskostnad.
- Kostnad: 30,05 €/månad (klocka) inklusive GSM- abonnemang. Vid avslutande av trygghetslarm

betalas full månadsavgift för pågående månad.
- Extra klocka 10,71 €/ månad
- Trygghetslarmbesök från hemtjänsten: 9,50 €/besök

ÄLDIS 
- TV-apparat : 30 €/mån
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Bilaga 2 

Öppenvårdstjänster 

Avgift för dagverksamhet vid Klippan 
- Dagverksamhetsavgift 17,90 €/dag
- Transport till dagverksamheten: 4,- €/dag, tur o retur

Avgift för hemrehabilitering 
- Besöksavgift: 9,50 €/besök, planerings- och första besöket är avgiftsfri
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Bilaga 3 

Boendeservice

Boendeserviceavgift - Korttidsboende 
- Vårdavgift: 48,90 €/dygn, upptill avgiftstaket 683 €/kalenderår [6a§ Klientavgiftslag].
- Vårdavgift : 17,90 €/dygn efter att avgiftstaket 683 €/kalenderår har uppnåtts.
- Vårdavgift i väntan på permanent vårdplats, 1-3 månader: 48,90 €/dygn därefter

serviceavgift.
- Dag- eller nattvård: 17,90 €/dygn.

Avlastning närståendevårdare 
- 11,40 €/avlastningsdygn, enligt närståendevårdavtal. Påverkar inte avgiftstaket 683 €.

Boendeserviceavgift - Effektiverat serviceboende (ESB) 
Avgiften för ESB består av fyra delar: 

1. Grundavgift: 41 €/månad
2. Serviceavgift per månad är 35 % av bruttoinkomster efter avdrag 588 €
3. Måltidsavgift: 11,45 €/dygn
4. Hyra (el och vatten ingår): Enligt m2

Klienten ska alltid lämnas med minst 250 € /månad 

Maxserviceavgift: 194,72 €/vårddygn (5.841,60 €/månad). 
Vid frånvaro görs avdrag per dygn för service- och måltidsavgift. 

Möjlighet till avdrag för boendekostnader under 3 månader 
Vid inflyttning till boende finns en möjlighet för en ensamstående att göra avdrag för max 3 
månader för tidigare bostadskostnader eller hyreskostnader. 

Avdrag görs för betald hyra, el-grundavgift, vatten-grundavgift och hemförsäkring. Bifoga kopia 
av fakturor samt kontoutdrag över hyresbetalning. 

Detta ingår i avgiften för ESB 
Grundavgift Klädservice, veckostädning, tvätt- och städmedel, WC-papper, TV-licens. 

Serviceavgift Avgift för vård och omsorg dygnet runt. 

Måltidsavgift Räknas per dygn och inkluderar alla måltider. 

Hyra El och vatten ingår samt del i gemensamma utrymmen. 

Möbler Säng, madrass och nattduksbord. 
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Boendeserviceavgift - Institutionsboende 
- Avgiften beräknas till 85 % av klientens nettoinkomster per månad
- Klienten skall lämnas med minst 110,- € /mån
- Om den som innan anstaltsvården levt i gemensamt hushåll och hans/hennes

månadsinkomster är större än makens månadsinkomster, bestäms avgiften på basis av
makarnas sammanräknade månadsinkomster. Månadsavgiften kan uppgå till högst 42,5 % av
de sammanräknade månadsinkomsterna.

Maxvårdavgift är: 217,36 €/vårddygn (6.520,80 €/mån).  
Vid frånvaro görs avdrag på service- och måltidsavgiften per dygn. 

Möjlighet till avdrag för boendekostnader under 3 månader 
Vid inflyttning till boende finns en möjlighet för en ensamstående att göra avdrag för max 3 
månader för tidigare bostadskostnader eller hyreskostnader. 

Avdrag görs för betald hyra, el-grundavgift, vatten-grundavgift och hemförsäkring. Bifoga kopia 
av fakturor samt kontoutdrag över hyresbetalning. 

Detta ingår i avgiften för institutionsboende
Vård, boende, måltider Måltider, omvårdnad och bassjukvård dygnet runt i enkelrum. 

Fotvård För insulindiabetiker betalas för max 6 gånger per år. Övriga boende 
betalas för max 4 gånger per år om det finns budgeterade medel. 

Frisör Hårklippning 4 gånger per år av utvald frisör. 

Klädvård Tvätt av kläder. 

Läkemedel Läkarordinerade mediciner. Hälsovårdsprodukter ersätts inte. 

Rekreationsresor 12 tur o retur resor per år och klient/boende betalas. Vid behov 
kan man ansöka om flera. Resorna gäller till släkt, vänner samt 
rekreation. Resorna planeras i samråd med personalen 

Sjukhusräkningar Ambulanstransporter och besöksavgift hos läkare ingår i avgiften. 
OBS! Då klienten är inskriven på sjukhus tar institutionen ingen 
vårdavgift pga. att klienten då är utskriven från institutionen. 
Klienten kan endast vara inskriven på ett ställe åt gången. 

Tandvård Institutionen betalar tandtekniska utgifter, tandkontroller och 
tandvård inkl. besök hos tandhygienist. Detta gäller endast vid 
ÅHS, INTE privata tandläkare. 

Telefon De boende som har egen telefon betalar för den. 

TV-licens 

Ögonläkare och glasögon Institutionen betalar optikerkostnad. Glasögon betalas av 
institutionen, max 100 euro för bågar. Specialglas ersätts endast 
på basen av medicinskt utlåtande. 

Övrigt Hygienartiklar, linne, hjälpmedel, batterier till hjälpmedel 
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Bilaga 4 

Definition av inkomstbegrepp 

Inkomster som skall beaktas vid bestämmande av 
betalningsförmåga i fråga om service i hemmet (18.4.1997/343) 
Som månadsinkomster beaktas klientens, samt med honom boende i gemensamt hushåll, 
skattepliktiga [bruttoinkomster] och skattefria inkomster. 

Inkomster som ligger till grund för bestämmande av avgift för 
långvarig anstaltsvård [Institution] (13.3.2003/221) 
Som månadsinkomst beaktas inkomsterna efter förskottsinnehållning [nettoinkomster] och 
skattefria inkomster. Ss nettolöneinkomster, nettopensioner, nettoförmåner, netto 
kapitalinkomster. 

Inkomster som inte skall beaktas när betalningsförmågan fastställs 
Barnbidrag, vårdbidrag för barn, barnförhöjning enligt pensionslagen, bostadsbidrag, 
handikapp bidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas av olycksfallsförsäkring, 
militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets 
bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, 
ersättning för uppehälle enligt lagen om rehabiliteringspenning, ersättning för uppehälle enligt 
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, stipendier som betalas på grund av studier och 
inte heller andra motsvarande understöd eller ersättningar för kostnader för familjevård eller 
stöd för hemvård av barn. 

Inkomster som skall avdras när betalningsförmågan fastställs 
Som avdrag från inkomsterna för beräkning av avgiften beaktas betalda underhållsbidrag och 
andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt förmån 
som skall betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av fastighet har förbehållits för 
viss tid eller livstid. 
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