
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

Avgifter inom  

Vård- och Omsorgsförvaltningen 
 

2023 

  
 
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

2 

2

 
 
 
1 Inledning     

 1.1  Maxavgift/högkostnadsskydd 
 1.2 Förbehållsbelopp 
 1.3 Avbokning av inplanerade hemtjänstbesök 
 

2  Kinda kommuns taxor och avgifter 
 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 
 2.2 Omsorgsavgifter särskilt boende 
 2.3 Matkostnader 
 2.4 Avgift för korttidsplats 
 2.5 Transport av avliden 
 2.6 Avgifter hemsjukvård 
 2.7 Hyressättning särskilt boende  
 2.8 Taxiresor till dagverksamhet 
 2.9 Installation av trygghetslarm 
   

3 Beräkning av avgift 
  3.1 Inkomst 
  3.2 Bostadskostnad 
  3.3 Inkomstförfrågan 
  3.4 Beräkning av avgiftsutrymme 
  3.5 Bostadstillägg 
  3.6 Debitering 
  3.7 Överklagande  
   
 4 Övrig information 
  4.1 Reduceringar 
  4.2 Höjning av förbehållsbelopp 
  4.3 Dubbel boendekostnad 
  4.4 Makar 
  4.5 Måltider särskilt boende 
  4.6 Hemförsäkring 



 

 

3 

3

 
 
INLEDNING 

  
  

1.1  Maxavgift/högkostnadsskydd  
 
Maxavgift är den högsta avgift per månad som kommunen får ta ut för 
hemtjänst inklusive larm, ledsagning och omsorgsavgift i särskilt boende. 
 
År 2023 är maxavgiften för hemtjänst och omsorg 2 359 kr/månad och 
person. 
 
Dessa belopp räknas fram som en andel av prisbasbeloppet varje år. 
  
 
1.2  Förbehållsbelopp 
Förbehållsbelopp är det belopp som man drar ifrån nettoinkomsten.  
 
Det består av två delar: 
 
1. Ett minimibelopp som är nationellt fastställt och som ska täcka 
normalkostnader för: 
Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, 
hälso-sjukvård, tandvård, hushållsel, resor, möbler husgeråd och 
läkemedel.  
 
För år 2023 motsvarar det 6 470 kr/månad för ensamstående och 
5 279 kr/månad för makar/sambor. 
 
Höjt förbehållsbelopp efter ansökan från enskild. (se punkt 4.2)  
 
2. Den faktiska bostadskostnaden.  
 
 
Yngre personer med funktionsnedsättning: 
 
Beräknas till 10 % över det fastställda förbehållsbeloppet. 
För 2023 blir det 647 kr/månad.  
 
1.3 Avbokning av inplanerade hemtjänstbesök 
 
Meddela alltid hemtjänsten minst 48 timmar i förväg om du vill avboka ett 
inplanerat besök. Annars får du betala för den inplanerade tiden.  
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KINDA KOMMUNS TAXOR OCH AVGIFTER 
 
 
2.1  Avgifter ordinärt boende 
 
Timtaxa     Pris 
Omvårdnad   311 kr/timme 
Egenvård   311 kr/timme 
Städ    311 kr/timme 
Tvätt    311 kr/timme 
Inköp    311 kr/timme 
Tillsyn/telefonservice   311 kr/timme 
Ledsagning (ex matsal)  311 kr/timme 
Följeslagare   311 kr/timme 
Delegerad hemsjukvård  311 kr/timme 
Avlösning i hemmet  Ingen avgift upp till 10 

 timmar/månad därefter 
 debiteras 311 kr/timme 

 
Fasta månadsavgifter   Pris 
Trygghetslarm   267 kr/månad 
Trygghetslarm make/maka  267 kr/månad 
 
 
2.2  Avgifter särskilt boende 
 
Omsorgsavgift     Maxavgift  
 
2.3  Matkostnader (ingår ej i maxtaxa) 
 
Måltidskostnad särskilt boende    4 517 kr/mån 
Måltid i matsal    79,81 kr/portion (inkl 

moms) 
Matlåda     70,65 kr/portion 
Lunch dagverksamhet    70,65 kr/portion 
 
Utkörningsavgift matlåda  10 kr/tillfälle 
 
2.4 Avgift korttidsplats 
Ingår i maxtaxa 
Omvårdnadsavgift    79 kr/dygn  
 
Ingår inte i maxtaxa 
Måltidskostnad     151 kr/dygn 
 
2.5 Transport av avliden 
Ingår inte i maxtaxa 
Transport av avliden    48 kr/tillfälle 
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2.6  Avgifter hemsjukvård 
Ingår i maxtaxa 
 
Besök av sjuksköterska,     100 kr/besök 
arbetsterapeut/fysiosterapeut    (max 400 kr/månad) 
 
Ingår inte i maxtaxa 
 
Transport vid återföring av hjälpmedel 300 kr/tillfälle 
Bostadsanpassningsintyg    100 kr/tillfälle 
 
2.7 Hyressättning särskilt boende 

Kommunen har antagit en hyressättningsmodell med hyreskontrakt som är 
förhandlad med Hyresgästföreningen. I de fall hyresförhandling ej är klart 
till årets första hyra/hyror kommer mellanskillnad att debiteras retroaktivt. 

 
 2.8 Taxiresor till dagverksamhet 

 
Fr o m 220701 fakturerar Östgötatrafiken taxiresor till och från 
dagverksamhet. 
 
2.9 Avgift för installation av trygghetslarm 

 Engångsavgift   311 kr 

BERÄKNING AV AVGIFT 
 

3.1 Inkomster 
 
Avgiften beräknas på nettoinkomst. Som inkomst räknas aktuella förvärvs- 
och kapitalinkomster samt bostadstillägg.  
 
3.2 Bostadskostnad 
 
För att beräkna betalningsförmåga behöver kommunen veta din 
bostadskostnad.  
 
Hyreslägenhet: 
 ange hyra exklusive hushållsel. 

 
Eget hus eller bostadsrätt: 
 ange bostadsytan (kvm). Kommunen beräknar sedan 

driftskostnader  
 ange taxeringsvärde för beräkning av fastighetsskatt  
 ange eventuella ränteutgifter för lån på bostaden 
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3.3 Inkomstförfrågan 
 
Den aktuella inkomsten ligger som grund för beräkning av avgift. Uppgiften 
inhämtas i alla nya biståndsärenden i samband med att utredning om 
biståndsbehov genomförs. Inkomstförfrågan inhämtas sedan årligen.  
 
Blanketten omfattar fyra delar: 
 möjlighet att avstå från att lämna uppgifter, debitering sker enligt 

maxavgift 
 förfrågan om inkomster  
 förfrågan om boendekostnad 
 förfrågan om eventuellt fördyrade levnadskostnader 

 
Vid förändrad ekonomisk situation under året: 
 meddela avgiftshandläggare  

 
3.4 Beräkning av avgiftsutrymme 
 
Avgiftsutrymme är den omsorgsavgift som du kan betala. 
 
Avgiftsutrymmet beräknas på detta sätt: 
+ nettoinkomst 
+ bostadstillägg 
- förbehållsbelopp enligt lag 
- höjt förbehållsbelopp (varaktiga merkostnader) 
- faktisk bostadskostnad 
= avgiftsutrymme  
 
3.5 Bostadstillägg 
 
Kommunen förutsätter att du ansöker om bostadstillägg hos 
Pensionsmyndigheten. 
 
3.6 Debitering 
 
Debitering sker i efterskott. 
 
3.7 Överklagande 
 
Beslut i frågor som rör avgift, förbehållsbelopp eller avgiftsunderlag kan 
överklagas genom förvaltningsbesvär enligt Socialtjänstlagen 8 kap. 4-9 §§. 
 
Kontakta avgiftshandläggare på kommunkontoret om du undrar eller vill ha 
hjälp att överklaga. 
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ÖVRIG INFORMATION 
 
4.1 Reduceringar 
 
Reducering av omsorgsavgift och måltidskostnad särskilt boende: 
 
 vid sjukhusvistelse och annan frånvaro från första dygnet 
 vid utflyttning reduceras måltidskostnad och omsorgsavgift från 

första dygnet.  
 endast heldygnsfrånvaro räknas, inte enskilda uteblivna måltider 
 vid utflyttning gäller 3 månaders uppsägning av hyra. Om 

lägenheten uthyres innan uppsägningstidens slut, debiteras 
dygnskostnad. I det fall hyresgästen avlider reduceras 
uppsägningstiden till 1 månad.  

 
4.2 Höjning av förbehållsbelopp 
 
Du kan ansöka om höjt förbehållsbelopp för ökade levnadskostnader som 
är varaktiga.  

 
 Ansökan sker på blankett ”Inkomstbegäran för beräkning av 
omsorgsavgift”. 
 
 
4.3 Dubbel boendekostnad vid inflyttning särskilt boende 
 
Du kan ansöka om jämkning av boendekostnad vid inflyttning i kommunens 
särskilda boenden. Kontakta avgiftshandläggare. Följande kriterier ska 
uppfyllas för att ha rätt att ansöka om jämkning. 
 
Förmögenhet, inklusive aktier och fonder, får ej överstiga 2x gällande 
prisbasbelopp enligt senaste inkomstdeklaration/kontoutdrag. 
 
Nuvarande fastighet/bostadsrättslägenhet får ej ges bort som gåva. 
Hyresrättslägenhet ska vara uppsagd i samband med acceptans av 
inflyttning till särskilt boende. 
 
Fastighet/bostadsrättslägenhet ska vara till försäljning. 
Fastighet/bostadsrättslägenhet ska ägas av den sökande. 
 
Du har skyldighet att anmäla till kommunen om bostaden blir uthyrd eller 
såld innan de 3 månadernas utgång. 
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4.4 Makar 
 
Makars inkomst läggs samman och inkomsterna fördelas med hälften på 
vardera make och maka. 
 
I de fall båda makarna bor på särskilt boende räknas var och en för sig. 
 
När en make/maka bor hemma och en bor i särskilt boende: 
 i de fall den hemmavarande maken/makan har lägre inkomst 

justeras nettoinkomsten till den hemmavarandes fördel  
 
 i de fall den hemmavarande maken/makan har högre inkomst sker 

ingen justering 
 
Förbehållsbelopp makar särskilt boende: 
 när man flyttar in på särskilt boende gäller förbehållsbelopp för 

ensamstående 
 
 
4.5 Måltidskostnad 
 
Detta ingår i kostnad för mat i särskilt boende: 
 frukost 
 förmiddagskaffe 
 huvudmål 
 eftermiddagskaffe 
 kvällsmål 
 kvällskaffe 
 näringsdryck vid tillfälliga behov 

  
4.6 Hemförsäkring 
 
Hemförsäkring ingår inte i kommunens särskilda boendeformer. 
Rekommenderas att du tecknar hemförsäkring i lämplig omfattning. 
 
 
Önskar du mer information, kontakta avgiftshandläggare: 
Telefon   0494-19247 
E-post   von@kinda.se 
 

 


