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Avgifter Båstads kommun 2020

För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till trygghetslarm, 
hemvård, matdistribution, hemsjukvård samt hjälpmedel beta-
lar du bara det du kan utifrån ditt eget avgiftsutrymme.  

I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i 
form av en högsta avgift (ofta kallat maxtaxa) för hemtjänst, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får 
sammanlagt uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbas-
beloppet.

AVGIFTER INOM SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 
OCH HEMSJUKVÅRDSLAGEN (HSL)

Aktuella avgifter, gäller från och med 2020-01-01. 
Högkostnadsskydd/maxtaxa 2125 kr per månad. 

Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet/
maxtaxan

Trygghetslarm    290 kr/månad
Hemvård     300 kr/timme
Matdistribution hel/halv (avser leverans) 208 kr/104 kr/månad
Hemvård vård- och omsorgsboende  2125 kr/månad
Hemvård korttidsplats, växelvård  71 kr/påbörjat dygn
Hemsjukvård    280 kr/månad
Hjälpmedelsabonnemang   68 kr/månad
Högkostnadsskydd/maxtaxa  2125 kr/månad

Dock maximalt inom ramen för högkostnadsskyddet/maxtaxan
samt det individuella avgiftsutrymmet (0-2125 kronor/månad).
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Övriga avgifter (ingår inte i maxtaxan)

Förbrukningsmaterial vård- och omsorgsboende 106 kr/månad
Avgift för ej återlämnat hjälpmedel   Restvärde
Boendeavgift       2183 kr/månad
(bostad som inte omfattas av hyreslagen)  
Hyror i särskilt boende som omfattas av   Enligt hyresavtal
hyreslagen      
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Kosttaxor (ingår inte i maxtaxan)

Ordinärt boende
Matlåda      66 kr/styck
Matlåda helt månadsabonnemang  2028 kr/månad
Matlåda halvt månadsabonnemang  1014 kr/månad
Vård- och omsorgsboende
Måltidskostnad    134 kr/dygn
Kostabonnemang    4087 kr/månad
Dagvård Lyan
Måltidskostnad    81 kr/dag     
 

INKOMSTFÖRFRÅGAN

För att beräkna avgiften ber vi alla att fylla i och skicka in en inkomstförfrå-
gan oavsett om man väljer att betala enligt självkostnadspriset eller väljer 
individuell beräkning. 

Avgiftshandläggaren skickar ut en inkomstförfrågan med bifogat svars-
kuvert så snart ett biståndsbeslut fattats. Samma gäller vid inskrivning i 
hemsjukvården.

Ifylld inkomstförfrågan ska returneras till avgiftshandläggaren inom två 
veckor.

Vid utebliven inlämning av inkomstförfrågan debiteras vård- och omsorgs-
tagaren retroaktivt enligt självkostnadspriset inom ramen för högkostnads-
skyddet/maxtaxan.

Vid varje årsskifte skickas det ut en årlig inkomstförfrågan till alla vård- och 
omsorgstagare. Detta för att följa prisbasbeloppet och dess påverkan på 
högkostnadsskyddet och avgifterna.



5

AVGIFTSBERÄKNING

Självkostnadspris
Om du på inkomstförfrågan väljer att betala enligt självkostnadspriset 
beräknas ditt avgiftsutrymme till motsvarande maxtaxa. Du betalar då 
enligt självkostnadspriset inom ramen för högkostnadsskyddet/maxtaxan. 
Vid detta val anger man inte sina bostadskostnader och inkomstuppgifter.

Individuell beräkning
Om du på inkomstförfrågan istället väljer individuell beräkning görs en 
beräkning av ditt avgiftsutrymme. Vad ditt avgiftsutrymme blir beror på 
hur din ekonomi ser ut. Vid detta val fylls bostadskostnader och inkomst-
uppgifter i på inkomstförfrågan. 

Avgiftsutrymmet beräknas enligt nedan och avgiften för dina beslutade 
insatser blir 0-2125 kr/månad. Observera att på inkomstförfrågan anges 
inkomstuppgifterna i brutto, det vill säga före skatt.

+Nettoinkomster
+Bostadstillägg
- Förbehållsbelopp
- Bostadskostnad
=Avgiftsutrymme 
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Beskrivning av nettoinkomster, bostadstillägg, förbehållsbelopp, 
bostadskostnad och avgiftsutrymme
Nettoinkomst innefattar inkomst från pension, tjänst och/eller 
näringsverksamhet, ränteinkomster samt utdelningar på aktier och 
vinster vid försäljning av aktier och fonder. Inkomster från Pensions-
myndigheten och Försäkringskassan hämtas med automatik. Tjäns-
tepensioner och privata pensioner fylls i på inkomstförfrågan. Gäller 
även övriga inkomster. Anges i brutto (före skatt) per månad eller 
per år. Observera att på inkomstförfrågan ska inkomstuppgifterna 
anges i bruttobelopp, det vill säga före skatt. 

Bostadstillägg/bostadsbidrag hämtas med automatik från Pen-
sionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Förbehållsbeloppet är dina levnadskostnader (såsom mat, kläder, 
hygien etc.) och baseras på konsumentverkets minimibelopp. För-
behållsbeloppet i ordinärt boende för ensamstående är 4980 kr per 
månad. För sammanboende är beloppet 4270 kr per månad och per 
person. Höjning av förbehållsbeloppet kan göras för att täcka för-
höjda levnadskostnader av viss omfattning och varaktighet exempel 
vid kostnad för God man. Då kan du ansöka om att få det medräknat 
i din avgiftsberäkning. Ansökan görs hos avgiftshandläggaren. 

Bostadskostnad- Det är alltid den faktiska bostadskostnaden som 
gäller. Kostnad för boende får endast tas upp för bostad som stadig-
varande är bebodd av hushållsmedlem.  

För hyrd bostad gäller att bostadskostnaden är lika med hyran 
inklusive värme, el och hemförsäkring.

För bostadsrätt är bostadskostnaden lika med avgiften/hyran 
inklusive värme, el och hemförsäkring samt eventuell bostadsränta.

För eget enfamiljshus anges bostadsyta, eventuell bostadsränta, 
taxeringsvärde samt kostnad för el- och uppvärmning. Båstads kom-
mun använder Försäkringskassans schablonbelopp för driftskostna-
der (sophämtning, VA-avgift, sotning, hemförsäkring).

På Vård- och omsorgsboende räknas bostadskostnaden på sam-



7

ma sätt som för hyrd bostad. Dock kan kostnad för el ingå i hyran.

Avgiftsutrymme - För trygghetslarm, hemvård, matdistribution, 
hemsjukvård samt hjälpmedel betalar vård- och omsorgstagaren 
aldrig mer än sitt individuella avgiftsutrymme dock högst maxtaxan.
Om det sammanlagda förbehållsbeloppet (inklusive bostadskostna-
den) överstiger vård och omsorgstagarens nettoinkomster uppstår 
ett så kallat negativt avgiftsutrymme. Det betyder i praktiken att 
vård- och omsorgstagaren inte har tillräckliga medel för att uppnå 
det fastställda förbehållsbeloppet. Avgiften för trygghetslarm, hem-
vård, matdistribution, hemsjukvård samt hjälpmedel nollställs.

För att beräkna avgiftsutrymmet ska från vård- och omsorgstaga-
rens bruttoinkomster avräknas skatter, bostadskostnad samt förbe-
hållsbelopp. Avgiftsutrymmet utgör ett slags högkostnadsskydd och 
de sammanlagda avgifterna får således inte överstiga detta belopp 
och ej heller det lagstadgade avgiftstaket. I de fall de sammanlagda 
avgifterna är högre än avgiftsutrymmet måste därför korrigering av 
avgifterna ske ned till detta belopp.

Make/maka och registrerad partner 
Nettoinkomsterna läggs ihop och divideras med två.
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Sambo
Om fler vuxna bor i bostaden fördelas bostadskostnaden lika bland 
hushållets myndiga personer med egen inkomst.

Avgiftsbeslut
Ett avgiftsbeslut skickas hem till vård- och omsorgstagaren så snart 
avgiftshandläggaren mottagit och beräknat avgiften enligt inkomst-
förfrågan. 

Faktura
Fakturering sker månadsvis med 30 dagars betalningsvillkor.
Hyror debiteras som innevarande månad och övriga avgifter debite-
ras som föregående månad. 

Överklagan
Avgiftsbeslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten. Mer informa-
tion finns på avgiftsbeslutets baksida.
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ÖVRIGT

Dubbel bosättning 
Dubbel bosättning kan uppstå vid flytt till ett vård- och omsorgsbo-
ende. Avgiftsnedsättning  på grund av dubbel bosättning kan medges 
upp till tre månader för att ge tid att avveckla fastighet, bostadsrätt 
eller under uppsägningstid för hyresrätt. Nedsättningen beräknas 
utifrån 90 % av kostnaden för att hålla den icke använda bostaden i 
oförstört skick. Nedsättningen läggs till bostadskostnaden som ett 
individuellt tillägg i avgiftsberäkningen. Om negativt avgiftsutrymme 
uppkommer vid dubbel bosättning sker jämkning av matkostnader 
med motsvarande belopp. Ansökan om jämkning på grund av dubbel 
bosättning görs hos avgiftshandläggaren.

Bostadsbidrag och Bostadstillägg 
Ansökan görs hos Försäkringskassan respektive Pensionsmyndighe-
ten.

Ändrade förhållande
Det är vård- och omsorgstagarens skyldighet att meddela avgifts-
handläggaren ändrade förhållande som kan påverka avgiftsutrym-
met såsom bland annat ändrad inkomst, ändrad bostadskostnad 
eller ändrade levnadsförhållande.

Den här informationen samt inkomstförfrågan finns på Båstads 
Kommuns hemsida www.bastad.se. Vi reserverar oss för even-
tuella tryckfel i broschyren.

www.forsakringskassan.se 
Telefon 0771-524 524

 
www.pensionsmyndigheten.se 
Telefon 0771-776 776
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Plats för egna anteckningar:
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Kontaktuppgifter:

Avgiftshandläggare 
Vård & Omsorg
Myndighetsenheten

Myndighetsenhetens 
mottagningstelefon
Vardagar kl 8.30-10.00
Telefon: 0431-776 86 Ja
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Inkomstförfrågan 
skickas till:

Båstads Kommun
Avgiftshandläggare
Vård & Omsorg
Myndighetsenheten
269 80 BÅSTAD


