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1

Inledning

Omsorgsnämnden i Borlänge kommun ansvarar över kommunens verksamheter inom vård
och omsorg. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för äldre- och funktionshinderomsorg och
sådana avgifter ska inte överstiga kommunens självkostnader. Summan av avgifterna för
hjälpen i hemmet, service och omvårdnad får inte uppgå till mer än maximal avgift enligt
gällande maxtaxa. Maxtaxan är den maximala avgift som kommun får ta för tjänster som
rör vård och omsorg. 2015-09-08 beslutade Borlänge kommun att följa den maxtaxa som
årligen beslutas av regeringen. Avgifter för måltider och resor räknas inte in i maxtaxan och
priset för måltider inom omsorgsnämndens verksamheter regleras årligen i enlighet med
PKV-index.
Det behövs en långsiktig strategi för att avgifterna i hög grad ska följa kommunens
kostnadsutveckling för att undvika omfattande avgiftshöjningar för Borlängebon. Avgifterna
för måltider regleras därför varje år i enlighet med PKV-index.
Avgifter som inte reviderats år 2019 är avgifter inom hemsjukvård, utprovning och hyra av
hjälpmedel, förbrukningsvaror, resor till och från dagverksamhet, daglig verksamhet,
korttidsvistelse och korttidstillsyn.

2

Allmänt
Styrande lagar och författningar

Kommuner har rätt att ta ut avgifter enligt kommunallagen 2 kap. 5 §.
- Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller
- För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut
avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.
Avgifter gällande vård, omsorg och funktionsnedsättning regleras i 8 kapitlet
Socialtjänstlagen, om avgifter samt inom § 18,19,20,21 Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) Avgiften får aldrig överstiga kommunens självkostnader. Summan
av avgifterna för hjälpen i hemmet, service och omvårdnad får inte uppgå till mer än
maximal avgift enligt gällande maxtaxa. Denna maxtaxa bestäms av regeringen varje år,
vilket grundar sig på aktuellt prisbasbelopp, oavsett hur många eller omfattande insatserna
är.

Avgiftsbelagt
Detta är avgiftsbelagt år 2021:
• Hjälp i hemmet, ordinärt boende
• Ledsagning enligt socialtjänstlagen
• Omvårdnad i särskilt boende
• Tillfällig vistelse (korttidsvistelse och växelvård)
• Trygghetslarm
• Delegerade insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (motsvarande taxa för hemtjänst)
• Omvårdnad (insats bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 LSS, avgift
upp till och med underhållsstöd)
• Dagverksamhet (ingår inte i maxtaxa)
• Hjälpmedel (ingår inte i maxtaxa)
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Grunder för avgiftsberäkning
Från omsorgstagarens totala inkomst dras skatter, bostadskostnad samt ett minimibelopp
vilket ger ett avgiftsutrymme.
Total inkomst beräknas genom att addera följande skattepliktiga inkomster:
• Garantipension
• Inkomstpension/PPM
• Tjänstepension
• Utlandspension
• Privata pensionsförsäkringar
• Inkomst av arbete
• Inkomst av näringsverksamhet
• Sjukersättning
• Aktivitetsersättning
• Sjukpenning
• Livränta (skattepliktig del)
• Vårdnadsbidrag(skattepliktig del)

• Bostadsbidrag
• Bostadstillägg
• Särskilt bostadstillägg
• Barnbidrag
• Studiebidrag
• Arvoden (skattepliktiga)
• Kapitalinkomster (ränteavkastning
aktier och fonder per den 31 december
föregående år enligt kontrolluppgifter
från bank inför deklaration)

Skatter
Avgiftsberäkning sker på den enskildes nettoinkomst.
Nettoinkomsten motsvarar total inkomst minus följande skatter och avgifter
• Kommunal inkomstskatt
• Statlig skatt på inkomst och kapital
• Fastighetsskatt/Avgift

Förbehållsbelopp
Med förbehållsbelopp menas det belopp du har rätt till att ha kvar av egna medel innan
kommunen får ta ut avgift för hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och växelvård.
Förbehållsbeloppet ska räcka till att betala hyra och andra personliga utgifter utöver
avgifter för hemtjänst/omvårdnad.

Minimibelopp
Minimibelopp ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, tidning,
telefon, hemförsäkring, läkarvård, tandvård, mediciner, hushållsel, förbrukningsvaror,
resor, möbler, husgeråd. Minimibeloppet fastställs med hänsyn till prisbasbeloppet och är
föränderligt. De flesta som bor i särskilda boendeformer har hyreskontrakt som följer
hyreslagens bestämmelser. Kostnader för hyra regleras i hyreslagstiftningen.
År 2021
Minimibelopp 65 år och äldre
Minimibelopp Ensamstående: 5373 kr/månad
Minimibelopp Makar/Sammanboende: 4540 kr/månad
Minimibelopp yngre än 65 år
Minimibelopp Ensamstående: 5910 kr/månad
Minimibelopp Makar/Sammanboende: 4994 kr/månad
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Prisindex kommunal verksamhet
Sveriges kommuner och regioner, SKR tillhandahåller ett index; PKV-index (prisindex
kommunal verksamhet) som utgår från prisutveckling inom både löner och inköp.
Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av
kostnadernas utveckling. Måltidsavgifter regleras årligen genom PKV-index utan nytt beslut
i kommunfullmäktige.
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3 Sammanställning avgifter omsorgsnämnden
Avgifter hjälp i hemmet
Insats
Hemtjänst, kr/timme*
Ledsagning, SoL, kr/timme*
Avlösning, kr/timme (första 10 h kostnadsfria)*
Följeslagare, kr/timme*
Trygghetsringning, kr/timme*
Boendestöd, kr/timme
Trygghetsbesök, kr/timme*
Trygghetslarm, kr/månad
Installation trygghetslarm, installationskostnad
Insats till följd av larmning, kr/timme*
Avgift borttappat trygghetslarm, kr/larm
Hemsjukvård, kr/besök/månad (max 450 kr per månad)
Delegerade insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, kr/timme*
Hjälpmedel, utprovning, kr/nytt
Matdistribution hemtjänst, kr/portion
Efterrätt, kr/portion

Avgift
350
350
350
350
350
0
350
225
350
350
650
150
350
150
64
12

Avgifter märkta med * ingår i maxtaxan (f.n. 2139 kr/mån), och det förekommer
individuella variationer i vad den faktiska avgiften för individen blir.
Avgifter märka med ** är måltidsavgifter som regleras årligen i enligt med PKV-index.

Dagverksamhet, korttidsboende, växelvård
Insats
Dagverksamhet
Måltider dagverksamhet**
Omsorgsinsatser, korttidsboende, växelvård, kr/dygn*
Måltider korttidsboende, kr/dygn**
Förbrukningsvaror korttidsboende, kr/vistelsedygn

Avgift
0
65
1400
122,75
4

Avgifter märkta med * ingår i maxtaxan (f.n. 2139 kr/mån), och det förekommer
individuella variationer i vad den faktiska avgiften för individen blir.
Avgifter märka med ** är måltidsavgifter som regleras årligen i enligt med PKV-index.

Avgifter särskilt boende
Insats
Omvårdnad, kr/mån*
Måltider, särskilt boende, kr/mån**
Hyra hjälpmedel, kr/mån
Måltider för anhöriga/portion
Kostnad för abonnemang av förbrukningsvaror, kr/mån (frivillig)
Hyra faktureras av fastighetsförvaltare

Avgift
2139
3683
50
47,87
120

Avgifter märkta med * ingår i maxtaxan (f.n. 2139 kr/mån), och det förekommer
individuella variationer i vad den faktiska avgiften för individen blir.
Avgifter märka med ** är måltidsavgifter som regleras årligen i enligt med PKV-index.
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Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet
Insats
Vuxna/resa (max 400 kr/mån)

Avgift
20 kr per enkel resa

Resor till och från korttidsvistelse och korttidstillsyn
Funktionshinderomsorgen
Insats
0-10 km, kr/enkel resa
11-20 km, kr/enkel resa
21-30 km, kr/enkel resa
31-50 km, kr/enkel resa

Avgift
10 kr
12,50 kr
15,00 kr
17,50 kr

Avgifter funktionshinderomsorg
Insats
Måltider familjehem, vuxen, kr/dygn**
Måltider familjehem, ungdom, kr/dygn**
Fritids, barn 6-12 (avgift för måltider) kr/månad
Hyra gruppbostad faktureras av fastighetsförvaltare
Hyra bostad med särskild service faktureras av fastighetsförvaltare

Avgift
81
51
200

Avgifter märka med ** är måltidsavgifter som regleras årligen i enligt med PKV-index.

I förekommande fall vid köp av extern plats
Underhållsskyldighet, barn i familjehem eller bostad med särskild service, kostnad per barn.
Vid delad vårdnad debiteras resp. förälder hälften vardera. Nivåerna fastställs av
Försäkringskassan.
Insats
0-11 år
12-15 år
16-18 år

Avgift
1573 kr/mån
1723 kr/mån
2073 kr/mån

Måltidsavgifter för barn på korttidsboende eller korttidsvistelse
Insats
Barn upp till 12 år, Mellanmål ingår**
Ungdom 13-17 år, Mellanmål ingår**
Vuxen 18 år och äldre, Mellanmål ingår**

Avgift
51 kr/dygn
71 kr/dygn
81 kr/dygn

Avgifter märka med ** är måltidsavgifter som regleras årligen i enligt med PKV-index.
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