
 

 

 
 
Socialnämnden 
 
 
 

KALLELSE Sida 

1 (2) 
Datum 

2021-10-20 
 

  

 

Ledamöter 
Sture Olsson (M), Ordförande 
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande 
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Kovan Akrawi (S) 
Lisbeth Ek (S) 
Maria Henriksson (S) 
Birgitta Lindh (C) 
Gary Linnéusson (KD) 
Emanuel Ström (KD) 
Jonathan Kahrs (M) 
Marita Ljus (SD) 
Jonas Larsson (SD) 
Iowan Hedendahl (V) 
 

Ersättare 
Ingrid Schwanborg (S) 
Åke Högberg (C) 
Margareta Warrén Stomberg (M) 
Anette Andersson (S) 
Kjell Bertilsson (S) 
Ann-Britt Larsson (C) 
Christiane Uhle Johansson (C) 
Angel Garcia (KD) 
Malin Åslund (KD) 
Ing-Marie Larsson (L) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Anette Larsson (SD) 
Åsa Lidén (MP) 
 

Tjänstepersoner 
Magnus Schedin, socialchef 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
Carin Karlsson, nämndsekreterare 
 

Protokollsjusterare, förslag 
Roger Lundberg (S) 
 

Presskonferens 
Onsdag den 20 oktober, klockan 13:00 

Socialnämnden 

kallas till sammanträde onsdagen den 20 oktober 2021 klockan 09:00 i Falköpingssalen, 

Stadshuset, för att behandla följande ärenden. 

Vänligen läs igenom dokumentet ”Avslutande av överenskommelse kring genomförande av 

nämndsammanträden”. 

Ärende Anteckningar 

1.  Ändring i föreskrifter för avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde 
Dnr 2021/00129   
Johan Magnusson, utredningsekreterare 
 
 
 
 
 

 



2 (2) 
 

 

Ärende Anteckningar 

2.  Ekonomiuppföljning 2021 
Dnr 2021/00005   
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 
Viktoria Olander, ekonom 
 
 
 
 
 

 

3.  Information om socialnämndens statsbidrag och 
stimulansmedel för år 2021 
Dnr 2021/00138   
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
 
 
 
 
 

 

4.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2021/00004   
 
 
 
 
 

 

5.  Rapporter till socialnämnden 
Dnr 2021/00003   
Magnus Schedin, socialchef 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sture Olsson 

Ordförande 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 
 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

 1 (1) 
2021-10-14 
 

 
 

 
 

 

  

Avslutande av överenskommelse kring genomförande 
av nämndsammanträden 

Inledning 
Partiernas gruppledare har träffats och med de avvecklingar som nu sker 
kring restriktionerna kommit överens om att avsluta de tidigare 
överenskommelserna kring genomförande av nämndernas sammanträden.  

Deltagande på sammanträden 
När restriktionerna avvecklas den 30 september avslutas tidigare 
överenskommelser och från 1 oktober gäller följande:  

1.  Inga begränsningar kring fysisk närvaro vid sammanträden. Både 
ledamöter och ersättare kan delta fysiskt. Detta gäller även vid utskott 
och beredningars sammanträden.  

2.  Ledamöter och ersättare som önskar delta på distans har möjlighet till 
detta och kan fortsatt delta både i överläggningarna och i 
beslutsfattandet. Eftersom det fortfarande finns en oro och risk i 
samhället för att bli smittad kvarstår denna möjligheten året ut. 
Digital närvaro skall anmälas till ordförande och nämndssekreterare 
senast 2 dagar före sammanträdet. 

3.  Ordförande i samråd med förvaltningschef avgör om föredragande 
tjänstepersoner ska delta fysiskt eller digitalt vid sammanträdena. 

4.  Övriga informella politiska möten avgörs av den som sammankallar 
till dessa huruvida de mötena ska genomföras fysiskt eller digitalt. 

 
 



  
  

 

 

 

Checklista barnperspektiv för socialnämnden 
Förenta nationernas barnkonvention är lag i Sverige. Barnkonventionen slår fast att 
alla barn och ungdomar under 18 år har rätt till likvärdiga villkor (art 2), har rätt till 
liv och utveckling (art 6), har rätt att uttrycka sina åsikter (art 12) samt att barnets 
bästa ska sättas i första hand (art 3). 

Frågorna nedan ska fungera som ett stöd för socialnämnden för att tillförsäkra att 
barnkonventionen övervägts vid beslutsfattande.  

1. Påverkar detta förslag barn och ungdomars situation nu och i framtiden? 
Ja ☐    Nej☐ 

2. Har barns lika värde beaktats och har det säkerställts att inget barn har 
diskriminerats (ex på diskrimineringsgrunder är fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar, social och ekonomisk status, etnicitet, 
könstillhörighet, tro etc.)? 
Ja☐     Nej☐ 

3. Har barns säkerhet, trygghet och rätt till utveckling beaktats? 
Ja☐     Nej☐ 

4. Har barn och ungdomar fått insyn och getts möjlighet att uttrycka sin 
mening? 
Ja ☐    Nej☐ 

5. Innebär ärendet vid en helhetsbedömning att barns bästa satts i främsta 
rummet? 
Ja ☐    Nej☐ 

 

Om något av svaren strider mot FN:s barnkonvention, beskriv varför och vilka 
överväganden som gjorts  

  



  
  

 

 

Barnkonventionens fyra grundprinciper 

Artikel 2 Barns rätt till likvärdiga villkor  
Barn har rätt till likvärdiga villkor och ska inte diskrimineras. Detta oberoende av 
exempelvis funktionsnedsättningar, social och ekonomisk status, etnicitet, 
könstillhörighet, tro hos såväl barn som förälder.  

Artikel 3- Barnets bästa i främsta rummet 
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som är barnets bästa. 
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska 
vad som är bäst för barnet vara avgörande.  

Artikel 6- Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling 
Barn har rätt att växa upp i en miljö som garanterar maximala möjligheter till 
överlevnad och utveckling och nämnden ska verka för att barn och unga växer upp 
under goda och trygga förhållanden 

Artikel 12- Barns rätt att uttrycka sina åsikter 
Barn har rätt att uttrycka sin åsikt i alla ärenden som rör barnet och barns åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad.  

 

Barnkonventionen har inget företräde framför andra lagstiftningar och ibland uppstår 
intressekonflikter. Det är då av vikt att de olika intressena vägs mot varandra och att 
ovanstående fyra grundprinciper beaktats. Exempel på vanliga intressekonflikter är 

• Barnets bästa ut kollektiv och individuell synvinkel. Det som är det bästa för 
ett barn i en given situation är inte nödvändigtvis det bästa för ett annat barn 
eller för alla barn. Ibland behöver ett övervägande kring de båda 
perspektiven göras. 

• Barnets bästa i förhållande till vårdnadshavare. En grundläggande 
intressekonflikt finns ibland mellan barnets rätt och vårdnadshavarens ansvar 
och rättigheter.  

• Barnets bästa i förhållande till andra samhällsintressen. Ibland kan andra 
samhällsintressen väga tyngre än principen om barnets bästa, ex kan det 
handla om samhällsekonomiska frågor, en avvägning måste därför göras i 
dessa ärenden.  

• Barnets rätt utifrån ålder och mognad. Det finns tillfällen när olika åsikter 
från barn står i strid mot varandra då målgruppen inte är homogen.  

• Perspektivträngsel. Ibland krockar olika perspektiv och rättigheter med 
varandra och prioriteringar måste då göras.  
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§ 297 Dnr 2021/00129  

Ändring i föreskrifter för avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ändrade föreskrifter för 

avgifter och ersättningar för personer med insatser enligt socialtjänstlag, 

hälso- och sjukvårdslag och lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade.  

2. De ändrade föreskrifterna föreslås börja gälla från och med 1 januari 2022 

och ersätter tidigare KFS 2018:13. 

Deltar inte i beslut 

Roger Lundberg (S) och Marita Ljus (SD) deltar inte i beslutet.      

Sammanfattning 

Här lämnas förslag till ändring i föreskrifterna för avgifter inom 

socialnämndens verksamhetsområde. I syfte att inte subventionera insatser i 

form av service inom hemtjänsten, i jämförelse med vad det skulle kosta att 

anlita privat hushållstjänst, förslås att hemtjänsttaxan för service höjs från 

269 kr/timma till 369 kr/timma i 2021 års nivå (374 kr/timma i 2022 års 

nivå). Även avgiften för fönsterputsning höjs av samma skäl från 242 kr per 

tillfälle till 369 kr (374 kr i 2022 års nivå). Regler för HAB-ersättning för 

daglig verksamhet uppdateras och kopplas till förändringen av 

prisbasbeloppet. Regel för beräkning av avgift för resa till daglig verksamhet  

anges då det inte längre är kopplat till kollektivtrafikens taxegrunder. 

Matavgifterna vid korttidsvistelse enligt LSS uppjusteras i nivå med andra 

kommuner. Ackumulering av räkningsbelopp under 100 kr höjs från tre till 

sex månader. Förändringen beräknas ge ett intäktstillskott på 270 000 kr/år, 

vilket kan bli lägre om färre nyttjar hemtjänsten. 

Bakgrund 

Den 23 april 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta samlade 

”Föreskrifter om avgifter och ersättningar för personer med insatser enligt 

socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade”, med giltighet från och med 1 maj 2018. 

Mot bakgrund av att vissa justeringar behöver göras i föreskrifterna lämnas 

här ett förslag till ändringar. En del av ändringarna gäller förändring av 

belopp och en del gäller förändringar i tillämpningen. Några förslag till 

förändringar sker mot bakgrund av införandet av nytt verksamhetssystem. 
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Förvaltningens bedömning och förslag 

Här föreslås en följande förändring av gällande föreskrifter för avgifter inom 

socialnämndens verksamhetsområde.  

1. Hemtjänsttaxan i ordinärt boende för service höjs från 269 kr per timma 

till 369 kr per timma, vilket blir 374 kr per timma i 2022 års nivå. 

Inom hemtjänsten utförs service i form av städ, tvätt och inköp. Avgiften för 

service är en timtaxa som uttas varje månad utifrån utförd tid. Taxan är 269 

kr per timma och stäms av mot den enskildes avgiftsutrymme och maxtaxa. 

För städning avsätts schablonmässigt 90 minuter var annan vecka. Om all tid 

utnyttjas blir det ca 900 kr/månad för en lägenhet på två rum och kök. 

Motsvarande kostnad för städtjänst på den privata marknaden ligger kring ca 

1200 kr/månad (efter beaktande av RUT-avdrag), vilket skulle medföra en 

timtaxa på omkring 100 kr mer per timma, dvs 369 kr per timma. Någon 

direkt jämförelse med den privata marknaden går dock inte att göra då det 

både kan tillkomma kostnader t.ex. för resor eller minska om bostaden är 

enkelt möblerad. Exakta priser sätter den privata utföraren efter ett besök i 

bostaden.  

Vid en jämförelse förefaller dock nuvarande hemtjänsttaxa för service vara 

låg i förhållande till motsvarande tjänst på den privata marknaden. Genom 

att höja hemtjänsttaxan för service till 369 kr per timma (374 kr/timma i 

2022 års nivå), motsvarande 0,093 x prisbasbeloppet, subventionerar 

kommunen inte denna tjänst för den som kan betala den direkt på den privata 

marknaden, men skyddar den som inte har betalningsförmåga att få tjänsten 

via kommunen. 

För insatsen fönsterputsning föreslås även en avgiftshöjning av motsvarande 

skäl som taxan för service. Här föreslås en höjning från 242 kr per tillfälle 

till 369 kr per tillfälle (374 kr per tillfälle i 2022 års nivå.). 

2. HAB-ersättning inom daglig verksamhet 

I förarbetena till LSS framgår att kommuner rekommenderas att lämna viss 

ersättning till deltagare i daglig verksamhet, i form av en habiliterings-

ersättning, även kallad HAB-ersättning. Ersättningen ska ses som en 

stimulans till deltagande i de dagliga arbetsuppgifterna inom daglig 

verksamhet. Vid tidigare revidering av kommunens riktlinjer föll denna bort 

men förslås nu återställas, så årlig uppräkning kan ske.  

För deltagande i daglig verksamhet enligt LSS fastställs habiliterings-

ersättningen till en trettiondedel av 0,03234 x prisbasbeloppet. 52 kr/dag i 

2022 års nivå. Ersättning lämnas för antalet närvarodagar under en 

kalendermånad. 

3. Reseavgift för daglig verksamhet 

För personer som är berättigade till insatsen daglig verksamhet enligt LSS 

uttas en avgift för resor till och från daglig verksamhet. Det avser resor som 
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utförs av annan i yrkesmässig trafik. Tidigare har avgiften varit kopplad till 

kollektivtrafiktaxan. Då Västtrafik ändrat förutsättningarna för denna vid 

resor inom kommunen så behöver det nu tillämpade beloppet kopplas till en 

av kommunen bestämd nivå och förändring enligt prisbasbeloppet. 

Avgiften förslås fastställas till en trettiondedel av 0,3323 x prisbasbeloppet, 

vilket är 535 kr/månad i 2022 års nivå. 

4. Matavgift vid kortidsvistelse inom LSS 

Vid jämförelse med andra näraliggande kommuner framstår nuvarande taxa 

som låg, varför en uppjustering föreslås enligt följande (tidigare priser inom 

parentes) Hel- och halvdags pris föreslås tas bort. Betalas för varje måltid 

utifrån nyttjande 

Frukost fastställs till en trettiondedel av 0,0126 (0,00857) x prisbasbeloppet 

20 (14) kr/portion i 2022 års nivå. 

Lunch fastställs till en trettiondedel av 0,0189 (0,01416) x prisbasbeloppet.  

30 (22) kr/portion i 2022 års nivå. 

Mellanmål fastställs till en trettiondedel av 0,0126 (0,00857) x 

prisbasbeloppet. 20 (14) kr/portion i 2022 års nivå. 

Kvällsmål fastställs till en trettiondedel av 0,0189 (0,01213) x 

prisbasbeloppet. 30 (19) kr/portion i 2022 års nivå. 

5. Längre tid vid ackumulering för debitering av den enskilde 

Räkning under 100 kronor sänds inte ut utan ackumuleras tills beloppet är 

lägst 100 kronor. Ackumulering sker enligt nuvarande regler högst i tre 

månader, varefter räkning tas bort. Förslås ändras till sex månader. 

I övrigt sker lagmässiga och redaktionella justeringar i texten.   

Finansiering 

Omkring 650 personer har serviceinsatser inom hemtjänsten. En höjning 

med 100 kr per månad i avgift skulle ge en intäktsförstärkning på 780 000 kr 

per år. Maxtaxa och begränsad betalningsförmåga gör att det beräknas ge en 

intäkt på 35 % av den maximala, 270 000 kr. Detta gäller dock inte om färre 

utnyttjar hemtjänsten. Övriga förändringar ger marginella effekter. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-13. 

Förslag till ändring i föreskrifter för avgifter inom socialnämndens 

verksamhetsområde. 

Förslag till ny KFS, Föreskrifter om avgifter och ersättningar för personer 

med insatser enligt socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. 
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 Socialnämnden 

Ändring i föreskrifter för avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ändrade föreskrifter för 

avgifter och ersättningar för personer med insatser enligt socialtjänstlag, 

hälso- och sjukvårdslag och lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade.  

2 De ändrade föreskrifterna föreslås börja gälla från och med 1 januari 2022 

och ersätter tidigare KFS 2018:13.  

Sammanfattning  

Här lämnas förslag till ändring i föreskrifterna för avgifter inom 

socialnämndens verksamhetsområde. I syfte att inte subventionera insatser i 

form av service inom hemtjänsten, i jämförelse med vad det skulle kosta att 

anlita privat hushållstjänst, förslås att hemtjänsttaxan för service höjs från 

269 kr/timma till 369 kr/timma i 2021 års nivå (374 kr/timma i 2022 års 

nivå). Även avgiften för fönsterputsning höjs av samma skäl från 242 kr per 

tillfälle till 369 kr (374 kr i 2022 års nivå). Regler för HAB-ersättning för 

daglig verksamhet uppdateras och kopplas till förändringen av 

prisbasbeloppet. Regel för beräkning av avgift för resa till daglig verksamhet  

anges då det inte längre är kopplat till kollektivtrafikens taxegrunder. 

Matavgifterna vid korttidsvistelse enligt LSS uppjusteras i nivå med andra 

kommuner. Ackumulering av räkningsbelopp under 100 kr höjs från tre till 

sex månader. Förändringen beräknas ge ett intäktstillskott på 270 000 kr/år, 

vilket kan bli lägre om färre nyttjar hemtjänsten. 

Bakgrund 

Den 23 april 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta samlade 

”Föreskrifter om avgifter och ersättningar för personer med insatser enligt 

socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade”, med giltighet från och med 1 maj 2018. 

Mot bakgrund av att vissa justeringar behöver göras i föreskrifterna lämnas 

här ett förslag till ändringar. En del av ändringarna gäller förändring av 
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belopp och en del gäller förändringar i tillämpningen. Några förslag till 

förändringar sker mot bakgrund av införandet av nytt verksamhetssystem. 

Förvaltningens bedömning och förslag 

Här föreslås en följande förändring av gällande föreskrifter för avgifter inom 

socialnämndens verksamhetsområde.  

1. Hemtjänsttaxan i ordinärt boende för service höjs från 269 kr per timma 

till 369 kr per timma, vilket blir 374 kr per timma i 2022 års nivå. 

Inom hemtjänsten utförs service i form av städ, tvätt och inköp. Avgiften för 

service är en timtaxa som uttas varje månad utifrån utförd tid. Taxan är 269 

kr per timma och stäms av mot den enskildes avgiftsutrymme och maxtaxa. 

För städning avsätts schablonmässigt 90 minuter var annan vecka. Om all tid 

utnyttjas blir det ca 900 kr/månad för en lägenhet på två rum och kök. 

Motsvarande kostnad för städtjänst på den privata marknaden ligger kring ca 

1200 kr/månad (efter beaktande av RUT-avdrag), vilket skulle medföra en 

timtaxa på omkring 100 kr mer per timma, dvs 369 kr per timma. Någon 

direkt jämförelse med den privata marknaden går dock inte att göra då det 

både kan tillkomma kostnader t.ex. för resor eller minska om bostaden är 

enkelt möblerad. Exakta priser sätter den privata utföraren efter ett besök i 

bostaden.  

Vid en jämförelse förefaller dock nuvarande hemtjänsttaxa för service vara 

låg i förhållande till motsvarande tjänst på den privata marknaden. Genom 

att höja hemtjänsttaxan för service till 369 kr per timma (374 kr/timma i 

2022 års nivå), motsvarande 0,093 x prisbasbeloppet, subventionerar 

kommunen inte denna tjänst för den som kan betala den direkt på den privata 

marknaden, men skyddar den som inte har betalningsförmåga att få tjänsten 

via kommunen. 

För insatsen fönsterputsning föreslås även en avgiftshöjning av motsvarande 

skäl som taxan för service. Här föreslås en höjning från 242 kr per tillfälle 

till 369 kr per tillfälle (374 kr per tillfälle i 2022 års nivå.). 

2. HAB-ersättning inom daglig verksamhet 

I förarbetena till LSS framgår att kommuner rekommenderas att lämna viss 

ersättning till deltagare i daglig verksamhet, i form av en habiliterings-

ersättning, även kallad HAB-ersättning. Ersättningen ska ses som en 

stimulans till deltagande i de dagliga arbetsuppgifterna inom daglig 

verksamhet. Vid tidigare revidering av kommunens riktlinjer föll denna bort 

men förslås nu återställas, så årlig uppräkning kan ske.  

För deltagande i daglig verksamhet enligt LSS fastställs habiliterings-

ersättningen till en trettiondedel av 0,03234 x prisbasbeloppet. 52 kr/dag i 

2022 års nivå. Ersättning lämnas för antalet närvarodagar under en 

kalendermånad. 

3. Reseavgift för daglig verksamhet 

För personer som är berättigade till insatsen daglig verksamhet enligt LSS 

uttas en avgift för resor till och från daglig verksamhet. Det avser resor som 

utförs av annan i yrkesmässig trafik. Tidigare har avgiften varit kopplad till 

kollektivtrafiktaxan. Då Västtrafik ändrat förutsättningarna för denna vid 
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resor inom kommunen så behöver det nu tillämpade beloppet kopplas till en 

av kommunen bestämd nivå och förändring enligt prisbasbeloppet. 

Avgiften förslås fastställas till en trettiondedel av 0,3323 x prisbasbeloppet, 

vilket är 535 kr/månad i 2022 års nivå. 

4. Matavgift vid kortidsvistelse inom LSS 

Vid jämförelse med andra näraliggande kommuner framstår nuvarande taxa 

som låg, varför en uppjustering föreslås enligt följande (tidigare priser inom 

parentes) Hel- och halvdags pris föreslås tas bort. Betalas för varje måltid 

utifrån nyttjande 

Frukost fastställs till en trettiondedel av 0,0126 (0,00857) x prisbasbeloppet 

20 (14) kr/portion i 2022 års nivå. 

Lunch fastställs till en trettiondedel av 0,0189 (0,01416) x prisbasbeloppet.  

30 (22) kr/portion i 2022 års nivå. 

Mellanmål fastställs till en trettiondedel av 0,0126 (0,00857) x 

prisbasbeloppet. 20 (14) kr/portion i 2022 års nivå. 

Kvällsmål fastställs till en trettiondedel av 0,0189 (0,01213) x 

prisbasbeloppet. 30 (19) kr/portion i 2022 års nivå. 

 

5. Längre tid vid ackumulering för debitering av den enskilde 

Räkning under 100 kronor sänds inte ut utan ackumuleras tills beloppet är 

lägst 100 kronor. Ackumulering sker enligt nuvarande regler högst i tre 

månader, varefter räkning tas bort. Förslås ändras till sex månader. 

I övrigt sker lagmässiga och redaktionella justeringar i texten.   

Finansiering 

Omkring 650 personer har serviceinsatser inom hemtjänsten. En höjning 

med 100 kr per månad i avgift skulle ge en intäktsförstärkning på 780 000 kr 

per år. Maxtaxa och begränsad betalningsförmåga gör att det beräknas ge en 

intäkt på 35 % av den maximala, 270 000 kr. Detta gäller dock inte om färre 

utnyttjar hemtjänsten. Övriga förändringar ger marginella effekter. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändring i föreskrifter för avgifter inom socialnämndens 

verksamhetsområde. 

Förslag till ny KFS, Föreskrifter om avgifter och ersättningar för personer 

med insatser enligt socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. 

       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Johan Magnusson, utredningssekreterare 

 

 

 

Johan Magnusson                          

Utredningssekreterare 
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1. Lagar och utgångspunkter 
 

1.1 Kommunala angelägenheter enligt Kommunallag (2017:725) 
 

Kommuner och landsting får enligt 2 kap. 5 § ta ut avgifter för tjänster och 

nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är 

skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag 

eller annan författning. 

 

Avgiften får inte enligt 2 kap. 6 § Kommunallagen överstiga kommunens 

självkostnad. Självkostnadsprincipen innebär att kommunen inte får ta ut högre 

avgifter än som svarar mot kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som 

kommunen tillhandahåller. Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommunen 

behandla sina medlemmar lika, och vid fastställandet av avgift ska hänsyn tas 

denna likställighetsprincip, om det inte finns skäl för något annat. 

 

1.2 Avgifter enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL  
 

Grunder för avgifter framgår av SoL 8 kap. Avgifter. 

 

Enligt 8 kap. 1 § SoL framgår att ”Stöd- och hjälpinsatser av behandlings-

karaktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen 

får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehållet av den som på 

grund av missbruks av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får 

vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. 

Socialnämnden ska även arbeta för att förebygga och motverka missbruk av 

spel om pengar. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning 

som får tas ut varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut 

skälig ersättning.”  

 

Det högsta belopp för ersättning för uppehälle som kommunen får ta ut vid 

stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär enligt 8 kap. 1 § SoL första 

stycket, framgår av 6 kap. 1 § Socialtjänstförordningen. 

 

Kommunen har enligt 8 kap. 2 § SoL möjlighet att för ”familjerådgivning, 

verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1§ som inte är stöd- och 

hjälpinsatser av behandlingskaraktär, föräldrautbildning inför adoption, 

hemtjänst, dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 

§ andra stycket eller 7 § tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap. 

jordabalken eller för annan liknande social tjänst ta ut skäliga avgifter enligt 

grunder som kommunen bestämmer.” 

 

Av 6 kap 2-3 §§ Socialtjänstförordningen (2001:937) framgår föräldrars 

skyldighet enligt 8 kap. 1 § andra stycket SoL att bidra till kommunens 

kostnader för ett barns vård i ett annat hem än det egna, och att det bestäms 

enligt samma grunder som om det gällde att bestämma betalningsskyldighet för 

var och en av dem enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken. 

 

Finns speciallagstiftning (bl.a. SoL och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL) som 

begränsar avgiftsuttaget ska de reglerna tillämpas i stället för självkostnads-

principen och likställighetsprincipen.  
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I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende 

finns ytterligare bestämmelser i 8 kap. 3–9 §§ SoL. I detta inryms även avgifter 

för kommunal hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller kap. 14 1 § 

HSL, och förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 § HSL 
 

Utdrag från 8 kap. 1–9 §§ SoL, och 17 kap. § 8 HSL framgår av bilaga 1. 
 

1.3  Avgifter enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387), LSS 

 

Grunder för avgifter framgår av LSS 18-21 §§, Avgifter m.m. 

 

Utgångspunkten är att stöd och service som ges enligt LSS ska vara avgiftsfri. 

Av 21 § LSS framgår att kommunen inte får ta ut någon avgift för de insatser 

som ges enligt LSS i andra fall än de som anges i 18-20 §§. 

 

Av 18 § LSS framgår att ”Av den som enligt beslut av Försäkringskassan är 

berättigad att få assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken får 

avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning”. Det 

innebär att kommunen kan uppbära den enskildes ersättning för de timmar som 

kommunen utför åt Försäkringskassan.  

 

Enligt 19 § LSS får ”skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och 

kulturella aktiviteter…tas ut av den som har hel allmän ålderspension, hel 

sjukförsäkring eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller 

annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen 

bestämmer.” 

 

”Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader” och 

”Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina 

personliga behov.” Enligt 6 § förordning (1993:1090) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade ska här även beaktas kostnader på grund av 

funktionshindret som inte täcks på annat sätt. 
 

Föräldrar till barn och ungdomar under 18 år och som inte bor i föräldra-

hemmet är skyldiga att i skälig omfattning bidra till kommunens kostnad för 

omvårdnaden. 20 § LSS anger att ”Om någon som är under 18 år får 

omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna 

skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för 

omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser 

barnet.”  

 

Enligt 5 § förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade gäller föreskrifterna i 6 kap. 2 - 4 §§ socialtjänstförordningen 

(2001:937) om föräldrars skyldighet att bidra till kommunens kostnader. 

 

Utdrag från 18-21 §§ LSS , samt 5-6 §§ förordning om stöd och service till 

vissa funktionshindrade framgår av bilaga 1. 
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2. Kommunens självkostnad 
 

Kommunens självkostnad beräknas för varje verksamhetsområde med ledning 

av det senaste årets bokslut. Här angivna avgifter är beräknade inom ramen för 

kommunens självkostnad.  

 

 

3. Förbehållsbelopp 
 

Med förbehållsbelopp menas det belopp som den enskilde ska ha rätt att 

behålla av sina egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, boendestöd, 

dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 

 

Vid LSS-insatser ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 § LSS). 

Omvårdnadsinsatser enligt LSS är avgiftsfria, men i anslutning till en insats får 

skäliga avgifter tas ut för bostad, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. 

Hänsyn måste tas till att det ska finnas tillräckliga medel för den enskildes 

personliga livsuppehälle och behov av mat, kläder, dagliga resor, fritids-

sysselsättning, tandvård och läkarvård.  

 

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp, vilket i sin tur är uppdelat på en 

schabloniserad del och en individuell del.  

 

Den enskildes minimibelopp och bostadskostnad är den enskildes förbehålls-

belopp. 

 

 

3.1. Beräkning av förbehållsbelopp i Falköpings kommun 
 

Förbehållsbeloppet fastställs årligen utifrån de i socialtjänstlagen angivna 

kriterierna. Av bilaga 2 framgår grundbeloppen och uträkning i aktuellt års 

prisnivå. I följande beskrivs de grunder som gäller för fastställande av 

förbehållsbeloppet. 

 

 

3.2. Minimibeloppet 
 

3.2.1.  Schablonbeloppet 
 

Schablonbeloppet ska enligt 8 kap. 7 § alltid per månad utgöra lägst en 

tolftedel av  

 

 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller 

 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar 

och sambor. 

 

Schablonbeloppet ska täcka normalkostnader för följande poster 

 livsmedel, alla måltider 

 kläder och skor, fritid, hygien 

 förbrukningsvaror 
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 dagstidning, telefon 

 möbler och husgeråd 

 hemförsäkring 

 hushållsel 

 resor 

 tandvård 

 öppen hälso- och sjukvård, samt läkemedel 

 

Schablonbeloppet ska aldrig behovsprövas, utan utgörs av ett lägsta belopp.  

 

Schablonbeloppet ska endast minskas enligt de i lagen angivna förutsättningarna. 

Med makar/sambor avses inte sammanboende släktingar, så som mor och dotter 

eller två syskon. Sammanställning av schablonbeloppet och de ingående posterna 

framgår av bilaga 2. 

 

3.2.2.  Individuell del 
 

3.2.2.1. Höjning av schablonbeloppet 
 

Kommunen ska höja schablonbeloppet i skälig omfattning om nedanstående 

kriterier inträffar samtidigt. 
 

 När den enskilde har ett varaktigt behov av ett högre belopp på grund 

av särskilda omständigheter. Med varaktighet menas att behovet minst 

ska förekomma större delen av ett år. 

 När behovet avser ett inte oväsentligt högre belopp än 

schablonbeloppet. Med ett inte oväsentligt högre belopp avses en 

merkostnad per månad på lägst 200 kr utöver schablonbeloppet. 

 När behovet avser en sådan levnadsomkostnad som faller in under be-

greppet ”normal levnadskostnad”. 
 

Vanligtvis behöver kommunen således ej höja schablonbeloppet vid tillfälliga 

extrainkomster eller regelbundet återkommande små extrakostnader. 
 

Exempel på situationer när det kan finnas skäl att höja schablonbeloppet är 

följande. 
 

 Fördyrad kostnad för en post som anges i schablonbeloppet.  

 Fördyrad kostnad för den färdiglagade mat som erhålls genom 

kommunen för enskilda som har hemtjänstinsatser i ordinärt eller 

särskilt boende, vid korttidsvistelse och dagverksamhet (dagvård). 

 Kostnad till följd av funktionshinder. 

 Yngre funktionshindrades särskilda behov (t.ex. högre matkonsumtion 

eller andra tillräckliga medel för den enskildes personliga livsuppe-

hälle). 

 Kostnad för god man. 

 

För att kompensera yngre funktionshindrades behov höjs schablonbeloppet         

med 10 % för personer under 65 år. Beloppet utgör lägst en tolftedel av 
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 1,4902 gånger prisbasbeloppet per månad för ensamstående, och  

 1,2592 gånger prisbasbeloppet per månad för makar och sambor. 

 

Den enskildes kostnad för god man ska medföra att schablonbeloppet höjs     

med detta belopp. Enskilda kan ha kostnad för god man vid följande tillfällen. 

 

 Tillgångar som överstiger två prisbasbelopp, eller 

 Inkomster efter avdrag enligt inkomstskattelagen som överstiger         

två prisbasbelopp. 

 

Uppgifter om den enskildes kostnad för god man kan inhämtas från 

kommunens överförmyndarmyndighet.  

 

Person som på grund av bristande förmåga att själv tillreda mat och beviljats     

matdistribution eller matbistånd (på kommunens matservering för äldre och 

funktionshindrade) kompenseras för sina merkostnader för att kunna ges 

tillgång till den färdiglagade maten. 

 

Schablonbeloppet höjs med mellanskillnaden mellan matpriset och den 

beloppspost som finns avsatt för mat/livsmedel i schablonbeloppet. 

 

Kostnaden för distribution av maten påverkar inte schablonbeloppet eftersom 

den kostnaden ligger inom ramen för hemtjänstavgiften och maxbeloppet. 

 

Höjningen av schablonbeloppet på grund av matdistribution/matbistånd 

framgår av bilaga 2. 

 

3.2.2.2. Minskning av schablonbeloppet 
 

Kommunen får minska schablonbeloppet endast om den enskilde inte har en 

kostnad för en sådan post som anges i schablonbeloppet (i 8 kap. 7 § andra     

stycket SoL) därför att: 
 

 kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet  

 kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende eller 

 posten tillhandahålls kostnadsfritt. 

 

Schablonbeloppet får inte minskas med motivering att den enskilde under en 

viss månad ej har kostnader för en post i schablonbeloppet. 

 

I Falköpings kommuns äldreboenden tillhandahålls förbrukningsvaror, vissa 

hygienvaror, hushållsel, linne, husgeråd, säng och nattduksbord samt möbler i 

gemensamma utrymmen. Socialnämnden ska årligen med tillämpning från den 

1 januari göra en beräkning och fastställande av de poster som den enskilde 

inte har någon kostnad för i äldreboendet.  

 

Minskningen av schablonbeloppet i äldreboende på grund av avdrag för poster 

som den enskilde inte har någon kostnad för framgår av bilaga 2. 
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3.3.  Bostadskostnad 
 

Den enskildes faktiska bostadskostnad är en del av förbehållsbeloppet. Endast 

bostadskostnad för en bostad per hushåll läggs till förbehållsbeloppet, den 

bostad där man rätteligen ska vara folkbokförd.  

 

Makar/sambor delar lika på bostadskostnaden. Vid boende i särskild boende-

form får endast bostaden i denna särskilda boendeform läggas till förbehålls-

beloppet. 

 

Uppgifter om bostadskostnad hämtas från Pensionsmyndigheten/Försäkrings-

kassan för person som har bostadstillägg/bostadsbidrag. Övriga lämnar själva 

uppgift om hyra i samband med inkomstförfrågan. 

 

Den som trots påminnelse inte lämnar uppgift om bostadskostnad och 

kommunen inte heller har uppgift från Pensionsmyndigheten/Försäkrings-

kassan beräknas bostadskostnaden till 0 kr per månad. 

 

I de fall bostadskostnaden inte följer av en avtalad hyra eller fastställd årsavgift 

följer kommunen Pensionsmyndigheten/Riksförsäkringsverkets föreskrifter för 

beräkning av bostadskostnad för bostadstillägg/bostadsbidrag, Se vidare i PFS 

2018:10, bilaga 3. 

 

3.3.1. Bostadskostnad i hyreslägenhet 
 

Bostadskostnad för hyrd bostad är den avtalade hyran inklusive uppvärmnings-

kostnader och med tillägg av avgifter som obligatoriskt ingår i den avtalade 

hyran eller fastställda årsavgiften. Därtill kan tillkomma kostnader för bostaden 

som kan vara uppvärmning av bostaden, vattenförbrukning i bostaden, 

bostadens andel i sophämtning och för varmvatten. 

 

Kostnad för hushållsel räknas inte som bostadskostnad. 

 

3.3.2. Bostadskostnad i bostadsrätt 
 

Bostadskostnad för en bostad i en bostadsrätt är den fastställda årsavgiften 

inklusive uppvärmningskostnader med tillägg av avgifter som obligatoriskt 

ingår i den avtalade hyran eller fastställda årsavgiften. Därtill kan tillkomma 

kostnader för bostaden som kan vara uppvärmning av bostaden, vattenför-

brukning i bostaden, bostadens andel i sophämtning och för varmvatten. 

 

Kostnad för hushållsel räknas inte som bostadskostnad. 

 

Den som har en bostadsrätt får som bostadskostnad också räkna med 70 % av 

räntor på lån för förvärv av bostadsrätten under förutsättning att bostadsrätten     

vid tidpunkten för förvärvet har satts i pant på ett sådant sätt att den vid 

bristande betalning kan tas i mät för skulden. 
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3.3.3. Bostadskostnad vid fastighetsinnehav 
 

För ett eget småhus som är inrättat som ett en- eller tvåfamiljshus räknas 

följande bostadskostnad.   

 

 70 % av räntor på det i fastigheten nedlagda upplånade kapitalet, efter 

avdrag för räntebidrag 

 70 % av tomträttsavgäld 

 fastighetsskatt 

 uppvärmningskostnader och övriga driftskostnader såsom vatten, 

sotning, renhållning, försäkring och avgift för vägsamfällighet. 

 

För eget småhus på lantbruksenhet som är inrättat som bostad för en eller två 

familjer räknas kostnader som hör till bostadsfastigheten. 

 

Med bostadsfastighet avses bostadsbyggnad inklusive kringliggande tomt. Från 

kostnaderna ska dras eventuella hyresintäkter. För flerfamiljshus (mer än två 

lägenheter) tillämpas Skattemyndighetens bestämmelser. 

 

3.3.4. Bostadskostnad i särskild boendeform 
 

För permanent boende vid särskilda boendeformer i Falköpings kommun tas 

hyra ut enligt hyreslagens bestämmelser. Vid inflyttning i särskild boendeform 

tas hyra ut från och med den dagen bostaden ställts till förfogande enligt beslut 

och varar fram till uppsägningstiden löpt ut. 

 

Skyldigheten att erlägga hyra för hela uppsägningstiden ut kan efter överens-

kommelse upphöra tidigare om ny hyresgäst enligt beslut tillträder bostaden 

eller om bostaden ska disponeras för upprustning. 

 

Hyrorna i kommunens särskilda boendeformer fastställs i särskild ordning efter 

förhandling och avtal mellan hyresvärd och hyresgäst (via förhandlingsordning 

med Hyresgästföreningen). 

 

 Hyra i särskild boendeform begränsas till att högst uppgå till vad som 

framgår som skälig bostadskostnad för särskilt bostadstillägg enligt 102 kap. 

27 § Socialförsäkringsbalken. 

 

 I de fall hyreslagens bestämmelser inte är tillämpliga vid boende i en sär-

skild boendeform, inkl. särskilt boende i elevhem och familjehem utan vård 

och behandling och stöd- och omvårdnadsboende för vuxna med missbruks-

problematik, för personer 18 år eller äldre uttas avgift på högst en tolftedel 

av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 

 

För korttidsvistelse (avlösning, växel- och korttidsvård) i en särskild boende-

form uttas ingen hyra eller boendeavgift. 

 

Av bilaga 2 framgår grundbeloppen och uträkning i aktuellt års prisnivå. 
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3.3.5. Jämkning av dubbel bostadskostnad 
 

Vid inflyttning i särskild boendeform kan den enskilde få dubbel bostads-

kostnad innan tidigare hyresavtal upphört. Avser enbart enskilda med 

bostadskostnad för hyreslägenhet. Enskilda med bostadsrätt eller egen fastighet 

medges inte jämkning med dubbla bostadskostnader då en del av värdet för 

bostaden/fastigheten avses kunna täcka eventuella merkostnader. 

 

Om den enskilde inte har råd att betala dubbla bostadskostnaden görs en 

prövning om ersättning för hyreskostnad av tidigare bostad eller nedsättning av 

hyran i det särskilda boendet för de merkostnader den enskilde har utöver 

förbehållsbeloppet. Sådan ersättning eller nedsättning kan normalt beviljas i 

högst 4 månader.  

 

Vid prövning av ersättning/nedsättning tas hänsyn till den enskildes inkomster 

och förmögenhet. Finns tillgångar i form av nettoinkomster efter hänsyns-

tagande till förbehållsbelopp (efter avdrag för bostadskostnad) och förmögen-

het överstigande ett prisbasbelopp vid tidpunkt före beskedet om inflyttning till 

särskild boendeform medges inte jämkning med dubbla bostadskostnader. 

 

Jämkning med dubbla bostadskostnader sker med stöd av Lag om vissa 

kommunala befogenheter, SFS 2009:47, 2 kap.§ 6, Stöd till boende.  
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4. Avgiftsunderlag 
 

Avgiftsunderlaget beräknas utifrån bestämmelserna i 8 kap 4 § Socialtjänst-

lagen. 

 

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att 

få under de närmaste tolv månaderna, fördelat med lika belopp per månad. 

Avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som 

är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.  

 

Dessutom ska bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, boendetillägg och 

bostadsbidrag anses som inkomst. Vissa inkomster som inte är skattepliktiga i 

Sverige räknas in, till exempel utländsk inkomst.  

 

Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek. Däremot påverkar 

förmögenhet möjligheten att få nedsatt avgift som kompensation för dubbla 

boendekostnader.  

 

Handikappersättning räknas ej som inkomst. Vid beräkning av behovet utöver 

minimibeloppet ska hänsyn tas till att en del utgifter kan finansieras via handi-

kappersättningen. 

 

Skatten beräknas enligt gällande skattelagstiftning. Skatteavdrag för 

kyrkoavgift görs om den enskilde är medlem i trossamfund och betalar sin 

avgift via skattsedel. Om kyrkoavgiften skiljer inom kommunen beräknas den 

genomsnittliga avgiften. 

 

4.1. Beräkning av avgiftsunderlag för makar och sambor 
 

I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas 

sammanlagda inkomster. Detta gäller endast sammanboende som är gifta 

(inklusive registrerade partner). Underhållsavtal mellan makar saknar betydelse 

för beräkning av avgiftsunderlaget. För sambor beräknas inkomsterna var för 

sig, då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. 

 

Övriga sammanboende, t ex syskon eller föräldrar och vuxna barn räknas som  

ensamstående när den avgiftsgrundande inkomsten fastställs. 

 

4.2. Överskott av kapital från försäljning av egen bostad 
 

Överskott i inkomstslaget kapital beräknas utifrån de uppgifter som legat till 

grund för Skatteverkets beslut om slutlig skatt, för senast möjliga 

beskattningsår, som har fattats före den period som avgiftsunderlaget avser. 

Överskott från försäljning av fastighet eller bostadsrätt för eget boende dras av 

och inberäknas inte i kapitalinkomster. 
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4.3. Den som saknar egen inkomst 
 

Avgiftsunderlaget ska beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster 

som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Barn och ungdomar 

som saknar egna inkomster saknar därmed också avgiftsunderlag och blir 

därmed ej heller betalningsskyldiga innan den dag de fyller 19 år.  

 

4.4. Förälders ersättningsskyldighet vid placering av barn och 
ungdomar 
 
För barn och unga under 18 år tar kommunen ut ersättning av föräldrar för vissa 

omkostnader. Enligt SoL 8 kap. 1 § 2 samt enligt 20 § LSS, är föräldrar skyldiga 

att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden när 

deras barn under 18 år vårdas i ett annat hem än det egna. Med begreppet ett annat 

hem än det egna jämställs såväl familjehem som bostad med särskild service för 

barn och ungdomar samt korttidshem. 

 

Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är 

försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet går i 

skola, dock längst till barnet fyller 21 år.  

När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till 

kommunen. Kommunen kan alltså inte ta ut ersättning under återstoden av 

gymnasietiden. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt 

föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon 

fortfarande går i skola. Ungdomar som inte längre går i skolan när de fyller 18 

år betraktas som vuxna, varvid föräldrarnas underhållsskyldighet upphör. 

 

4.5. Insamling av uppgifter 
 

Uppgifter om pensioner och bostadsstöd inhämtas huvudsakligen från 

Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan.  

 

Uppgifter kan även hämtas från Skatteverket. Skatteverket ska på begäran 

lämna kommunen de inkomst- och förmögenhetsuppgifter som behövs för att 

fastställa en förälders del i kommunens kostnader för vård av barn. (Förordning 

2010:1716). 

 

Uppgifter som ej kan erhållas från dessa myndigheter och övriga uppgifter 

inhämtas via inkomstförfrågan till den enskilde och dennes make/maka/sambo. 

 

Socialnämnden förbehåller sig rätten att inhämta uppgifter som behövs för 

handläggningen av ett ärende och vid behov om så medges kontrollera till 

kommunen inlämnad inkomstförfrågan med berörd myndighet. 
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5. Avgift för hemtjänst m.m. inom maxtaxa och 
högkostnadsskydd 

 

 

5.1. Maxtaxa och högkostnadsskydd 
 

Enligt 8 kap. 5 § SoL får den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksam-

het, tillsammans med avgifter för kommunal hälso- och sjukvård, per månad 

högst uppgå till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

 

Detta omfattar i princip samtliga vård-, omvårdnads- och serviceinsatser som 

kommunen ger äldre- och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen och hälso- 

och sjukvårdslagen. Av bilaga 2 framgår grundbeloppen och uträkning i 

aktuellt års prisnivå. 

 

 

5.2. Hemtjänstavgift m.m. 
 

Med hemtjänst avses insatser oavsett boendeform, d.v.s. både ordinärt och 

särskilt boende. I hemtjänstbegreppet inberäknas följande insatser. 

 

Till grund för bestämningen av hemtjänstavgift ligger en bestämning av insats-

form. Avgifterna för insatser i avsnitt 5.2 läggs samman varje kalendermånad 

och den enskilde betalar för varje beviljad insats som högst upp till avgifts-

taket, en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.  

 

5.2.1. Hemtjänst i ordinärt boende 
 

Serviceinsatser är insatser för att klara det ”dagliga livet”, praktisk hjälp så som 

skötsel av bostaden, städning, tvätt, inköp, ärenden och ledsagning. Kan även 

benämnas hemliv. Fönsterputs är en särskild insats som betalas separat. 

 

 Avgift per timma för serviceinsatser fastställs till en tolftedel av 0,093 x 

prisbasbeloppet. Serviceinsatser betalas för antalet utförda timmar per 

kalendermånad.  

 

Fönsterputsning sker som mest två gånger per år och betalas för varje tillfälle . 

 

 Avgift per tillfälle för fönsterputsning i ordinärt boende/serviceboende: 

Fastställs till en tolftedel av 0,093 x prisbasbeloppet. 

 

Personlig omvårdnad är insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala 

behov, så som att få hjälp med att äta och dricka samt tillreda vissa måltider, 

på- och avklädning, förflyttning och promenader, bryta isolering och att känna 

trygghet. Kan även benämnas personlig vård. 
 

 Avgift per månad för personlig omvårdnad fastställs till en tolftedel av 

0,0678 x prisbasbeloppet.  
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Matdistribution innefattar leverans av huvudmål (lunch) färdiglagad mat. 

Tillredning av övriga måltider ingår som del i personlig omvårdnad. 

 

 Matdistribution fastställs till en trettiondedel av 0,006 x prisbasbeloppet för 

varje distribuerad måltid. Avgift betalas för antalet utförda matdistributioner 

per kalendermånad.   

 

Mat betalas separat enligt särskild taxa (utanför maxtaxa inom ramen för den 

enskildes förbehållsbelopp). 

 

Avlösning av anhöriga i hemmet är en särskild hemtjänstinsats.  

 

 Avlösning upp till 12 timmar per månad är avgiftsfri. Outnyttjade timmar 

kan inte överföras mellan månader. Avlösning utöver 12 timmar per månad 

betalas inom personlig omvårdnad. 

 

Trygg hemgång är en särskild hemtjänstinsats med rehabiliterande inriktning 

upp till 14 dagar i den enskildes ordinära bostad vid hemgång från sjukhus. 

 

 Trygg hemgång är avgiftsfri. 

 

För personer med psykiska funktionsnedsättningar som beviljas bistånd för 

boendestöd erläggs avgift för boendestöd i stället för hemtjänstavgift. 

 

5.2.2. Hemtjänst i särskilt boende 
 

Särskilda boendeformer används som ett samlande begrepp för särskilt boende 

och bostäder med särskild service. Särskilda boendeformer för äldre enligt 5 

kap. 5 § SoL avser särskilt boende för huvudsakligen personer 65 år och äldre, 

men även yngre personer kan beviljas detta. Bostad med särskild service för 

personer med funktionshinder avser särskilt boende för personer med 

funktionsnedsättning som är 64 år och yngre enligt 5 kap. 7 § SoL.  

 

För hemtjänst i särskilt boende ingår samtliga insatser av hemtjänst i form av 

service och personlig omvårdvårdnad, samt kommunal hälso- och sjukvård, 

och trygghetslarm i den avgift som uttas. 

 

 Avgift per månad för hemtjänst i särskilt boende fastställs till en tolftedel av 

0,5392 x prisbasbeloppet. 

 

5.2.3. Avgift för makar/sambor 
 

Både för makar och sambor beräknas avgift individuellt även om de bor i 

samma bostad. Om två sammanboende personer har hemtjänst betalar de var 

för sig sin avgift i förhållande till den insats var och en har. För gemensamma 

insatser i hushållet (service) betalar normalt vardera maken/makan/sambon 

hälften var av avgiften. Övriga insatser betalas av den som får insatsen. 

 

Således ska biståndsbeslut gälla den av makarna/samborna som är i behov av 

hemtjänstinsats, och avgift ska betalas av den som erhåller insatsen i proportion 

till insatsens omfattning.  
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I de fall den ena maken/makan eller sammanboende bor i ett äldreboende och 

den andra maken/makan eller sammanboende bor kvar i den gemensamma bo-

staden ska kommunen försäkra sig om att den hemmavarande inte drabbas av 

en oskäligt försämrad ekonomisk situation (SoL 8 kap. 6 §). Om det behövs 

kan nedsättning av hemtjänstavgiften göras för den som bor i äldreboendet för 

att den hemmavarande maken/makan eller sambon ska ha medel kvar mot-

svarande förbehållsbeloppet (minimibeloppet samt bostadskostnaden). 

Avgiftsnedsättningen beräknas så att makarna/samborna tillsammans har medel 

motsvarande var sitt minimibelopp och var sin bostadskostnad vid 

äldreboendet respektive ordinära boendet/servicelägenheten. 

 

5.2.4. Trygghetslarm 
 

Trygghetslarm består av en anordning för den enskilde brukaren varifrån larm 

kan förmedlas till personal för åtgärdande. Den enskilde abonnerar på insatsen 

då trygghetslarmet är tillgängligt dygnet-runt. 

 

 Avgift per månad för trygghetslarm i ordinärt boende/serviceboende: 

Fastställs till en tolftedel av 0,0813 x prisbasbeloppet för ensamstående och 

en tolftedel av 0,04065 x prisbasbeloppet per person för makar/samboende.  
 

5.2.5. Kontaktperson 
 

I särskilda fall kan (ej kvalificerad) kontaktperson beviljas för vuxna 20 år eller 

äldre enligt socialtjänstlagen för socialt stöd och som hemtjänstinsats. Vid 

beviljade av kontaktperson inom ramen för LSS uttages ingen avgift. 

 

 Avgift per månad för kontaktperson: Fastställs till en tolftedel av 0,0678 x 

prisbasbeloppet.  

 

5.2.6.  Korttidsvistelse 
 

Avgiftstaxan ska tillämpas för hemtjänstinsatser vid korttidsvistelse inom 

kommunens särskilda boendeformer. Med tillfälligt boende avses boende där 

det ges insatser i form av korttidsvård/omvårdnad, växelvård/omvårdnad, 

avlösningsinsats och motsvarande med tidsbegränsad vistelse och rehabilite-  

rande inriktning. 

 

 Avgift per dygn vid korttidsvistelse i särskilt boende för rehabilitering, 

växelvård eller avlösning: Fastställs till en trettiondedel av avgiftstaket.  

 

Mat betalas separat enligt särskild taxa (utanför maxtaxa inom ramen för den 

enskildes förbehållsbelopp). 

 

Rum med viss möblering upplåts utan någon hyreskostnad. 

 

5.2.7.  Dagverksamhet 
 

Avgiftstaxan ska tillämpas vid biståndsinsats i form av dagverksamhet 

(dagvård). Till grund för bestämningen av avgift vid dagverksamhet ligger en 
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avgift per närvarodag. Dagverksamhet betalas för antalet närvarodagar per 

kalendermånad. 

 

 Dagverksamhet (dagvård):  

Avgift per närvarodag för den vård, omvårdnad, träning/rehabilitering och 

socialt stöd som den enskilde erhåller vid dagverksamheten: Fastställs till en 

trettiondedel av 0,02025 x prisbasbeloppet. Dagverksamhet betalas för 

antalet närvarodagar per kalendermånad. 

 

Mat vid dagverksamheten betalas separat enligt särskild taxa (utanför maxtaxa 

inom ramen för den enskildes förbehållsbelopp). 

 

Resor till och från dagverksamhet betalas enligt särskild taxa (utanför maxtaxa 

inom ramen för den enskildes förbehållsbelopp). 

 

5.2.8. Avgift för boendestöd 
 

Med boendestöd avses i huvudsak bistånd i form av stöd i den dagliga 

livsföringen för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den som är 

beviljad boendestöd betalar följande avgift. 

 

 Avgift per månad i ordinärt boende och psykosocial dagverksamhet. 

Fastställs till en tolftedel av 0,0678 x prisbasbeloppet. 

 

Avgift för hemtjänst, trygghetslarm, korttidsvistelse, kommunal hälso- och 

sjukvård och annat särskilt beslutat bistånd betalas utöver avgift för 

boendestöd. 

 

5.2.9 Kommunal hälso- och sjukvård 
 

Avgift för kommunal hälso- och sjukvård uttages av person som skrivits in i 

kommunal hälso- och sjukvård. Inskrivning sker enligt särskilt beslut.  

 

Person som bedöms ha behov att ta emot sjukvårdande insats av kommunal 

sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast ska skrivas in i kommunal 

hälso- och sjukvård. Bedömning inför eventuell inskrivning räknas som 

utredningsinsats. 

 

Inskrivning gäller också om sjukvårdsinsatsen ges av person till vilken sjuk-

sköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast enligt ovan delegerat (överlåtit) 

rätten att svara för insatsen. 

 

Av den person som är 20 år eller äldre och inskriven i kommunal hälso- och 

sjukvård uttages en avgift per månad. Utredningsinsatsen är kostnadsfri. För 

barn och ungdom under 20 år uttas ingen avgift. 

 

 Avgift per månad för kommunal hälso- och sjukvård: Fastställs till en 

tolftedel av 0,0678 x prisbasbeloppet. 
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6. Avgifter utanför maxtaxa och högkostnadsskydd 
 
 

6.1.  Matavgifter 
 

Matavgift uttages som en separat avgift inom ramen för den enskildes förbe-

hållsbelopp för den mat som erhålls för boende i kommunens särskilda boende 

för äldre och funktionsnedsatta eller andra hem eller stöd- och omvårdnads-

boende för vuxna, samt vid korttidsvistelse eller för besökare vid dagverksam-

het. I ordinärt boende uttas även matavgift vid matdistribution eller mat 

serverad istället för matdistribution vid dagcentral/dagaktivitet. 

 

Matavgifter enligt ovanstående fastställs av socialnämnden och är årligen 

kopplade till förändringar i prisbasbeloppet med tillämpning från och med den 

1 januari, som en avgift enligt kommunallagen. Matavgifterna får högst uppgå 

till kommunens självkostnad för den färdiglagade maten och gäller för följande 

verksamheter vid följande måltider.  

 

Gällande matavgifter och mattillägg till förbehållsbelopp framgår av bilaga 2. 

 

6.1.1. Matavgift vid särskilt boende/ 
 
Erhållande av heldagsmåltider för boende i särskilt boende eller andra hem 

eller stöd- och omvårdnadsboende för vuxna omfattar frukostmål, lunch-

/middags-mål, kvällsmål och mellanmål. Avgift för heldagsmat erläggs som en 

månadsavgift eller dagavgift vid kortare boendetid.  

 

Vid bortovaro under hel dag görs avdrag för heldagsmåltid. Vid bortovaro från 

boendet under del av dag medges avdrag för respektive måltid, frukost, 

lunch/middag och kvällsmål. Respektive måltid ska i föreskriven tid vara 

avbeställd från kostenheten/köket. 

 

 Avgift per månad för heldagsmåltid fastställs till en tolftedel av 0,886 x 

prisbasbeloppet, vilket delas med 30 dagar för att ange dagsmåltidspriset. 

Med utgångspunkt från dagsmåltidspriset gäller följande måltidspriser vid 

avdrag för frånvaro: 

Frukost 23,4% av dagsmåltiden  

Lunch/middag 43,3% av dagsmåltiden  

Kvällsmål 33,3% av dagsmåltiden   

För mellanmål medges inget avdrag. 

 

Livsmedel för speciella medicinska ändamål, s.k. särnärprodukt, ersätter helt 

eller delvis vanlig mat och används när risk för undernäring föreligger. 

Ordinarie matavgift debiteras även när särnärprodukt ersätter vanlig mat. 

 

Anhöriga eller andra besökare till boende i särskilt boende betalar 

självkostnadspris för mat som ges via kommunen. 

 

 

 



17 (42) 

 

 

 

 

6.1.2. Matavgift vid korttidsvistelse SoL 
 

I samband med en aktivitet enligt SoL eller LSS i form av korttidsvistelse tas 

det ut en avgift för den mat som serveras. 

 

 Avgift per månad för heldagsmåltid vid korttidsvistelse enligt SoL (inkl. 

växelvård och avlösning) fastställs till en tolftedel av 0,886 x prisbas-

beloppet, vilket delas med 30 dagar för att ange dagsmåltidspriset. För 

enstaka måltider tas avgift ut enligt följande fördelning. 

Frukost 23,4% av dagsmåltiden  

Lunch/middag 43,3% av dagsmåltiden  

Kvällsmål 33,3% av dagsmåltiden   

 

6.1.3. Matavgift vid korttidsvistelse  LSS 
 

 Avgift för måltider vid korttidsvistelse enligt LSS fastställs enligt följande. 

Frukost fastställs till en trettiondedel av 0,0126 x prisbasbeloppet. 

Lunch fastställs till en trettiondedel av 0,0189 x prisbasbeloppet.  

Mellanmål fastställs till en trettiondedel av 0,0126 x prisbasbeloppet.  

Kvällsmål fastställs till en trettiondedel av 0,0189 x prisbasbeloppet.  

 

Betalning görs för det antalet måltider som erhålls under månaden. 

 

6.1.4. Matavgift vid dagverksamhet 
 

I samband med en aktivitet enligt SoL eller LSS i form av dagverksamhet 

(dagvård och daglig verksamhet) tas det ut en avgift för den mat som serveras 

under varje närvarodag. 

 

 Vi dagverksamhet enligt SoL (dagvård) fastställs avgiften till en 

trettiondedel av 0,038 x prisbasbeloppet. Betalning görs för det antalet 

måltider som erhålls under månaden. 

 

 Vid dagverksamhet i form av daglig verksamhet enligt LSS fastställs 

avgiften till en trettiondedel av 0,03234 x prisbasbeloppet. Betalning görs 

för det antalet måltider som erhålls under månaden. 

 

6.1.5. Matavgift vid matdistribution 
 

För erhållande av huvudmålet (lunch) vid matdistribution inom hemtjänst i 

ordinärt boende/serviceboende tas det ut en avgift för varje levererad portion. 

 

 Fastställs till en trettiondedel av 0,038 x prisbasbeloppet. Betalning görs 

för det antalet portioner som erhålls under månaden. 

 

6.2. Avgift för resor till dagverksamhet 
 
Inom ramen för den enskildes förbehållsbelopp uttages en separat avgift för de 

resor som den enskilde företar för besök i kommunens dagverksamhet (dagvård 

och daglig verksamhet). Gällande avgiftsgrunder framgår av bilaga 2. 
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 Avgift uttages för resa till och/eller från dagverksamhet (dagvård) per när-

varodag. Fastställs till en trettiondedel av 0,02025 x prisbasbeloppet. 

Betalning sker för antalet närvarodagar per kalender-månad upp till ett 

maximalt belopp som fastställs till en tolftedel av 0,097 x prisbasbeloppet. 

 

För personer som är berättigade till insatsen daglig verksamhet enligt LSS uttas 

en avgift för resor till och från daglig verksamhet. Det avser resor som utförs 

av annan i yrkesmässig trafik. 

 

 Avgiften fastställs till en trettiondedel av 0,3323 x prisbasbeloppet. 

 

 

6.3. Avgift för transport av avlidna 

 

Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 2005:52 ”Underlag för rutiner 

kring omhändertagande av avlidna”, gjort en redogörelse för hur lagstiftningen 

skall tolkas. Cirkuläret finns i bilaga 5. 

 

Där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar, i kommunens särskilda 

boendeformer och i viss hemsjukvård, ansvarar kommunen för att den avlidne 

transporteras till och förvaras i bårhus till dess stoftet kan överlämnas till de 

anhöriga för kistläggning. Kommunens ansvar upphör när detta har skett. 

 

Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan givetvis 

välja att själva ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall 

uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet 

och transportören, utan att kommunen berörs. Kommunens ansvar upphör när 

kroppen på de anhörigas uppdrag lämnas ut till transportören. 

 

Kommunen har enligt bestämmelserna i Hälso- och sjukvårdslagen rätt att ta ut 

avgift i samband med omhändertagande av avlidna. Avgiften ingår inte i den 

kommunala maxtaxan för äldreomsorg. Det är dödsboet som skall betala denna 

avgift. 

 

 Avgift för transport av avlidna ska av kommunen tas ut av dödsboet i de fall 

kommunen ansvarar för transporten. Avgiftens storlek blir den samma som 

den avgift kommunen blir debiterad av entreprenören för transporttjänsten. 

 

Den entreprenör som anlitas av kommunen för uppgiften ska fakturera kommunen.  

 

 

7. Avgift för familjerådgivning 
 

Familjerådgivningens uppgift är att genom samtal ge hjälp att bearbeta problem 

och konflikter i par- och familjerelationer. 

 

 Vid familjerådgivning uttages en avgift som fastställs till en tolftedel av 

0,03296 x prisbasbeloppet per besök, redan vid första besöket. 
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8. Avgift vid stöd- och hjälpinsatser för vuxna 
 

För stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär får kommunen ta ut ersätt-

ning för uppehället av den (ej barn) som på grund av missbruk av alkohol, 

narkotika eller därmed jämförbara medel får vård och behandling vid hem för 

vård eller boende, familjehem, vuxenboende och liknande. Stöd- och hjälp-

insatser av behandlingskaraktär i övrigt medför inget kostnadsansvar för den 

enskilde vårdtagaren.  

 

 Den ersättning som kommunen tar ut vid stöd- och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär för vuxna uppgår till högst 80 kronor per dag. 

 
Detta är en ersättning för uppehälle vars summa fastställs i 6 kap 1 § Socialtjänst-

förordningen. Om enskild inte betalar fastställd ersättning kan kommunen söka 

talan om ersättning hos Förvaltningsrätten. Detta regleras enligt 9 kap 3 § SoL och 

går således inte vidare via kommunens ekonomisystem till inkassobolag. 

 

För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut en skälig ersättning. Avgift 

ska betalas av den enskilde då denne uppbär bistånd i form av boende genom 

socialtjänsten som inte innebär ett socialt kontrakt (andrahandskontrakt). 

 

 Den ersättning som kommunen tar ut för stöd- och hjälpinsatser vid hem 

som i huvudsak tillhandahåller boende uppgår till en trettiondel av 0,08571 

x prisbasbeloppet. Ersättningen avser täckning av dygnskostnad.  

 

 

9. Ersättningar utanför maxtaxa och högkostnadsskydd 
 

9.1 Habiliteringsersättning vid daglig verksamhet 
 

I förarbetena till LSS framgår att kommuner rekommenderas att lämna viss 

ersättning till deltagare i daglig verksamhet, i form av en habiliterings-

ersättning, även kallad HAB-ersättning. Ersättningen ska ses som en stimulans 

till deltagande i de dagliga arbetsuppgifterna inom daglig verksamhet.  

 

 För deltagande i daglig verksamhet enligt LSS fastställs habiliterings-

ersättningen till en trettiondedel av 0,03234 x prisbasbeloppet. Ersättning 

lämnas för antalet närvarodagar under en kalendermånad. 

 

 

10. Föräldrars ersättningsskyldighet vid placering av 
barn och ungdomar. 

 

Förälderns ersättningsskyldighet till kommunen räknas fram enligt 

bestämmelser som framgår i 6 kap 2-4 §§ Socialtjänstförordningen, där det 

framgår att ersättningsbeloppet bestäms efter samma grunder som om det 

gällde att bestämma betalningsskyldighet för var och en av dem enligt 19 kap 

socialförsäkringsbalken.  
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 Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får högst uppgå till 

vad som för varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap 20 § 

socialförsäkringsbalken,. 

 

Socialnämnden upprättar ett avtal med föräldrarna. Riktlinjer för beräkning av 

underhållstöd framgår av Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2006:54. 

Riktlinjer och rutin för beräkning framgår av bilaga 6. 

 
Beslutet om ersättningsskyldighet fattas av ansvarig handläggare i enlighet med 

delegationsordningen. Beslutet kan inte överklagas som förvaltningsbesvär (SoL 

kap 16 § 3). 

 

 

11. Avgiftsbefrielse vid frånvaro 
 

11.1.  Avgiftsbefrielse av hemtjänstavgift 
 
Avdrag för avgiften för hemtjänst i särskilt boende görs vid frånvaro med 1/30-

del av avgiften gånger antalet dagar med frånvaro under kalendermånaden. 

 

Avdrag för hemtjänstavgifter i ordinärt boende (personlig omvårdnad och 

kontaktperson), kommunal hälso- och sjukvård och avgift för boendestöd görs 

enbart för hel kalendermånad utan insats.  

 

För trygghetslarm görs inget avdrag vid frånvaro.  

 

För avgifter där betalning sker utifrån närvaro (serviceavgift, avgift för 

matdistribution, dagverksamhet och fönsterputs) görs inget avdrag vid 

frånvaro. 

 

11.2 Avgiftsbefrielse för övriga avgifter 
 

För övriga avgifter utanför maxtaxan inom ramen för förbehållsbeloppet görs 

följande avdrag vid frånvaro. 

För matkostnad görs avdrag vid frånvaro med 1/30-del av månadsavgiften från 

och med första frånvarodagen till och med dagen före återkomsten. Särskilt 

avdrag vid avbeställning av enstaka måltid. 

 

För matavgifter där betalning sker utifrån närvaro (avgift för matdistribution, 

dagverksamhet och korttidsvistelse) görs inget avdrag vid frånvaro. 

 

Hyra eller hyresavgift i särskild boendeform dras inte av vid frånvaro. 

 

 

12. Inträde eller utträde under pågående kalendermånad 
 

12.1.  Hemtjänstavgift vid in- eller utträde 
 

Vid in- eller utträde under pågående kalendermånad beräknas avgiften för 

hemtjänst i särskilt boende för motsvarande del av månaden, 1/30-del av 

avgiften gånger antalet dagar under kalendermånaden. 
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För hemtjänstavgifter i ordinärt boende (personlig omvårdnad, matdistribution 

och kontakt-person), dagverksamhet, trygghetslarm och kommunal hälso- och 

sjukvård och avgift vid boendestöd betalas hel månadsavgift oberoende när in- 

och utträde sker under en kalendermånad. 

 

Vid dödsfall debiteras hemtjänstavgifter till och med dagen för dödsfallet. 

 

12.2. Övriga avgifter vid in- eller utträde 
 

För övriga avgifter inom ramen för förbehållsbeloppet gäller följande vid in- 

eller utträde från insats. 

 

Vid in- eller utträde under pågående kalendermånad beräknas matavgift för 

motsvarande del av månaden, 1/30-del av avgiften gånger antalet dagar under 

kalendermånaden. 

 

 

13. Avgiftsbeslut, delegation och överklagande 
 

Avgiftssättning är ett beslut som fattas av socialnämnden. Enligt social-

nämndens delegationsordning kan beslutanderätten delegeras till en 

handläggare.  

 

Avgiftsbeslutet innefattar delbeslut om avgiftsunderlag, förbehållsbelopp, 

hemtjänstavgift m.m., det som omfattas av beslut enligt SoL 8 kap. 4–9 §§. 

Alla delbeslut sammanfattas i avgiftsbeslutet. 

 

Avgiftsbeslutet ska delges och förses med en besvärshänvisning enligt 

förvaltningslagens bestämmelser. Förvaltningslagens bestämmelser om 

kommunikation ska också tillämpas. De uppgifter om den enskilde som in-

hämtas från annan, t.ex. försäkringskassans/pensionsmyndighetens datasystem, 

ska kommuniceras med den enskilde i samband med inkomstförfrågan. 

 

Det individuella avgiftsbeslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär      

enligt SoL 16 kap. 3 § om det är beslut enligt SoL 8 kap. 4–9 §§. Det avser    

beslut om avgifter för hemtjänst, boendestöd, dagverksamhet och kommunal 

hälso- och sjukvård, korttidsvistelse samt hyresavgift där hyreslagen inte är 

tillämplig. Prövningen gäller både beslutets laglighet och lämplighet. 

 

Den enskilde kan överklaga ett individuellt beslut om 

 Avgiftens storlek 

 Avgiftsberäkningen 

 Beräkningen av individuell del i minimibelopp (höjning/sänkning) 

 Beräkningen av avgiftsunderlag 

 

Avgiftssättningen för mat och övriga avgifter som inte omfattas av social-

tjänstlagen, samt hyra där hyreslagen är tillämplig kan inte överklagas med 

förvaltningsbesvär. Hyra enligt hyreslagen kan prövas av Hyresnämnden. 
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Kommunfullmäktiges taxebeslut kan överklagas genom kommunalbesvär 

enligt kommunallagen. Prövningen gäller beslutets laglighet. 

 

 

14. Debitering av avgifter m.m. 
 

14.1.  Debitering av den enskilde 
 

Debitering av avgifter för hemtjänst, mat, resor och boende som ej omfattas av 

hyreslagen sker månaden efter den månad man erhöll insatsen. Räkning 

skickas till den enskilde eller annan som anmälts som räkningsmottagare. 

 

Hyran (i de fall den följer hyreslagen) för särskilt boende betalas i förskott 

senast sista vardagen i månaden före avsedd månad.  

 

Hyresavgift i de fall hyreslagen inte är tillämplig debiteras enligt samma regler 

som gäller för hemtjänstavgift. 

 

Räkning under 100 kronor sänds inte ut utan ackumuleras tills beloppet är lägst 

100 kronor. Ackumulering sker högst i sex månader, varefter räkning tas bort. 

 

Vid avslut av ett ärende återbetalas ej belopp under 100 kronor. 

 

 

14.2.  Debitering av avgift när kostnaden ersätts av annan än 
mottagaren av hemtjänst m.m. 

 

När annan än mottagaren av hemtjänst, mat, kommunal hälso- och sjukvård, 

dagverksamhet, korttidsvistelse m.fl. insatser inom äldre- och 

handikappomsorgen ska debiteras, som t.ex. ett försäkringsbolag i ett 

skadeärende, ska avgiften/ ersättningen motsvara kommunens självkostnad, 

beräknad enligt kommunallagens bestämmelser. Pålägg för overheadkostnader, 

ej direktförda administrativa kostnader, kan göras med antingen 7 % pålägg 

som i kommunala sammanhang anses vara en adekvat siffra eller enligt samma 

regler som kommunen tillämpar i räkenskapssammandraget. 

 

 

15. Ändring av avgift 
 

Kommunen ska ändra en avgift om något förhållande som påverkar avgiftens 

storlek har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående underrättelse, om 

ändringen beror på förändringar av prisbasbeloppet. 

 

Den enskilde är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker 

under året och som kan påverka beräkningen av förbehållsbelopp, 

avgiftsunderlag och avgift. När kommunen får in uppgifter om ändrade 

förhållanden fattas ett nytt avgiftsbeslut. 
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Ändring av hemtjänstavgiften kan ske på grund av 

 

 Ändrade inkomstförhållanden 

 Ändrat beslut om bostadsstöd 

 Ändrade familjeförhållanden 

 Behov av högre eller lägre förbehållsbelopp 

 Ändrade insatser 

 

Om större förändringar, som kan medföra ändrad hemtjänstavgift, inträffar 

under året ska omräkning ske. Detta gäller dock inte ändrad kapitalinkomst 

eftersom den baseras på föregående års inkomst. 

 

Omräkning på grund av förändringar görs från och med månaden efter den då 

förändringen inträffade. Om förändringen avser hela månaden görs den i stället 

från och med månaden då förändringen inträffade. 

 

Avgiften omräknas alltid en gång per år. Nytt preliminärt avgiftsbeslut görs 

fr.o.m. 1 januari, vilket fastställs när information om gällande förhållanden 

erhållits. Omräkning kan ske under året vid ändringar som påverkar avgiften.  

 

Med ändringar avses inte skillnader i antalet tillfällen eller timmar som en 

insats används under en kalendermånad. Med ändringar avses att insatser 

tillkommer eller tas bort, samt vid förändringar av inkomster och 

avgiftsutrymme. 

 

15.1.  Retroaktiv rättelse av avgifter 
 

När Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten utbetalar retroaktivt bostadsstöd 

eller retroaktiv pension rättas avgiften retroaktivt från samma tidsperiod. 

 

Rättelse avseende för låg avgift debiteras för tre månader tillbaka om den 

felaktiga uppgiften beror på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter eller 

inte lämnat uppgifter alls. 

 

Om för hög avgift debiterats och felet beror på kommunen kan återbetalning   

av avgiften ske för tid upp till 10 år. 

 

 

16. Omräkning av belopp 
 

De belopp i dessa föreskrifter som är kopplade till prisbasbeloppet (pbb) 

omräknas varje år. Belopp avrundas till närmast heltal kronor. 

 

De belopp som i dessa föreskrifter ej är kopplade till lagstiftning eller 

prisbasbeloppet kan beslutas om justering av socialnämnden med giltighet från 

angiven tidpunkt. 
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17. Särskild prövning 
 

Socialnämnden kan inom ramen för dessa föreskrifter utfärda tillämpnings-

föreskrifter. När särskilda skäl föreligger kan socialnämnden när det är för-

enligt med gällande lagstiftning besluta att helt eller delvis sätta ned en avgift. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Denna kommunala författning ersätter författning, KFS 2018:13. 
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      Bilaga 1 
 

Socialtjänstlag (2001:453) 
 
SFS nr: 2001:453 
Departement/myndighet: Socialdepartementet 
Utfärdad: 2001-06-07 
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:738 
Övrig text: Rättelseblad 2002:1039 har beaktats. 

 

8 kap. Avgifter 

1 §   Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den 
enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för 
uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara 
medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Regeringen 
meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra stöd- och 
hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning. 

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna 
skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen 
föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster för vilka avgift har bestämts enligt 
2 §. 

2 §   Kommunen får enligt grunder som kommunen bestämmer ta ut skäliga avgifter som inte 
överstiger kommunens självkostnader i följande fall: 
   1. familjerådgivning, 
   2. verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär, 
   3. föräldrautbildning inför adoption, 
   4. hemtjänst, 
   5. dagverksamhet, 
   6. bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena eller 7 § 
tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken, och 
   7. annan liknande social tjänst. 

I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns ytterligare 
bestämmelser i 3-9 §§. 
Lag (2018:1724). 

3 §   Med prisbasbelopp avses i detta kapitel prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. 
Lag (2010:1284). 

4 §   Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under 
de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. 

Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 socialförsäkringsbalken. 
Vid tillämpning av 102 kap. 29 § 4 balken ska dock endast sådan inkomst som avses i 97 kap. 
13 § första stycket 1 medräknas. Som inkomst ska även räknas bostadsbidrag enligt 96-98 
kap., särskilt bostadstillägg enligt 102 kap. 26 § och boendetillägg enligt 103 a-103 e kap. 
samma balk. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt 
som är mer fördelaktigt för den enskilde. 

I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda 
inkomster. Lag (2011:1518). 
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5 §   Den enskildes avgifter får 
   1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första 
stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 
0,5392 prisbasbelopp, 
   2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 
prisbasbelopp. Lag (2017:613). 

6 §   Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls 
tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala 
levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom 
försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad 
ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den enskildes betalningsförmåga skall 
avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §. Lag (2001:847). 

7 §   Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den 
enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. 
Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan 
boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras. 

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av 
   1. 1,3546 prisbasbelopp för ensamstående, eller 
   2. 1,1446 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor. 

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, 
hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, 
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Lag (2018:1894). 

8 §   Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av 
särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som 
anges i 7 § andra stycket. 

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad 
för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför att 
   1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet, 
   2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller 
   3. posten tillhandahålls kostnadsfritt. 

Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde omfattas av 
sådan avgiftsfrihet som avses i 17 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
Lag (2017:47). 

9 §   Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har 
ändrats. Avgiften får ändras utan föregående underrättelse, om ändringen beror på förändringar 
i prisbasbeloppet. 

En ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då anledning till 
ändring har uppkommit. En ändring av avgiften skall dock gälla från och med den månad under 
vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena avser hela 
den månaden. Lag (2001:847). 
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Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
 
SFS nr: 2017:30 
Departement/myndighet: Socialdepartementet 
Utfärdad: 2017-02-09 
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:648 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) 
 

17 kap. Avgifter 

Uttag av avgifter 

1 §   Vårdavgifter och avgifter med anledning av att patienter uteblir från avtalade besök får tas 
ut enligt grunder som regionen eller kommunen bestämmer. Patienter som omfattas av en 
regions eller en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 8 kap. 1-3 §§ respektive 12 kap. 
1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § ska behandlas lika. 

Första stycket gäller inte i den mån annat är särskilt föreskrivet. Lag (2019:973). 

2 §   Regionen får för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta om 
vilka regler om nedsättning av avgiften som ska gälla. Avgiften för sluten vård får för varje 
vårddag uppgå till högst 0,0023 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, 
avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor. Lag (2019:973). 

3 §   Av patienter som är 85 år eller äldre får vårdavgifter och andra avgifter för sådan vård och 
sådana förbrukningsartiklar som avses i 6 § inte tas ut. 

4 §   Har upphävts genom lag (2017:616). 

5 §   Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när vården ges eller 
patienten uteblir från ett avtalat besök. Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för 
avgiften. Avgiften får tas ut av den underårige om det finns särskilda skäl. 

Högkostnadsskydd för avgifter till regioner 

6 §   För den enskilde får följande poster tillsammans under ett år, räknat från det första tillfälle 
då avgift betalats, uppgå till högst 0,025 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, eller det lägre belopp som 
bestämts av regionen: 
   1. vårdavgifter som avser öppen vård enligt denna lag i andra fall än som avses i 8 § första 
stycket 1, 
   2. avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §, och 
   3. avgifter för tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125). 

Vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket ska även sådana avdrag som har gjorts 
enligt 7 § andra stycket lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medräknas. 
Lag (2019:973). 

7 §   Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård, får barnen 
gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter och gjorda avdrag enligt 6 § 
sammanlagt uppgår till det belopp som avses där. Sådan avgiftsbefrielse gäller även för barn 
som under den tid som avses i 6 § fyller 18 år. 

Med förälder avses även familjehemsförälder. Som förälder räknas även den med vilken en 
förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift med eller har eller har haft 
barn med föräldern. 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2017:30
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Högkostnadsskydd för avgifter till kommuner 

8 §   För den enskilde får avgifter för följande poster tillsammans per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken: 
   1. vård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §, 
   2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §, och 
   3. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Avgifterna får dock inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga 
medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader 
(förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs, ska kommunen dessutom försäkra sig om att den 
enskildes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. 

Vid beräkning av avgiftsunderlag och förbehållsbelopp enligt andra stycket ska 8 kap. 3, 4, 7 
och 8 §§ socialtjänstlagen tillämpas. Lag (2017:616). 
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Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 
 
FS nr: 1993:387 
Departement/myndighet: Socialdepartementet 
Utfärdad: 1993-05-27 
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:737 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) 
 
Avgifter m.m. 

 
18 §   Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få 
assistansersättning enligt 51 kap. 
socialförsäkringsbalken får avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för 
sådan ersättning. Lag (2010:480). 
 

19 §   Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får 
tas ut av dem som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av 
motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 

dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den 
enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Lag (2010:480). 
 

20 §   Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna 
med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära 
underhållsbidrag som avser barnet. 
 
20 a §   Inspektionen för vård och omsorg får ta ut en avgift för ansökningar om 
tillstånd enligt 23 §. 

Lag (2018:1155). 
 
21 §   I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för 
kostnader inte tas ut för insatser enligt denna lag 
 
 

 

Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 
 
SFS nr: 1993:1090 
Departement/myndighet: Socialdepartementet 
Utfärdad: 1993-10-07 
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1015 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) 

 
Avgifter m.m. 
 
5 §   Föreskrifterna i 6 kap. 2 - 4 §§ socialtjänstförordningen (2001:937) om 
föräldrars skyldighet att bidra till kommunens kostnader för ett barns vård i ett 
annat hem skall gälla även när ett barn får vård i ett annat hem med stöd av lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Förordning (2001:938). 

 
6 §   Vid bedömningen av den enskildes personliga behov enligt 19 § lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall även beaktas 
kostnader på grund av funktionshindret som inte täcks på annat sätt. 
 

 

  

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=1993:387
http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=1993:1090
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      Bilaga 2 

 

Årliga beloppsberäkningar utifrån prisbasbeloppsförändringar 

 

Kopia av årlig beräkningsmall. 

 

 
 

 

  

Årliga beloppsberäkningar utifrån prisbasbelippsförändringar

Prisbasbelopp 48 300 Avser år 2022

Typ av belopp Regel % av PP Belopp Period Avsnitt i riktlinje

Förbehållsbelopp

Schablonbelopp

Ensamstående 65+ år 1,3546 5 452 kr Per månad 3.2.1.

Makar/sambo  65+ år 1,1446 4 607 kr Per månad 3.2.1.

Ensamstående -64 år 1,4902 5 998 kr Per månad 3.2.2.

Makar/sambo  -64 år 1,2592 5 068 kr Per månad 3.2.2.

Höjning schablonbelopp

Tillägg matbistånd I minimibelopp Tilläggsbelopp Period

Särskilt boende/korttid SoL

Heldagsmåltid 2 470 kr 1 096 kr Per månad 3.2.2.1.

Heldagsmåltid 82 kr 37 kr Per dag 3.2.2.1.

Frukost 19 kr 9 kr Per portion 3.2.2.1.

Lunch 36 kr 16 kr Per portion 3.2.2.1.

Kvällsmål 27 kr 12 kr Per portion 3.2.2.1.

Ordinärt boende

Matdistribution 36 kr 25 kr Per portion 3.2.2.1.

Sänkning schablonbelopp

Särskilt boende/korttid SoL Regel % av PP Avdragsbelopp Period

Förbrukningsvaror 0,02521 101 kr                Per månad 3.2.2.2.

Hemutrustning 0,03529 142 kr                Per månad 3.2.2.2.

Elkostnad 0,063 254 kr                Per månad 3.2.2.2.

Bostadskostnad särskilt boende Regel % av PP Belopp Period

Hyreslagen, 102 kap. 27 § SFB

Max för ogift 6 620 kr Per månad 3.3.4.

Max för gift 3 310 kr Per månad 3.3.4.

Hyra om hyreslagen ej tillåmpas 0,5539 2 229 kr Per månad 3.3.4.

74 kr Per dygn 3.3.4.
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Avgifter Regel % av PP Belopp Period Avsnitt i riktlinje

Avgifter inom maxtaxa

och högkostnadsskydd

Maxtaxa 0,5392 2 170,28 kr Per månad 5.1.

Ordinärt boende

Hemtjänst, service 0,093 374 kr Per timma 5.2.1.

Fönsterputsning 0,093 374 kr Per tillfälle 5.2.1.

Personlig omvårdnad 0,0678 273 kr Per månad 5.2.1.

Matdistribution 0,006 10 kr Per leverans 5.2.1.

Avlösning < 12 timmar 0 0 kr Per månad 5.2.1.

Avlösning > 12 timmar 0,0678 273 kr Per månad 5.2.1.

Trygg hemgång 0 0 kr Per månad 5.2.1.

Trygghetslarm 0,0813 327 kr Per hushåll 5.2.4.

Trygghetslarm makar 0,04065 164 kr Per person 5.2.4.

Kontaktperson 0,0678 273 kr Per månad 5.2.5.

Korttidsvislelse 0,5392 72 kr Per dygn 5.2.6.

Dagverksamhet 0,02025 33 kr Per dag 5.2.7.

Boendestöd 0,0678 273 kr Per månad 5.2.8.

Kommunal hälso- och sjukvård 0,0678 273 kr Per månad 5.2.9.

Särskilt boende

Hemjtänst 0,5392 2 170 kr Per månad 5.2.2.

Avgifter utanför maxtaxa

och högkostnadsskydd

Matavgifter Regel % av PP Belopp Period Avsnitt i riktlinje

Särskilt boende

Heldagsmåltid 0,886 3 566 kr Per månad 6.1.1.

Heldagsmåltid 0,886 119 kr Per dag 6.1.1.

Frukost 23,4% av heldag 28 kr Per portion 6.1.1.

Lunch 43,3% av heldag 51 kr Per portion 6.1.1.

Kvällsmål 33,3% av heldag 40 kr Per portion 6.1.1.

Korttid SoL

Heldagsmåltid 0,886 3 566 kr Per månad 6.1.2.

Heldagsmåltid 0,886 119 kr Per dag 6.1.2.

Frukost 23,4% av heldag 28 kr Per portion 6.1.2.

Lunch 43,3% av heldag 51 kr Per portion 6.1.2.

Kvällsmål 33,3% av heldag 40 kr Per portion 6.1.2.

Korttidvistelse LSS

Frukost 0,0126 20 kr Per portion 6.1.3.

Lunch 0,0189 30 kr Per portion 6.1.3.

Mellanmål 0,0126 20 kr Per portion 6.1.3.

Kvällsmål 0,0189 30 kr Per portion 6.1.3.
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Matavgifter Regel % av PP Belopp Period Avsnitt i riktlinje

Dagverksamhet SoL 0,038 61 kr Per portion 6.1.4.

Daglig verksamhet LSS 0,03234 52 kr Per portion 6.1.4.

Matdistribution lunch 0,038 61 kr Per portion 6.1.5.

Resor Regel % av PP Belopp Period Avsnitt i riktlinje

Dagverksamhet SoL 0,02025 33 kr Per dag 6.2.1.

Dagverksamhet SoL, max 0,097 390 kr Per månad 6.2.1.

Daglig verksamhet LSS 0,3323 535 kr Per månad 6.2.2.

HAB-ersättning 0,03234 52 kr Per dag 7.1.

Familjerådgivning 0,03296 133 kr Per besök 8.

Stöd- och hjälpinsatser vid hem 

som i tillhandahåller boende 0,08571 345 kr Per dygn 9.

Föräldrars ersättningsskyldighet Åldersintervall Belopp Period Avsnitt i riktlinje

vid placering av barn och > 11 år 1 573 kr Per månad

ungdomar enl. SFB 18 kap. 20 § 11-15 år 1 723 kr Per månad

< 18 år 2 073 kr Per månad 10.
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      Bilaga 3 

 
 PFS 2018:10  
 Omtryck  

 Utkom från trycket den 20 november 2018 

 

Pensionsmyndighetens författningssamling  
ISSN 2000-4745  

Föreskrifter om ändring i Pensionsmyndighetens föreskrifter 

(2014:11) om uppskattning av kostnader för en bostads 

uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av 

bostadskostnad;  
  

beslutade den 12 november 2018. 

 

Med stöd av 3 § första stycket 3 förordningen (2009:1175) med vissa  

bemyndiganden för Pensionsmyndigheten föreskrivs följande.  

 

1 § Denna författning tillämpas vid beräkning av bostadskostnad i samband  

med prövning av rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd enligt 

socialförsäkringsbalken. 

 

2 § Kostnader för en bostads uppvärmning och för uppvärmning av vatten  

beräknas schablonvis för år på följande sätt för län och kommuner enligt  

bilaga till denna författning. 

Zon I 207 kronor per kvadratmeter bostadsyta 

Zon II 182 kronor per kvadratmeter bostadsyta 

Zon III 172 kronor per kvadratmeter bostadsyta 

Zon IV 157 kronor per kvadratmeter bostadsyta 

Om den avtalade hyran eller fastställda årsavgiften för en bostad omfattar  

kostnader för uppvärmning av bostaden men däremot inte avgift för uppvärmning av 

varmvatten, ska varmvattenkostnaden beräknas schablonvis till  

56 kronor per kvadratmeter bostadsyta och år. 

Om den avtalade hyran eller fastställda årsavgiften för en bostad inte omfattar kostnader 

för uppvärmning av bostaden men däremot avgift för uppvärmning av varmvatten, ska 

avdrag från schablonen göras med 56 kronor  

per kvadratmeter bostadsyta och år. (PFS 2018:10) 

 

3 § 

1 Kostnader för en bostads hushållsel som ingår i den avtalade hyran  

respektive fastställda årsavgiften beräknas schablonvis till 4,57 kronor per  

kvadratmeter bostadsyta och månad, dock högst till 548 kronor i månaden. 

Kostnader för en bostads vattenförbrukning som inte ingår i den avtalade  

hyran respektive fastställda årsavgiften beräknas schablonvis till 57 kronor  

per kvadratmeter bostadsyta och år. 

Kostnader för sophämtning som inte ingår i den avtalade hyran respektive  

fastställda årsavgiften beräknas schablonvis till 19 kronor per kvadratmeter  

bostadsyta och år. (PFS 2018:10) 

 

4 § Driftskostnader för ett småhus, förutom uppvärmningskostnader, såsom  

kostnader för vatten och avlopp, sophämtning, underhåll och försäkringar,  

beräknas schablonvis till 227 kronor per kvadratmeter bostadsyta och år. 
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(PFS 2018:10) 

––––––––––– 

Dessa föreskrifter2 

träder i kraft den 28 november 2014 och tillämpas på  

bostadskostnad som avser tid från och med den 1 januari 2015.  

––––––––––– 

Dessa föreskrifter3 

träder i kraft den 28 november 2015 och tillämpas på  

bostadskostnad som avser tid från och med den 1 januari 2016.  

––––––––––– 

Dessa föreskrifter4 

träder i kraft den 30 november 2018 och tillämpas på 

bostadskostnad som avser tid från och med den 1 januari 2019. 

 

 

På Pensionsmyndighetens vägnar 

DANIEL BARR  

Martina Irving  

(Juridikavdelningen) 
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Zon I 

Jämtlands län 

Dalarnas län: Malungs och Älvdalens kommuner 

Norrbottens län 

Värmlands län: Torsby kommun 

Västerbottens län utom Nordmalings, Robertsfors och Umeå 

kommuner 

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner 

 

Zon II 

Gävleborgs län 

Dalarnas län utom Malungs och Älvdalens kommuner 

Värmlands län utom Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads, Kils, 

Kristinehamns, Säffle och Torsby kommuner 

Västerbottens län: Nordmalings, Robertsfors och Umeå kommuner 

Västernorrlands län utom Sollefteå och Ånge kommuner 

Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner 

Örebro län: Hällefors, Karlskoga, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och 

Nora kommuner 

 

Zon III 

Hallands län: Hylte kommun 

Jönköpings län 

Kalmar län utom Borgholms och Mörbylånga kommuner 

Kronobergs län 

Stockholms län 

Södermanlands län 

Uppsala län 

Värmlands län: Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads, Kils, 

Kristinehamns och Säffle kommuner 

Västmanlands län utom Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs 

kommuner 

Västra Götalands län utom Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, 

Munkedals, Mölndals, Partille, Orusts, Sotenäs, Stenungsunds, 

Strömstads, Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö kommuner 

Örebro län utom Hällefors, Karlskoga, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 

och Nora kommuner 

Östergötlands län 

 

Zon IV 

Blekinge län 

Gotlands län 

Hallands län utom Hylte kommun 

Kalmar län: Borgholms och Mörbylånga kommuner 

Skåne län 

Västra Götalands län: Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, 

Mölndals, Partille, Orusts, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, 

Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö kommuner 
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      Bilaga 4 

 

Cirkulärnr: 2005:52 

Diarienr: 2005/1287 

Handläggare: Per-Olov Nylander 

Avdelning: Avd för vård och omsorg 

Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst 

Datum:  2005-06-01 

Mottagare: Kommunstyrelsen 

Stadsdels- eller kommundelsnämnd 

Socialnämnd 

Äldre- och omsorgsnämnd 

Landsting-/regionkansli 

Länsförbunden 

 

 

Underlag för rutiner kring omhändertagande av 
avlidna 
 

1. Inledning 

Enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL innefattas i hälso- och 

sjuk-vård att ta hand om avlidna. Kommunerna har ansvar för att ta hand om 

dem som avlider i särskilda boendeformer (18 § 1 st. HSL) samt i vissa 

landsting/regioner även dem som avlider i ordinärt boende i den omfattning 

som framgår av de avtal som tecknats om övertagande av hemsjukvårds-

ansvaret i ordinärt boende (18 § 3 st. HSL) I övriga fall ansvarar landstingen.  

I lagens 2d § slås fast att när någon avlidit ska hälso- och sjukvårdens uppgifter 

fullgöras med respekt för den avlidne. De åtgärder i samband med ett dödsfall 

som måste vidtas och inte kräver medverkan av läkare skall utföras av den hu-

vudman som har ansvaret för hälso- och sjukvården i det enskilda fallet. 

Kroppen skall således tas om hand på ett värdigt sätt av respektive 

sjukvårdshuvudmans personal, vare sig det sker hos kommun eller landsting. 

De efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Den avlidnes kultur och 

religion ska beaktas. Landstingen eller kommunerna ansvarar för förvaring av 

avlidna i avvaktan på kistläggning och bisättning. (SOSFS 1996:29). 

Hälso- och sjukvårdens ansvar upphör när kroppen lämnats ut för kistläggning 

eller motsvarande, beroende av traditioner i olika trosinriktningar.  

Ordet bisättning definieras som kistläggning och svepning av den avlidne samt 

transport av kista till förvaringsutrymme för begravning. Vi har valt att inte 

använda ordet bisättning p.g.a. detta ord har fått olika innebörd i olika delar av 

landet. I stället används endast ordet kistläggning. 

Det finns inget legalt hinder för att andra, t ex församlingar eller begravnings-

byråer att tillhandahålla bårhus.  

För närmare information om fördelningen av ansvaret för hälso- och sjuk-

vården i boendeform eller bostad enligt SoL, LSS m.m. mellan kommuner och 

landsting hänvisas till Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:82. 
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2. Dödsbevis och intyg om dödsorsak 

Enligt lagen om kriterier för bestämmande av människans död (1987:269) skall 

en läkare i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa 

att döden har inträtt. Socialstyrelsens har givit ut föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS1987:32) om kriterier för bestämmande av en människas död. En ny 

för-fattning väntas utkomma inom kort och som ska gälla från och med 1 juli 

2005. Vidare skall enligt begravningslagen (1990:1144) ett intyg om dödsfallet 

(dödsbevis) och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av en läkare. Den läkare 

som fastställt att döden har inträtt är enligt samma lag skyldig att så snart det 

kan ske göra an-mälan till polismyndigheten om förhållandena är sådana att en 

rättsmedicinsk obduktion eller annan rättmedicinsk undersökning behövs. Om 

det finns skäl för en sådan undersökning skall dödsbeviset lämnas till polis-

myndigheten. I andra fall skall dödsbeviset lämnas till skattemyndigheten som 

utfärdar ett intyg om att stof-tet får gravsättas eller kremeras.  

3. Generella rutiner kring omhändertagande av avlidna m.m. 

Landsting och kommuner ska i samarbete lokalt skapa en tydlig ansvars-

fördelning för de åtgärder som behöver vidtas i samband med dödsfall. 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvården ansvarar för att lokalt anpassade 

rutiner finns och att anhöriga underrättas då ett dödsfall skett (förordning 

(1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården). Det är angeläget 

att all berörd personal ges en god information om gällande bestämmelser och 

kompletterande lokala rutiner (SOSFS 1996:29). 

I den kommunala hälso- och sjukvården har den medicinskt ansvariga sjukskö-

terskan ansvar för att det finns behövliga direktiv och instruktioner för 

sjukvårds-verksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- och 

sjukvård har den kompetens som behövs (SOSFS 1997:10). 

Den avlidne skall omhändertas av sjukvårdshuvudmannens personal på ett 

värdigt sätt, de anhöriga visas respekt och omtanke och olika trosinriktningar 

skall huvud-sakligen få sina önskemål i samband med dödsfallet tillgodosedda. 

Bedömer läkare att klinisk eller rättsmedicinsk obduktion är nödvändig övergår 

ansvaret till landstinget, eller i förekommande fall till polisen, som transpor-

terar kroppen till obduktionslokal, oavsett var dödsfallet inträffat. Efter 

obduktion transporteras kroppen till bårhus. Transporterna ska ske utan kostnad 

för dödsboet. 

3.1 Ansvar vid dödsfall på landstingenssjukvårds inrättningar 

Landstinget ansvarar för att kroppen transporteras till och förvaras i bårhus till 

dess den kan överlämnas för kistläggning till de anhöriga, närstående eller 

annan som ordnar med begravningen. Detta gäller också i de fall landstinget 

har upp-handlat vårdplatser på enskilda vårdinrättningar. I dessa fall bör det 

regleras i avtalet vem som ska ombesörja transporten. Landstingets ansvar 

upphör när kroppen har utlämnats för kistläggning. 

3.2 Ansvar vid dödsfall i ordinärt boende i hemlandstinget där 
landstinget har hemsjukvårdsansvar 

Avlider patienten i ordinärt boende eller anhörigs hem, även sommarstuga eller 

dylikt, har läkare ansvar för att behövliga intyg utfärdas och skickas till rätta 

instanser. 
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Landstinget ansvarar för att kroppen transporteras till och förvaras i bårhus till 

dess kistläggning kan äga rum. Landstingets ansvar upphör när kroppen lämnas 

ut för kistläggning. 

Vid dödsfall i ordinärt boende kan det ibland vara lämpligt att den döde får 

vara kvar i sitt hem till dess kistläggning kan ske. 

Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan givetvis 

välja att själva ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall 

uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet 

och transportören, utan att landstinget berörs. Landstingets ansvar upphör när 

kroppen på de anhörigas uppdrag lämnas ut till transportören. När anhöriga gör 

nu beskrivet val ska landstinget klargöra för dem när landstingets ansvar upp-

hör och vad beslutet innebär. I dessa fall ska transportören fakturera dödsboet. 

Anhörigas val samt vid-tagna åtgärder ska dokumenteras i patientjournalen. 

3.3 Ansvar vid dödsfall på allmän plats 

I de fall personen avlider på allmän plats och läkare samt polis vidtagit 

regelmässiga åtgärder, förs kroppen regelmässigt till en landstingsdriven 

sjukvårdsinrätt-ning. Landstinget ansvarar för dessa transporter.  

3.4 Ansvar vid dödsfall utanför hemlandstinget 

Avlider någon som är remitterad till sjukvård utanför hemlandstinget ansvarar 

hemlandstinget för transport av stoftet till bårhus i hemlandstinget. Detta skall 

ske utan kostnader för dödsboet. 

Avlider någon på sjukvårdsinrättning utanför hemlandstinget utan att vara 

remit-terad dit eller remitterad enligt s.k. valfrihetsremiss, eller på annan plats 

utanför hemlandstinget, svarar anhöriga, närstående eller annan som ordnar 

med begrav-ningen för att kroppen transporteras till bårhus. 

3.5 Ansvar vid dödsfall inom kommunens särskilda boendeformer 

När en person avlider i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap 5 § 

2 st. och 5 kap 7 § 3 st. samt 7 kap 1 § 2 p. socialtjänstlagen skall en läkare 

konsta-tera dödsfallet och utfärda behövliga intyg. 

Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i bårhus 

till dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. Kommunens 

ansvar upphör när detta skett.  

Vid dödsfall i särskilt boende kan det ibland vara lämpligt att den döde får vara 

kvar där till dess kistläggning kan ske. 

Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan givetvis 

välja att själva ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall 

uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet 

och transportören, utan att kommunen berörs. Kommunens ansvar upphör när 

kroppen på de anhörigas uppdrag lämnas ut till transportören. När anhöriga gör 

nu beskrivet val ska kommunen klargöra för dem när kommunens ansvar upp-

hör och vad beslutet innebär. I dessa fall ska transportören fakturera dödsboet. 

De anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i patientjournalen. 

 

 



39 (42) 

 

 

 

 

3.6 Ansvar vid dödsfall i ordinärt boende med kommunalt 
hemsjukvårdsansvar 

Avlider patienten i ordinärt boende har läkare ansvar för att behövliga intyg 

utfärdas och skickas till rätta instanser.  

För att kommunen skall ha ansvar för omhändertagandet av avlidna i ordinärt 

bo-ende krävs att detta uttryckligen angetts i överenskommelse mellan 

kommun och landsting. Annars ligger ansvaret kvar på landstinget. Parterna 

bör klargöra i av-talet vad som gäller för personer som inte får hemsjukvård 

från kommunen. 

Kommunen skall, om man enligt avtal övertagit ansvaret, se till att kroppen 

trans-porteras till och förvaras i bårhus till dess kistläggning kan äga rum. 

Kommunens ansvar upphör när kroppen lämnas ut för kistläggning.  

Vid dödsfall i ordinärt boende kan det ibland vara lämpligt att den döde får 

vara kvar i sitt hem till dess kistläggning kan ske. 

Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan givetvis 

välja att själva ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall 

uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet 

och transportö-ren, utan att kommunen berörs. Kommunens ansvar upphör när 

kroppen på de anhörigas uppdrag lämnas ut till transportören. När anhöriga gör 

nu beskrivet val ska kommunen klargöra för dem när kommunens ansvar upp-

hör och vad beslutet innebär. I dessa fall ska transportören fakturera dödsboet. 

De anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i patientjournalen. 

Bedömer läkare att klinisk eller rättsmedicinsk obduktion är nödvändig övergår 

ansvaret till landstinget som transporterar kroppen till obduktionslokal och där-

efter till bårhus. Kommunens ansvar upphör i samband härmed. 

3.7 Ansvar vid dödsfall i enskild verksamhet 

I de fall privat vård utförs på entreprenad av landsting eller kommun, bör 

ombesörjande av transporten regleras i avtal. Sjukvårdshuvudmannen har 

ansvaret för att detta sker. 

I de fall en person avlider i privat vård, som ej finansieras med offentliga 

medel, har den privata vårdgivaren ansvar för att ta hand om den avlidna enligt 

HSL. 

3.8 Ansvar vid dödsfall utanför Sverige 

Avlider en svensk medborgare eller annan med permanent uppehållstillstånd i 

Sverige, utanför Sveriges gränser ansvarar dödsboet för att transporten av den 

avlidna kroppen.  

3.9 Ansvar vid utländsk medborgares dödsfall 

Avlider utländsk medborgare utan uppehållstillstånd i Sverige svarar veder-

börandes dödsbo eller annan, till exempel försäkringsbolag, för kostnaderna för 

transport av stoftet och övrigt omhändertagande. 

4. Avgifter till kommuner och landsting 

Bestämmelser om vårdavgifter i 26 § hälso- och sjukvårdslagen medger att 

lands-ting och kommuner få ta ut avgifter i samband med omhändertagande av 

avlidna. Om sjukvårdshuvudmannen väljer att ta ut avgift för denna tjänst 
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måste avgiften fastställas på samma sätt som övriga avgifter, det vill säga i 

respektive fullmäktige. Avgiften ingår inte i landstingens högkostnadsskydd 

eller den kommunala max-taxan för äldreomsorg. Det är dödsboet som ska 

betala denna avgift.  

Den entreprenör som sjukvårdshuvudmannen har anlitat för uppgiften ska 

således fakturera kommunen/landstinget, och inte dödsboet, för sina kostnader. 

Anhöriga kan givetvis, som framgått ovan (3.2, 3.5 och 3.6), välja att själva ta 

över ansvaret och beställa transport till bårhus. I dessa fall inträder ett avtals-

förhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och transportören, 

utan att kommunen/landstinget berörs. I dessa fall ska transportören fakturera 

dödsboet. 

5. Upphandling av transporter 

Landsting och kommun ska upphandla transporttjänsten enligt gällande lag-

stiftning om den inte utförs i egen regi. Om avtal finns avropar landstingets 

eller kommunens personal tjänsten i samband med dödsfallet. Ett avtal måste 

således finnas mellan transportören, vanligtvis en begravningsentreprenör, och 

lands-tinget/kommunen. Fakturan från entreprenören ska tillställas beställaren 

d.v.s. kommunen eller landstinget. 

6. Övriga transporter 

Inte i något fall har hälso- och sjukvården ansvar för att transportera stoftet från 

bårhus till lokalen för förvaring och visning eller ceremonilokal. Anhöriga, när-

stående eller annan som ordnar med begravningen är ansvarig för detta. 

Aktuella författningar: 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)  

Socialtjänstlag (2002:453)  

Lag om kriterier för bestämmande av en människas död (1987:269) 

Begravningslag (1990:1144) 

Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet  

Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (1987:32) om kriterier för bestäm-

mande av en människas död 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (1996:29) om vissa åtgärder inom 

hälso- och sjukvården vid dödsfall 

Socialstyrelsens allmänna råd (1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och 

sjukvården 

Socialstyrelsens allmänna råd (1997:10) om medicinskt ansvarig sjuksköterska i 

kommunernas hälso- och sjukvård 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avd för vård och omsorg 

Sektionen vård och socialtjänst 

 

Ellen Hyttsten 

 

    Margaretha Spjuth 
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     Bilaga 5 

 

Cirkulärnr:   20:52 

Diarienr: 2  0/01637 

Handläggare:   Mikael Mattsson Flink 

Ämnesord:   Social omsorg 

Avdelning:   Vård och omsorg 

Sektion/Enhet:  Sektionen för socialtjänst 

Extern medverkan:  

Datum:   2020-12-15 

Mottagare:   Socialnämnd 

  Individ- och familjeomsorg 

  Funktionsnedsättning LSS 

Rubrik:   Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, 

unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 

2021 

Ersätter: 

Bilagor: 

 

Sammanfattning 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 

kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård. Eftersom det 

är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens 

egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. 

I cirkuläret finns även tabeller med aktuella belopp för arvode och omkostnader för år 

2021. 

 

 

https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkular/2018/ersattningarochvillkorvidfamilje

hemsvardavbarnungaochvuxnavardnadsoverflyttningarmmforar2019.25941.html 

 

 

  

https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkular/2018/ersattningarochvillkorvidfamiljehemsvardavbarnungaochvuxnavardnadsoverflyttningarmmforar2019.25941.html
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkular/2018/ersattningarochvillkorvidfamiljehemsvardavbarnungaochvuxnavardnadsoverflyttningarmmforar2019.25941.html
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CIRKULÄR 20:52 
Vård och omsorg 

Mikael Mattsson Flink 

Socialnämnd 

Individ- och familjeomsorg 

Funktionsnedsättning LSS 

 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2021 
 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner 

gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård. Eftersom det är generella 

rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egnariktlinjer för 

handläggningen av dessa ärenden.  

 

I cirkuläret finns även tabeller med aktuella belopp för arvode och omkostnader för år 2021.  

 

SKR har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad och 

uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att denna 

ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som överstiger 5 000 kr 

som är skattemässigt avdragsgilla. Om uppdragsgivaren (socialnämnden) betalar ut en sådan 

ersättning bedöms den som skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Uppdragstagaren 

kommer inte heller medges avdrag för ersättningen. För mer information se Skatteverkets 

hemsida.  

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i 

enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar.  

 

SKR:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata 

företag inte omfattas av SKR:s rådgivning. Familjehem kan inte konsultera SKR utan 

hänvisas till berörd kommun.  

 

Tidigare års cirkulär finns att hämta under cirkulär på hemsidan www.skr.se  

 

Sveriges Kommuner och Regioner  

Avdelningen för Vård och omsorg  

 

 

 

Åsa Furén-Thulin 

http://www.skr.se/


BUDGET 2021 FÖR SOCIALNÄMNDEN
Gemensamt, Vård och omsorg September

Net t obudget  
2021

Net t okost nad 
2021

Result at /
prognos

Särskilda boenden för äldre 203 386 201 016 2 370

Hemtjänst Biståndsenheten 89 532 84 301 5 230

Hemtjänst kommunens utförare 0 -2 838 2 838

Boendestöd 11 011 10 086 925

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet 27 538 26 307 1 232

Resursverksamhet 2 987 2 975 13

Sjuksköterskor 59 291 55 889 3 402
Rehabenheten, hjälpmedel 19 200 16 174 3 026
Bostadsanpassning 2 489 3 325 -837

Funktionsnedsättning - Assistans 38 087 39 374 -1 287

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende 65 967 68 438 -2 470

Funktionsnedsättning övrigt 80 522 76 547 3 975

Förvaltningsgemensamt 33 567 16 210 17 357

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer 51 110 47 859 3 250

Summa 684 686 645 663 39 023


Blad1

		BUDGET 2021 FÖR SOCIALNÄMNDEN

		Gemensamt, Vård och omsorg						September

				Nettobudget 2021		Nettokostnad 2021		Resultat/
prognos		Kommentar		Resultat/prognos 
föreg månad		Förändring jfrt föreg månad		Utfall 2020

		Särskilda boenden för äldre		203,386		201,016		2,370		Personalkostnaderna högre, (-1,7mkr) Bokfört ut ersättning från stimulansmedel för ett  särskilt  ärende på Tåstorp, 0,9 mkr		135		2,235		-912



		Hemtjänst Biståndsenheten		89,532		84,301		5,230		Lägre utbetalningar		5,372		-141		9,530



		Hemtjänst kommunens utförare		0		-2,838		2,838		Ytterligare plus på personalkostnaderna i augusti (314 tkr) och lite bättre intäkter (159 tkr)		2,019		819		1,867								5896055		5955000

																								67332584		70353000

		Boendestöd		11,011		10,086		925		Plus på personalkostnader		694		231		0								73228639		76308000		3,079,361.00



		Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet		27,538		26,307		1,232		Dagverksamhetens personal har varit utlånad till andra verksamheter, ger plus, medan externa inäkter ger minus		913		319		2,039

		Resursverksamhet		2,987		2,975		13				167		-155		646



		Sjuksköterskor		59,291		55,889		3,402		Vakanser! 		2,656		745		4,257

		Rehabenheten, hjälpmedel		19,200		16,174		3,026		Tjänstledigheter och vakans, kommer fyllas på innan årsslut		2,259		767		3,602

		Bostadsanpassning		2,489		3,325		-837				-817		-20		-201



		Funktionsnedsättning - Assistans		38,087		39,374		-1,287		Högre pers.kostn än ers. Från FK + nytt stort ärende i höst		-2,445		1,158		-5,064



		Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende		65,967		68,438		-2,470		Lite sämre utfall rakt igenom jfrt med föregående månad		-2,395		-75		-2,810



		Funktionsnedsättning övrigt		80,522		76,547		3,975		Reserv hos AC 0,9, Korttiden +1,5, Dagl verks +0,5, EC +0,6		3,165		810		5,606



		Förvaltningsgemensamt		33,567		16,210		17,357		Sjuklöneers 4,6 mkr, ianspråktagna statsbidrag 12,7 mkr, ersättning för Covidkostn 2020 3,8 mkr, övriga reserver 3,2 mkr		19,789		-2,433		24,417



		Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer		51,110		47,859		3,250		Chefer +2,3		2,127		1,124		5,183



		Summa		684,686		645,663		39,023				33,639		5,384		48,160



		Verkligt resultat, frånsett tillfälliga ersättningar o statsbidrag						21,639



		IFO 		156,838		177,496		-   20,658

		Totalt SN inkl statsbidrag		841,524		823,159		18,365

		Totalt SN Verkligt resultat						981







































































































Blad2

		Fördelning av ianspråktagna stimulansmedel





Faktiska tal innan Elins löner 

		BUDGET 2021 FÖR SOCIALNÄMNDEN

		Äldreomsorg, funktionsnedsättning samt förvaltningsgemensamt

		APRIL		Nettobudget 2021		Nettokostnad 2021		Resultat/
prognos		Kommentar		Resultat/prognos 
föreg månad		Förändring jfrt föreg. månad		Utfall 2020

		Särskilda boenden för äldre		207,226		210,316		-3,089		Egentligen alla äbo, men Tåstorp -2,2 Elvagården -0,9		865		-3,954		-912



		Hemtjänst Biståndsenheten		89,748		86,228		3,520				113		3,407		9,530



		Hemtjänst kommunens utförare		0		-18		18				1,580		-1,562		1,867



		Boendestöd		10,880		10,526		354				221		133		0



		Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet		27,406		26,538		868		Dagverksamhetens personal är utlånad till andra verksamheter, ger plus, medan externa inäkter ger minus		190		678		2,039

		Resursverksamhet		3,001		2,651		350				41		309		646



		Sjuksköterskor		59,557		56,547		3,010		Vakanser!		322		2,688		4,257

		Rehabenheten, hjälpmedel		19,274		16,936		2,339		Tjänstledigheter och vakans, kommer fyllas på innan årsslut		586		1,753		3,602

		Bostadsanpassning		2,489		2,747		-259				150		-408		-201



		Funktionsnedsättning - Assistans		38,396		42,674		-4,278		Högre pers.kostn än ers. Från FK		-1,279		-2,998		-5,064



		Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende		64,585		66,488		-1,903		Högre pers.kostn.		-1,314		-589		-2,810



		Funktionsnedsättning övrigt		81,023		79,429		1,594		Reserv hos AC 0,8, Korttiden +0,6		1,008		586		5,606



		Förvaltningsgemensamt		35,440		23,606		11,835		Reserver +4,0 (föreg 8,8) Ers. Covid 8,0 Verks.proj +0,6		6,942		4,893		24,417



		Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer		51,171		50,940		231		Vakanser/tjänstledigheter/sjukfrånvaro		52		179		5,183



		Summa		690,196		675,606		14,589				9,475		5,114		48,160



		IFO		184,870		197177		-12,307

		Totalt SN		875,066		872,783		2,282



		Större ändringar sedan förra månaden

		Ersättning för sjuklöner januari-mars						3,492

		Uppskattat ersättning sjuklöner april						750

								4,242

		Covidersättning från 2020						3,708

		Summa covidersättningar						7,950





		Lagt in kostnad för "personaldag" för FN, Gem och soc adm av förv.gemensamt						1,650

		Reserven 70101-7112, märkt upp till IFO		4 tjänster 2022		2,027,520		2,020





























































Lillen april "rätt"

		BUDGET 2021 FÖR SOCIALNÄMNDEN

		Äldreomsorg, funktionsnedsättning samt förvaltningsgemensamt

				Nettobudget 2021		Nettokostnad 2021		Resultat/
prognos		Redov till SN		Kommentar		Resultat/prognos 
föreg månad		Förändring jfrt föreg. månad		Utfall 2020

		Särskilda boenden för äldre		203,386		213,238		-9,852		-3,089				865		-10,716		-912



		Hemtjänst Biståndsenheten		89,532		89,587		-55		3,520				113		-168		9,530



		Hemtjänst kommunens utförare		0		1,278		-1,278		18				1,580		-2,858		1,867



		Boendestöd		11,011		9,889		1,122		354				221		901		0



		Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet		27,538		26,746		792		868		Dagverksamhetens personal är utlånad till andra verksamheter, ger plus, medan externa inäkter ger minus		190		602		2,039

		Resursverksamhet		2,987		2,651		336		350				41		296		646



		Sjuksköterskor		59,291		56,364		2,927		3,010		Vakanser!		322		2,605		4,257

		Rehabenheten, hjälpmedel		19,200		16,938		2,262		2,339		Tjänstledigheter och vakans, kommer fyllas på innan årsslut		586		1,676		3,602

		Bostadsanpassning		2,489		2,747		-258		-259				150		-408		-201



		Funktionsnedsättning - Assistans		38,087		44,771		-6,683		-4,278		Högre pers.kostn än ers. Från FK		-1,279		-5,404		-5,064



		Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende		65,967		61,606		4,361		-1,903		Högre pers.kostn.		-1,314		5,676		-2,810



		Funktionsnedsättning övrigt		80,522		79,842		680		1,594		Reserv hos AC 0,8, Korttiden +0,6		1,008		-327		5,606



		Förvaltningsgemensamt		33,566		23,838		9,727		11,835		Reserver +4,0 (föreg 8,8) Ers. Covid 8,0 Verks.proj +0,6		6,942		2,785		24,417



		Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer		51,110		50,954		155		231				52		103		5,183



		Summa		684,685		680,449		4,236		14,589				9,475		-5,239		48,160







BUDGET 2021 FÖR SOCIALNÄMNDEN
Indiv id- och familjeomsorgen

Net t obudget  
2021

Net t okost nad 
2021 Result at  2021

Avdelningschef Individ- och familjeomsorgen
Personal- och övriga kostnader 46 205 44 148 2 057
Sjuklöner covid-19 0 -317 317

Verksamhetskostnader Barn 33 757 53 636 -19 879
Verksamhetskostnader Vuxna 3 055 8 715 -5 660
Verksamhetskostnader LSS 28 734 26 036 2 698

Verksamhetskostnader Socialpsyk 3 698 2 649 1 049

Verksamhetskostnader Våld i nära relationer 2 295 3 671 -1 376
Verksamhetskostnader Ekonomi 9 621 13 581 -3 960

Insatser riktade mot familjer och vuxna 19 062 17 017 2 045
Insatser riktade mot ungdomar 10 411 9 560 851
Ensamkommande barn 0 -1 200 1 200

TOTALT 156 838 177 496 -20 658
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§ 299 Dnr 2021/00138  

Information om socialnämndens statsbidrag och 
stimulansmedel för år 2021 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Av sammanställningen framgår att det inom socialnämndens område finns 

12 olika statsbidrag att söka för 2021. Sammanlagt uppgår statsbidragen till 

över 35 miljoner kronor. Statsbidragens syften går också in i varandra vilket 

innebär att flera statsbidrag kan användas till samma insatser.  Flertalet av 

statsbidragen är begränsade i tid och måste användas under 2021. De flesta 

är också förknippade med en återrapport, där nämnden ska redovisa vad 

medlen använts till. 

Eftersom det är oklart hur länge statsbidragen kommer att finnas har 

socialnämnden valt att använda flertalet av dem till tillfälliga kostnader och 

investeringar, för att inte dra på oss löpande kostnader, i form av t ex 

personalkostnader. Det beror i huduvdsak på att nämnden efter att 

statsbidragen upphör i annat fall skulle behöva avveckla verksamhet och 

säga upp personal eller finansiera kostnader i socialnämndens egen budget, 

vilket skulle innebära neddragningar på andra områden. 

Statbidragen har använts till en mängd olika saker, t ex taklyftar till alla 

äldreboenden som saknar det, aktivitetssamordnare, IT-fixare, 

utbildningsinsatser samt teknisk utrustning, suftplattor, mobiltelefoner och 

bärbara datorer för att öka möjligheten till mobil dokumentation och 

kommunikation. Samtliga medel har använts för att förbättra kvaliteten för 

brukaren inom äldreomsorgen eller att förbättra arbetsmiljön för personalen. 

Hur omfattningen av statsbidragen kommer att bli under 2022 är oklart. Vi 

har i nuläget inte fått information om fördelning och villkor för 

statsbidragen. Sannolikt kommer Socialstyrelsen att få i uppdrag att göra en 

fördelning och ställa upp villkor för statsbidragen efter beslut om 

statsbudgeten för 2022, som fattas av riksdagen i slutet av november.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-10-06.   

  

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden 

Akt   
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Sammanställning statsbidrag och stimulansmedel 2021 

 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Av sammanställningen framgår att det inom socialnämndens område finns 

12 olika statsbidrag att söka för 2021. Sammanlagt uppgår statsbidragen till 

över 35 miljoner kronor. Statsbidragens syften går också in i varandra vilket 

innebär att flera statsbidrag kan användas till samma insatser.  Flertalet av 

statsbidragen är begränsade i tid och måste användas under 2021. De flesta 

är också förknippade med en återrapport, där nämnden ska redovisa vad 

medlen använts till. 

 

Eftersom det är oklart hur länge statsbidragen kommer att finnas har 

socialnämnden valt att använda flertalet av dem till tillfälliga kostnader och 

investeringar, för att inte dra på oss löpande kostnader, i form av t ex 

personalkostnader. Det beror i huduvdsak på att nämnden efter att 

statsbidragen upphör i annat fall skulle behöva avveckla verksamhet och 

säga upp personal eller finansiera kostnader i socialnämndens egen budget, 

vilket skulle innebära neddragningar på andra områden. 

 

Statbidragen har använts till en mängd olika saker, t ex taklyftar till alla 

äldreboenden som saknar det, aktivitetssamordnare, IT-fixare, 

utbildningsinsatser samt teknisk utrustning, suftplattor, mobiltelefoner och 

bärbara datorer för att öka möjligheten till mobil dokumentation och 

kommunikation. Samtliga medel har använts för att förbättra kvaliteten för 

brukaren inom äldreomsorgen eller att förbättra arbetsmiljön för personalen. 

 

Hur omfattningen av statsbidragen kommer att bli under 2022 är oklart. Vi 

har i nuläget inte fått information om fördelning och villkor för 
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statsbidragen. Sannolikt kommer Socialstyrelsen att få i uppdrag att göra en 

fördelning och ställa upp villkor för statsbidragen efter beslut om 

statsbudgeten för 2022, som fattas av riksdagen i slutet av november. 

 

Äldreomsorg 

Statsbidrag för att säkerställa god vård av äldre  

Socialstyrelsen 

14, 3 milj 2021 

Ska användas senast 31/12 

Återrapporteras senast 28/2 2022 

Ska vara ett permanent tillskott 

     

Kan användas till: 

 förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor  

 arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom  

 motverka ensamhet bland äldre  

 öka personalkontinuiteten  

 förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och 

regionala hälso- och sjukvården  

 förebygga smittspridning av covid-19  

 utveckla stöd till anhörigvårdare  

 utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom 

äldreomsorgen  

 

Socialnämndens användning av medlen 

 2.0 aktivitetssamordnare för att anordna sociala aktivitete för äldre, i 

syfte att minska ensamhet bland äldre 

 IT-fixare, 50% 

 Taklyftar, höj- och sänkbara duschstolar, flyttbar våg, turnaid och 

raizer – utrustning för säker hantering av brukare och förbättrad 

arbetsmiljö för personalen 

 Team för kollegialt lärande 

 Ökad bemanning till följd av Covid -19  

 Skyddsutrustning 

 

Äldreomsorgslyftet 

Socialstyrelsen 

12,1 miljoner 

Ska användas senast 31/12 2021 

Villkor om återbetalning 

Det finns bara beslut för 2021 

 

Kan använda till: 

 Yrkespaket till undersköterska (1500 p), gäller fram till 30 juni 2021 

 Yrkespaket till vårdbiträde (800 p), gäller fram till 30 juni 2021 

 Annan utbildning inom ramen för den kommunala 

vuxenutbildningen som har relevans för arbetet med vård och 

omsorg 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/instruktioner/yrkespaket-underskoterska-bilaga-1-2021.pdf
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/instruktioner/statsbidrag-yrkespaket-vardbitrade-bilaga-2-2021.pdf
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 Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för 

arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en 

undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. 

 Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen 

med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens 

nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer hade 

 

Satsningen Äldreomsorgslyftet - Socialstyrelsen 

 

Socialnämndens användning av medlen 

Personal i förvaltningen kommer att få gå följande utbildningar med stöd av 

medeln 

 Demensutbildning 

 Psykiatriutbildning 

 Skydd och säkerhet i den nära vården 

 Etik, kommunikation och bemötande i vården 

 

En fördelning har även gjorts till LOV-företagen, som också har rätt at ta del 

av medlen. 

 

Statsbidrag i syfte att motverka ensamhet bland äldre och för 
ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom 

Socialstyrelsen 

2,2 miljoner 

Ska användas innan 31/12. Kan användas retroaktivt från 1/1 -21 

Ej använda medel ska återbetalas 

Återrapporteras 

Beslut om 2022 fattas i december 2021 

 

 Medlen får användas i följande syfte och för följande målgrupper  

 att motverka ensamhet bland äldre  

 att säkerställa en god vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom  

 

Socialnämndens användning av medlen 

 Ung omsorg 

 Kulturkontakten 

 Filmlicenser 

 Hörselförstärkare till fritiden 
 

Stimulansmedel för teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i fokus 

SKR, via kammarkollegiet 

Är en del av överenskommelsen God och nära vård 2021 

639 tkr 

Ska användas senast 31/12 

Ej använda medel ska återbetalas 

Återrapporteras via enkät 

Nya beslut år för år, men komemr troligen att gälla t o m 2025 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/instruktioner/statsbidrag-ledarskapsutbildning-bilaga-5-2021.pdf
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/instruktioner/statsbidrag-ledarskapsutbildning-bilaga-5-2021.pdf
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/satsningen-aldreomsorgslyftet/
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Socialnämndens användning av medlen 

Medeln används till välfärdsteknik, t ex tovertafel, mobiltelefoner, ipads, 

bildskärmar, roamingkort 

 
 

Goda villkor för vårdens medarbetare 

SKR, via Kommunalförbunden 

Är en del av överenskommelsen God och nära vård 2021 

2 919 tkr 

Ska användas senast 31/12 2021 

Återrapport våren 2022 

Beslut år för år, men troligtvis kommer stimulansmedel även för 2022. 

 

Kan användas till: 

 En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära 

vård 

 Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen 

 Utbilda vårdens framtida medarbetare 

 

Socialnämndens användning av medlen 

Medeln används för att förbättre säkerhet och arbetsmiljö genom inköp av 

läkemedelsrobotar, bärbara datorer och annan teknisk utrustning. 
 

Statsbidrag till Traumastöd 

489 717 kr för 2021.  

Får användas under 2020 och 2021. Ingen återrapportering 

 

Syftet med statsbidraget är att personal som arbetar inom kommunal hälso- 

och sjukvård samt äldreomsorg och som i sitt arbete har påverkats av 

spridningen av covid-19 bör kunna erbjudas ett förstärkt stöd av 

kommunerna i form av krisstöd, samtalsstöd och traumastöd m.m. 

Kommunerna tilldelas därför medel under 2020 för att genomföra sådana 

insatser. Medlen får fördelas fritt av kommunerna efter behov men bör riktas 

till insatser i form av krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd m.m. för de 

professioner som i sitt arbete inom vård och omsorg om äldre har påverkats 

negativt av pandemin.  

 

Socialnämndens användning av medel 

Medlen har används till handledning och samtalsstöd för personal och 

personalgrupper som påverkats av pandemin. Det har huvudsakligen skett 

genom företagshälsovården, via Avonova. 

 

Statsbidrag till kommuner och regioner för 2021, för att främja 
ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 
(återhämtningsbonusen) 

Belopp enligt ansökan.  

Kan användas under 2021. 

Återrapporter krävs 
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Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart 

arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. 

Regeringens intention är att satsningen ska vara flerårig med start 2021. 

Kommuner och regioner kan söka medel för kostnader som uppstår under 

det aktuella bidragsåret. 

 

Socialnämndens användning av medlen 

Socialnämnden har ansökt om medel för att arrangera en personaldag för 

samtliga anställda i förvaltningen. Arbetsgrupperna bestämmer gemensamt 

vad medlen ska användas till, men det ska användas till aktiviteter för bättra 

samarbete i gruppen, förbättrad arbetsmiljö eller förbättrad samverkan. Om 

nämnden inte får medel inom ramen för återhämtningsbonusen kommer 

andra statsbidrag användas till insatsen. 

 

 

Funktionshinder 

Statsbidrag till habiliteringsersättning 

1 197 tkr 

Ska användas senast 31/12 

Icke förbrukade medel ska återbetalas 

Återredovisning våren 2022 

 

Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning 

till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via 

dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. 

 

Socialnämndens användning av medlen 

Socialnämnden har använt medeln till två utbetalningar av extra 

habiliteringsersättning under året, en gång under sommaren och en gång i 

december. 

 

Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 

Används för verksamhet med personligt ombud 

 

Socialnämndens användning av medlen 

Falköpings kommun har personligt ombud tillsammans med Vara kommun. 

Falköping är värdkommun verksamheten, som organisatoriskt finns inom 

socialpsykiatrin, avdelningen för funktionshinder. Det är fyra personer som 

arbetar som personligt ombud i de två kommunerna.  

 

Statbidrag för psykisk hälsa 

Statsbidraget är kopplat till den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa 

och ska användas för åtgärder i enlighet med handlingsplanen. 

 

Socialnämndens användning av medlen 

Statsbidraget används för att arrangera psykiatriveckan samt projekt för att 

utöka sysselsättning genom samverkan mellan socialpsykiatrin och daglig 

verksamhet. 

Individ- och familjeomsorg 
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Statsbidrag för subventioner av familjehem 

855 tkr 

Beslut även för 2022 och 2023 

Ska användas senast 31/12 

Villkor om återbetalning 

Återrapportering 

 

Kan användas till: 

 Att stärka förutsättningarna för att familjehemsplacerade barn och 

unga får tillgång till god hälso- och sjukvård, tandvård och obruten 

skolgång.  

 Att öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn och unga att 

ha ett välfungerande umgänge med föräldrar och andra närstående.  

 Utveckla arbetet med rekrytering och utredning av familjehem och 

jourhem.  

 Att öka tryggheten och stabiliteten för placerade barn.  

 Informera familjehemsplacerade barn om deras rättigheter samt ta 

del av deras erfarenheter för att utveckla familjehemsvården på 

verksamhetsnivå.  

 Stöd till biologiska föräldrar som har sina barn placerade i familje-

hem.  

 Stöd till barn och familjehem under pågående placering.  

 

Socialnämdens användning av medlen 

Medlen används till de insatser som de är inriktade på 

 

Statsbidrag, utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära 
relationer 

241 tkr + 20 tkr 

Ska användas senast 31/12 

Villkor om återbetalning 

Återrapport senast 31/3 2022 

 

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt 

våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel 

för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet 

 

Socialnämndens användning av medlen 

Medlen används för att stärka arbetet och informationen kring våld i nära 

relationen, t ex genom informationskampanj. Det är så begränsad summa att 

större insatser inte är möjliga. 
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Aviserade statsbidrag för 2022 

 

Prestationsbaserat statsbidrag till kommunerna i syfte att 
minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad 
vård och omsorg om äldre 
8 034 tkr 

Ska användas un der 2021 

Återrapporter krävs 

 

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska andelen 

timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för 

att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. 

För att beviljas bidrag behöver kommunen redovisa en förbättring avseende 

något av följande villkor:  

Villkor 1 – En redan god nivå  

En god nivå bestäms i uppdraget till att andelen timanställda är högst 17 

procent. De kommuner som bedöms ha en god nivå av timanställda relativt 

personalstyrkan uppfyller villkoret.  

Villkor 2 – En tydlig förbättring  

 

Villkoret delas upp utifrån huruvida en kommun uppnår en redan god nivå 

såsom den definierats ovan.  

De kommuner som uppnår följande nivåer uppfyller villkoret.  

• De kommuner som redan har en god nivå behöver förbättra förhållandet 

med 3 procentenheter.  

• De kommuner som inte uppnår en god nivå behöver förbättra förhållandet 

med 5 procentenheter.  

 

Statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 

4 011 tkr 

Generellt bidrag som får användas 2022 och 2023 

 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till 

kommuner som  

 har en god sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i 

antal sjuksköterskor per plats i särskilt boende, eller  

 kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från 

undersköterska till sjuksköterska för befintlig personal, eller  

 ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt 

ansvariga läkare (MAL).  

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka 

sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom 

äldreomsorgen.  

 

Stimulansmedlen kommer att användas till vidareutbildning av 

sjukssköterskor genom ett avtal om akademisk specialist tjänstgöring, AST, 

som innebär att anställda sjuksköterskor i förvaltningen kan arbeta 50 % och 

studera till specialistsjuksköterska 50 %. För att AST ska kunna införas 
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måste att lokalt kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivarens och fackliga 

förbund.  

 

Avviserande satsningar i budget för 2022, där anvisningar och 
fördelningsbelopp saknas. 

Förlängning av äldreomsorgslyftet och satsning på språkträning 

Äldreomsorgslyftet föreslås förlängas för åren 2022 och 2023. Regeringen 

föreslår också att den pågående satsningen på språkträning för anställda 

inom äldreomsorgen vidgas till fler yrkesgrupper inom välfärden, till 

exempel vård, skola och annan omsorg. För detta ändamål föreslår 

regeringen att 30 miljoner kronor tillförs satsningen för 2022. 

 

 

Förlängning av pågående satsning på äldreomsorgen 

Regeringen föreslår också att den satsning som beslutades av riksdagen 

under våren 2021 förlängs. Regeringen beräknas att skjuta till medel fram 

till och med 2024 för att fullfölja de fem initiativen i satsningen: 

 

 Ett utökat investeringsstöd för bostäder för äldre 

 Medel för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen 

 Medel för lönekostnader under utbildningstiden för undersköterskor 

som via Yrkeshögskolan utbildar sig till specialistundersköterske-

utbildning med inriktning mot äldrevård och demensvård 

 

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten 

Regeringen vill införa en lagstadgad ordning där hemtjänsttagare får en 

namngiven omsorgskontakt som man själv och ens anhöriga vet att man kan 

kontakta och som håller ihop hemtjänsten kring den äldre. 

Den tänkta lagändringen handlar om att höja kvaliteten i hemtjänsten och 

den som utses till fast omsorgskontakt ska ha lämplig utbildning och 

erfarenhet. Regeringen vill därför att den som utses till fast omsorgskontakt 

ska vara undersköterska. 

 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande Socialchef 
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Bilaga 1 

 

Använda och planerade statsbidrag, 2021-09-28 

 

 
 

Totalt Använt Återstår Därav 

planerat 

Ej 

planerat 

för 

ännu 

God vård av äldre 14 268 518 2 894 

483 

11 374 

034 

10 943 

735 

430 299 

Äldreomsorgslyftet 12 106 027 1 491 

241 

10 614 

813 

3 314 

260 

7 299 

553 

Motverka ensamhet 

och ökad kvalitet i 

demensvården 

2 171 413 923 

967 

1 247 

446 

504 480  742 966 

Teknik, kvalitet och 

effektivitet 
639 007 325 

594 

313 412 173 568 139 844 

Vårdens medarbetare 2 919 626 96 094 2 823 

531 

312 000 2 511 

531 

Traumastöd 469 542 57 960 411 582 0 411 582 

Statsbidrag till 

habiliteringsersättning 

1 197 347 549 

000 

648 347 648 347 0 

Totalt 33 771 480 6 338 

313 

27 506 

905 

15 971 

130 

11 535 

775 

 

Övriga statsbidrag används i sin helhet 



Klicka här för att ändra format
Statsbidrag
2021-2022



2021- Alla statsbidrag
• Säkerställa god vård av äldre

• Äldreomsorgslyftet

• Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom

• Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

• Goda villkor för vårdens medarbetare

• Traumastöd

• Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen)

• Habiliteringsersättning

• Verksamhet med personligt ombud

• Statsbidrag för psykisk hälsa

• Subventioner av familjehem

• Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

12 olika statsbidrag, sammanlagt 35 miljoner kr



2021- Använt och återstår -GVO
(2021-09-28)

Totalt Använt Återstår Därav

planerat

Ej planerat 

för ännu, 

God vård av äldre 14 268 518 2 894 483 11 374 034 10 943 735 430 299

Äldreomsorgslyftet 12 106 027 1 491 241 10 614 813 3 314 260 7 299 553

Motverka ensamhet och ökad 

kvalitet i demensvården

2 171 413 923 967 1 247 446 504 480 742 966

Teknik, kvalitet och effektivitet 639 007 325 594 313 412 173 568 139 844

Vårdens medarbetare 2 919 626 96 094 2 823 531 312 000 2 511 531

Traumastöd 469 542 57 960 411 582 0 411 582

Statsbidrag till 

habiliteringsersättning

1 197 347 549 000 648 347 648 347 0

Totalt 33 771 480 6 338 313 27 506 906 15 971 130 11 535 776



2021 – Sökta och använda

Hela summan används

• Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud

• Statsbidrag för psykisk hälsa

• Statsbidrag för subventioner av familjehem

• Statsbidrag, utvecklingsmedel för arbete mot våld i 
nära relationer

Statsbidrag till kommuner och regioner för 2021, för 
att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 
(återhämtningsbonusen) 

Sökt belopp 2 012 770 – Inget beslut ännu 



2022 - Sökta

• Prestationsbaserat statsbidrag till 
kommunerna i syfte att minska andelen 
timanställningar inom kommunalt finansierad 
vård och omsorg om äldre (prel 8 034 tkr)

• Statsbidrag till kommuner i syfte att utöka 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 
boenden (prel 4 011 tkr)



2022 – Fortsatta statsbidrag, 
där beslut inte är fattade
• Statsbidrag för att säkerställa an god vård av äldre –

Ska vara ett permanent tillskott, men det finns inga 
beslut

• Statsbidrag i syfte att motverka ensamhet bland 
äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom – Beslut fattas i 
december

• Stimulansmedel för teknik, kvalitet och effektivitet 
med den äldre i fokus, beslut år för år, men gäller 
troligen t o m 2025

• Goda villkor för vårdens medarbetare – beslut år för 
år, troligen även för 2022

• Statsbidrag för subventioner av familjehem, beslut 
för 2022 och 2023



Budgetpropositionen 2022

Förlängning av äldreomsorgslyftet och satsning på 
språkträning

Förlängning av pågående satsning på äldreomsorgen

• Ett utökat investeringsstöd för bostäder för äldre

• Medel för att utöka läkarkompetensen inom 
äldreomsorgen

• Medel för lönekostnader under utbildningstiden för 
undersköterskor som via Yrkeshögskolan utbildar sig till 
specialistundersköterskeutbildning med inriktning mot 
äldrevård och demensvård

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten
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Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 

2021-09-01 – 2021-09-30.          

Sammanfattning  

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden.      

Beslutsunderlag 

Delegationslistor 2021-09-01 – 2021-09-30 

Individ- och familjeomsorg – VIVA  244 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning – VIVA  709 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning – Procapita 16 

Bostadsanpassningsbidrag 7 

Jämkning dubbla boendekostnader 2 

Personal/Anställningar 2021-09-01 – 2021-09-30 

Tillsvidare 24 

Visstid 25 

Socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämndens arbetsutskott, 2021-09-01 §§ 243 – 250  

Socialnämndens arbetsutskott, 2021-09-15 §§ 251 – 272 

Socialnämndens arbetsutskott, 2021-09-29 §§ 273 – 284  

Allmänna ärenden 

Diarienummer Beslut Delegat 

SN 2020/48 Ordförandebeslut angående 

verksamheten vid Familjecentralen 

från och med den 29 september 2021  

Socialnämndens 

ordförande 

SN 2020/48 Ordförandebeslut om att låta Ung 

Omsorg genomföra verksameht på 

äldreboenden 

Socialnämndens 

ordförande 



 

  2(2) 

 

 

SN 2020/48 Ordförandebeslut om att öppna 

växelvården 

Socialnämndens 

ordförande 

SN 2021/127 Eftergift av ersättningsskyldighet för 

kostnader för vård av unerårigt barn 

Verksamhetschef 

 

       

Beslutet ska skickas till 

Akt 

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 
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Rapporter till socialnämnden 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.         

Sammanfattning  

Socialchef Magnus Schedin informerar socialnämnden om följande;  

- xxx      

Beslutsunderlag 
xxx       

Beslutet ska skickas till 

Akt  

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 
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