
Avgifter 2023
Stöd & service



Inkomstförfrågan
I denna broschyr får du information om kommunens avgifter för insatser till 
äldre och personer med funktionsnedsättning. Vad du ska betala för dina 
insatser beror på vilka inkomster du har och vilka övriga utgifter du har för 
mat och boende m.m.

Första gången du får hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, 
trygghetslarm, dagvård, korttidsvistelse eller flyttar till ett särskilt boende får 
du en blankett, en så kallad inkomstförfrågan.

Vad du ska betala för dina insatser beror på vad du har för inkomst.
Makars inkomst slås samman och delas lika. Dina/era totala 
inkomster jämförs mot ett förbehållsbelopp för att se vad du/ni har för 
betalningsförmåga.

Vad är förbehållsbelopp?
Förbehållsbelopp är de pengar du behöver för dina personliga behov, och 
som du ska ha kvar innan en avgift kan tas ut för vård, omvårdnad och 
sociala insatser.

I förbehållsbeloppet ingår ett schablonbelopp. Det är ett belopp som är lika 
för alla i hela landet, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och 
om du är ensamstående eller sammanboende.  Schablonbeloppet består av 
kostnader för:

• Mat
• Kläder och skor
• Fritidsaktiviteter
• Hygien, så som schampo och tvål
• Förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
• Dagstidning och telefon
• Möbler och husgeråd
• Hushållsel
• Hemförsäkring
• Resor
• Läkarvård och tandvård
• Mediciner

I förbehållsbeloppet ingår även bostadskostnad, kostnad för god man och 
mattillägg vid fördyrad matkostnad för färdiglagad mat.



Inkomstprövade avgifter

Summan avgifter kan aldrig bli mer än maxtaxan, 2 359 kr/mån.

Hemtjänst, serviceinsatser (ex. städ och tvätt) 407 kr/tim
Hemtjänst, omvårdnadsinsatser    297 Kr/mån
Kommunal hälso-/sjukvård    297 kr/mån
Trygghetslarm       356 kr/mån
Matdistribution        11 kr/tillfälle
Fönsterputs       407 kr/tillfälle
Kontaktperson        297 kr/mån
Boendestöd       297 kr/mån
Dagverksamhet       35 kr/dag
Särskilt boende hemtjänst      2 359kr/mån
Korttid/växelvård      79 kr/dygn

Fasta avgifter
Fasta avgifter som betalas utöver maxtaxan
Matdistribution, lunch     67 kr/portion
Dagverksamhet mat      67 kr/dag
Dagverksamhet resor      35 kr/dag
Särskilt boende mat      3 876 kr/mån
Särskilt boende hyra      4 293-6 699 kr/mån
Korttid/växelvård mat      129 kr/dygn

LSS avgifter
Avlastning korttid/LSS, måltider,  
Frukost/mellanmål      22 kr/portion
Lunch/kvällsmål      33 kr/portion
Dagcenter mat       57 kr/dag
Dagcenter resor       582 kr/mån
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Kontaktuppgifter

Biståndsenheten
Telefontid:  Måndag - fredag klockan 8.00-9.30
E-post:  bistand@falkoping.se
Adress:  Ranliden, Daléngatan 4, 521 81 Falköping

Enhetschef
Mia Blom    0515-88 57 58  mia.blom@falkoping.se

Ekonomihandläggare

Stenstorp, Vartofta, Centrum 23:an, Kinnarp/Åsarp, Gudhem/Torbjörntorp, 
externa utförare  

Madelene Beijbom 0515-88 57 56 madelene.beijbom@falkoping.se

Centrum 11:an, Warenbergsgatan, Dotorp, Fredriksberg, Bestorp/Ranliden, 
Mösseberg, Vilske och LSS

Carina Axelsson  0515-88 57 57  carina.axelsson@falkoping.se


