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Avgifter
för insatser inom socialtjänst
och hemsjukvård

Högkostnadsskydd
Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom
socialtjänsten får kosta för den enskilde. Maxtaxan är densamma i hela landet.

Insatser som omfattas av högkostnadsskyddet
Högkostnadsskyddet gäller för insatser i ordinärt boende, korttidsplats, särskilt boende och
bostad med särskild service enligt SOL. Exempel på insatser kan vara hjälp med att äta och
dricka, klä på sig, förflytta sig, sköta personlig hygien, städning, tvätt, dagverksamhet för
personer med demens, ledsagning eller avlösning av anhörig. Dessa insatser räknas samman
och bildar tillsammans en hemtjänstavgift. Avgift för trygghetslarm samt avgift för
hemsjukvård ingår högkostnadsskyddet.

Avgifter inom Region Gotland
Hemtjänstavgift

Avser insatser i ordinärt boende, dagverksamhet för personer med
demens, korttidsplats, särskilt boende, bostad med särskild service enligt
SOL, tillfällig ledsagning

300kr/timme

Trygghetslarm

350kr/månad

Hemsjukvårdsavgift

600kr/månad

Högkostnadsskydd – maxavgift

2 125kr/månad

Abonnemang, avgift per påbörjad månad

Abonnemang, avgift per påbörjad månad

Maxavgift för samtliga ovanstående insatser

Måltidsavgifter

Måltidsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Måltidsavgiften innefattas av två delar:
livsmedel1 och tillagning.
Matdistribution, månadsabonnemang
Särskilt boende
Dagverksamhet
Korttidsplats

1800kr/månad
3600kr/månad
60kr/portion
120kr/dygn

Avgiftsfria insatser

Följande insatser är avgiftsbefriade:
Samtalstillsyn
Avgiftsfri avlösning för anhöriga (högst 10 timmar per månad)
Trygghetsplats

1

Livsmedelskostnaden är kopplad till Konsumentverkets schablon för livsmedel och justeras kontinuerligt.
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Så beräknas betalningsförmågan
Betalningsförmågan är det avgiftsutrymme du har efter att hänsyn tagits till inkomst och
förbehållsbelopp. Begreppen beskrivs nedan.

Inkomster

Avgiftsberäkningen utgår från aktuell nettoinkomst, där bostadstillägg ingår. Inkomster kan
vara av olika slag till exempel lön, privatpension, livränta, utländsk pension och
kapitalinkomster såsom räntor eller utdelningar.
Inkomstuppgifterna lämnas av individen genom Inkomstblanketten.

Inkomstuppgifter vi hämtar automatiskt

Uppgifter som hämtas automatiskt från Pensionsmyndigheten och försäkringskassan är:
- Allmän pension
- Bostadstillägg för pensionärer (BTP)
- Aktivitetsersättning

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet utgörs av den faktiska bostadskostnaden tillsammans med ett
schablonbaserat minimibelopp för levnadsomkostnader.

Bostadskostnad

Den faktiska bostadskostnaden avser individens permanenta boende. För hyres- och
bostadsrätt tas hänsyn till hyra samt om el, värme och uppvärmning av vatten ingår i hyran.
För egen fastighet beräknas bostadskostnaden utifrån schablon baserat på bostadsytan.
Fastighetsavgift och en eventuell räntekostnad tas också med i beräkningen. Dock räknas
inte fritidshus med eller del av jordbruksfastighet som inte ingår i bostaden.

Minimibelopp

Minimibeloppet är ett schablonbelopp som avser täcka normala omkostnader. Exempel på
detta kan vara livsmedel, kläder, hygienartiklar, inredning, fritidsintressen, läkemedel,
tandvård och sjukvård.
Om du har levnadsomkostnader som inte täcks inom ramen för minimibeloppet går det att
ansöka om individuellt förbehållsbelopp. Exempel på detta kan vara kostnaden för god man.
Kostanden som ligger till grund för en höjning av förbehållsbeloppet ska vara av varaktig
karaktär och bestående under kommande 12-månaders period. Kostnaderna ska även uppgå
till minst 200 kronor per månad. Ansökan görs hos Avgiftsteamet.

Makar/sambo/registrerad partner

För makar och registrerade partners slås inkomsten ihop och delas sedan lika. Avgiften
beräknas därför på hälften av den sammanlagda inkomsten. Har båda makarna eller
registrerade partners, biståndsinsats så betalar var och en sin avgift.
Personer som är sammanboende, ej gifta eller registrerade partners, räknas inkomsten var
för sig och var och en betalar sin avgift utifrån sitt individuella avgiftsutrymme. Detta görs
eftersom lagen om underhållsskyldighet inte gäller sambo.
Om den ene av makarna, registrerade partnern eller sambon bor i särskilt boende ska
avgiften beräknas med hänsyn till den hemmavarande partens ekonomiska situation.
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Minimibelopp utifrån ålder och civilstånd
Schablonbelopp i kronor per månad
Ensamboende
Makar/sammanboende/registrerade partners,
belopp per person

65 år och äldre
5 339

Yngre än 65 år
5 873

4 512

4 963

Förbehållsbeloppet sänks med 172 kronor när särskilda boenden tillhandahåller viss
utrustning.

Avgiftsutrymme
Inkomst - förbehållsbeloppet = avgiftsutrymmet. Detta utrymme anger din
betalningsförmåga för avgiften. Är avgiftsutrymmet lägre än avgiften för biståndsinsatsen
reduceras avgiften ner till det faktiska avgiftsutrymmet.

Inkomst
Nettoinkomst och
eventuellt
bostadstillägg

Förbehållsbelopp
Faktisk
bostadskostnad
Minimibelopp
- schablonbelopp
- individuellt belopp

Avgiftsutrymme
(betalningsförmåga)

Är du ensamboende och över 65 år skulle beräkningen kunna se ut som följer:
Inkomst

Förbehållsbelopp

Avgiftsutrymme
(betalningsförmåga)

8 000+
2 500=
10 500

5 000+
5 339=
10 339

10 500-10 339=
161

8 000 i nettoinkomst och 2 500 kronor i bostadstillägg då har du en total nettoinkomst på
10 500 kronor. Bostadskostnad på 5 000 kronor och minimibelopp på 5 339 kronor.
Förbehållsbeloppet blir då 10 339 kronor. Nettoinkomst 10 500 kronor minus
förbehållsbelopp 10 339 kronor ger ett avgiftsutrymme på 161 kronor. Ditt avgiftsutrymme
blir då 161 kronor (betalningsförmåga) i månaden.
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Uppgiftsskyldighet

Du är skyldig att lämna korrekta uppgifter om inkomster och bostadskostnad. Om du avstår
från att lämna dessa uppgifter blir du bli belagd med maximal avgift enligt gällande taxa.
Du är även skyldig att meddela förändrade förhållanden avseende inkomst och boende då
dessa kan påverka avgiften.
Avgiften faktureras i efterhand, vilket innebär att en insats faktureras månaden efter den
blivit utförd och förfallodag infaller samma månad som fakturan kommer. Till exempel om
en insats blivit utförd i januari, faktureras den i februari med förfallodag den sista dagen i
februari.
Det finns möjlighet att betala via autogiro. Blankett kan hämtas via
http://www.gotland.se/socialtjanst eller genom att kontakta avgiftsteamet.

Dubbla bostadskostnader i samband med flytt till särskilt boende

Om dubbla bostadskostnader uppstår vid flytt till särskilt boende går det att ansöka om
individuell prövning för tillfällig reducering av hemtjänst- och måltidsavgiften. Reduceringen
av avgiften vid dubbelt boende kan beviljas högst i tre månader.

Registrering och sekretess

Samtliga uppgifter registreras, bearbetas och dokumenteras enligt 26 kap 1§ offentlighetsoch sekretesslagen.

Allmän omprövning

Omprövning av avgiften görs kontinuerligt. Prisbasbelopp, schablonbelopp, skatteregler och
inkomstuppgifter förändras årligen.

Om du vill överklaga

Den som inte är nöjd med ett avgiftsbeslut har du rätt att överklaga beslutet. Detta skall
göras skriftligen senast 30 dagar efter beslutsdatumet. Kontakta avgiftsteamet så hjälper vi
dig hur du skall gå till väga.

Vill du preliminärberäkna din avgift?

I vår e-tjänst ”hemtjänst- preliminär beräkning av avgift” kan du själv preliminär beräkna din
hemtjänstavgift. E-tjänsten finns i Region Gotlands självservice under
https://etjanst.gotland.se/

Vill du veta mer?

Kontakta avgiftsteamet på telefon 0498-20 46 21 eller e-post avgiftsteamet.sof@gotland.se .
Denna broschyr kan hämtas på http://www.gotland.se/socialtjanst - klicka på Ansökan och
avgifter.

Socialförvaltningen
Visborgsallén 19
621 81 VISBY
Telefon: 0498-20 46 21
E-post: avgiftsteamet.sof@gotland.se
www.gotland.se/socialtjanst
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