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Avgifter för insatser inom socialtjänst, myndighetsavdelningen
Avgiftsuttaget för insatser enligt socialtjänstlagen inom myndighetsavdelningen och
hemsjukvården inryms fr.o.m. den 1 juli 2002 i Region Gotlands hemtjänsttaxa. Avgiften för
hemtjänst och måltider baseras på taxa fastställd av regionen, och åläggs socialnämnden att
årligen fastställa. Den maximala hemtjänstavgiften räknas upp fortlöpande årligen till följd av
förändringar i prisbasbeloppet som fastställs på nationell nivå.
Avgiften prövas individuellt genom att den enskilde lämnar upplysningar om sin ekonomiska
situation på särskild inkomstblankett.

Avgift hemtjänst i ordinärt boende och i särskilt boende
För insatsen hemtjänst baseras avgiften på den omfattning som den enskilde bedöms vara i
behov av. Omfattning framgår av biståndsbeslut.
För personer som utöver insatsen hemtjänst också har insatser i form av exempelvis riktad
dagverksamhet, ledsagning och/eller korttidsplats/korttidsboende (nedan kallad korttidsplats)
räknas dessa samman till en och samma avgift.

Avgift för insatser
Korttidsplats
För personer med enbart insatsen korttidsplats debiteras avgift för hemtjänst i enlighet med
gällande regelverk samt att en särskild avgift för måltider tillkommer. Individuell bedömning
kan göras om insatsen avbryts i förtid.
För personer med både hemtjänstinsats i ordinärt boende och korttidsplats ska vid
avgiftsberäkningen, maxavgiftskontroll justera så att endast en avgift för hemtjänst utgår.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
För personer med enbart insatsen dagverksamhet debiteras avgift för hemtjänst i enlighet med
gällande regelverk.
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För personer med både hemtjänstinsats i ordinärt boende och riktad dagverksamhet ska vid
avgiftsberäkningen maxavgiftskontroll justera så att endast en avgift för hemtjänst utgår.
En särskild avgift för måltider tillkommer.

Trygghetslarm
För personer med trygghetslarm som insats debiteras en fast avgift per påbörjad
kalendermånad.
Trygghetslarm ingår i maxavgiften.

Matdistribution
Insatsen matdistribution debiteras som abonnemang med fast avgift beräknat per
kalendermånad.
Matdistribution är ett abonnemang och justering pga. uppehåll görs endast vid sjukhusvistelse.

Måltider
Särskild avgift för måltider i särskilt boende, korttidsplats och dagverksamhet tas ut.
Avgift för måltider på särskilt boende består av två delar; livsmedel och tillagning. Livsmedel
beräknas utifrån fastställd schablon. Tillagning beräknas utifrån självkostnad för tillagning
och distribution.
Vid förbehållsberäkningen ska justering ske med anledning av uppkomna merkostnader på
grund av måltidsavgifter.

Hemsjukvård
För personer inskrivna i hemsjukvården debiteras en fast avgift per påbörjad kalendermånad.
Hemsjukvårdsavgiften ingår i maxavgiften.

Avgiftsfria insatser
Samtalstillsyn
Avgiftsfri avlösning, begränsat antal timmar
Trygghetsplats
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Allmänna bestämmelser
Ändring av avgift
Huvudregeln är att en ändring av avgiften ska ske den månaden då ändringen uppstår. Om
ändringen inte avser hel månad ska avgiften justeras till den faktiska avgiften som ändringen
avser. När regionen får in uppgifter om ändrade förhållanden kan avgiften justeras.
Minimibeloppets schablondel ska ändras i takt med förändringar i prisbasbeloppet.
Nivån i högkostnadsskyddet ändras i takt med prisbasbeloppet.

Avgiftsunderlag
Avgiftsunderlag för barn som är beviljade biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen
Avgiften beräknas på föräldrarnas inkomst oavsett om de är gifta, sammanboende eller om
föräldrarna är särboende eller skilda men har gemensam vårdnad som innebär att barnet bor
veckovis eller liknande hos respektive förälder. I beräkningsunderlaget räknas hälften av
föräldrarnas sammanlagda inkomst, hälften av bostadskostnad, hälften av minimibelopp och
hälften av tillägg för flerpersonshushåll.

Skatt
Avdrag sker utifrån aktuell skattetabell inklusive kyrkoskatt.

Generell justering av minimibelopp
Justering av minimibeloppet för personer under 65 år
Denna grupp är berättigade till ett generellt tilläggsbelopp för livsmedel som för
ensamstående ska vara 1/12 av 0,097 gånger prisbasbeloppet och för makar/sambor/reg.
partners ska det vara 1/12 av 0,081 gånger prisbasbeloppet.

Justering av förbehållsbeloppet för personer som erhåller biståndet matdistribution,
dagverksamhet, korttidsplats och särskilt boende
De som beviljats matdistribution, dagverksamhet, korttidsplats eller särskilt boende beräknas
med ett så kallat måltidstillägg. Detta innebär en generell höjning av förbehållsbeloppet, som
utgörs av mellanskillnaden mellan den avgift som erläggs till kommunen för maten och
Konsumentverkets schablonbelopp för livsmedel.
Ingen ansökan behövs för denna typ av höjning av förbehållsbeloppet.
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Reducerad avgift
För de fall den enskildes avgiftsutrymme inte medger fullt avgiftsuttag ska avgiften reduceras
enligt följande och i angiven ordning:
Ordinärt boende
1.
2.
3.
4.

Reducering av hemtjänstavgift
Trygghetslarm
Hemsjukvårdsavgift
Reducering av måltidsavgift, om den enskilde inte har fullt minimibelopp.

Särskilt boende
1. Reducering av hemtjänstavgift
2. Reducering av måltidsavgift, om den enskilde inte har fullt minimibelopp.
Hyra reduceras inte. Den enskilde hänvisas att ansöka om bostadstillägg, bostadsbidrag eller
ekonomiskt bistånd.

Reducerad avgift vid frånvaro
Reducerad avgift för hemtjänst kan medges om den enskilde en vecka i förväg meddelar att
hen avsäger sig insatsen under en period om minst 14 kalenderdagar i följd. En reducerad
avgift för hemtjänst kan även medges om den enskilde har varit inlagd på sjukhus, enligt
gällande riktlinjer. Den enskilde ska själv inkomma med underlag för kostnaden.
Avgift för trygghetslarm reduceras inte vid frånvaro.
Avgift för matdistribution reduceras endast vid sjukhusvistelse.

Dubbla bostadskostnader vid inflyttning till särskilt boende
Reducering sker efter ansökan om individuell prövning. Vid prövning av en eventuell
reducering av hemtjänst- och måltidsavgiften i särskilt boende ska den enskildes möjlighet att
övergångsvis inte kunna betala dubbla bostadskostnader framgå av avgiftsutredningen.
Den enskilde ska medges reducering i första hand av hemtjänstavgift, därefter reduceras
måltidsavgiften. Högst kan reducering göras med ett belopp motsvarande bostadskostnaden
för den ursprungliga bostaden.
Reducering är tillfällig och kan beviljas i högst tre månader. Ansökan bör inkomma
Socialförvaltningen senast 30 dagar från och med det inflyttningsdatum som erbjudits av
Borådet.
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Makar/sambo/registrerad partner med skilda bostäder
Om makar/sambor/registrerade partners har skilda bostäder till följd av att den ene bor i
särskilt boende, räknas makarna som ensamstående. Förbehållsbeloppet ska fastställas så att
den hemmavarande har ekonomiska möjligheter att bo kvar.

Parboende eller medboende i särskilt boende
Om båda parter har omfattande behov och beviljats särskilt boende finns möjlighet till
parboende i gemensamt rum, i mån av plats. Avgift beräknas utifrån de riktlinjer som ligger
till grund för detta.
Om enbart ena parten har omfattande omvårdnadsbehov och beviljas särskilt boende finns det
möjlighet till medboende, i mån av plats. Avgiften beräknas utifrån de riktlinjer som ligger till
grund för detta.

Uppgiftsskyldighet
Har den enskilde lämnat oriktiga uppgifter på inkomstblanketten som medfört att för låg
avgift beräknats, räknas avgiften om från den period som avgiften beräknats för lågt. På
inkomstblanketten informeras den enskilde om att det är ett lagbrott att lämna oriktiga
inkomstuppgifter.
Felaktigt avgiftsuttag i övriga fall justeras enligt följande:
För lågt uttagen avgift – justeras max 3 år retroaktivt.
För högt uttagen avgift – justeras max 10 år retroaktivt.

Avvikelse från taxan
Socialnämnden har rätt att avvika från dessa bestämmelser om synnerliga skäl föreligger.

Kompletterande tillämpningsanvisningar
Socialnämnden får besluta om kompletterande tillämpningsanvisningar.
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Överklagande
Socialnämndens beslut om avgift eller förbehållsbelopp kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol enligt 16 kap 3 § socialtjänstlagen.
Beslut om taxesystem fattas av regionfullmäktige. Sådana beslut överklagas genom
laglighetsprövning enligt kommunallagen.
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Definitioner av olika begrepp
Nedan ges förklaring till olika begrepp och fackuttryck som används vad gäller taxor och
avgifter inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen.
Avgiftsutrymme: Det maximala avgiftsutrymme som återstår av den enskildes inkomster efter skatt
sedan förbehållsbelopp avräknats. Alltså den enskildes betalningsförmåga.
Förbehållsbelopp: Består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden för att täcka den
enskildes normala levnadskostnader.
Hemtjänst: Personlig omsorg och omvårdnad; tillgodose fysiska, psykiska, sociala behov, hjälp att
äta, dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien, övriga insatser för att bryta isolering, känna
sig trygg och säker i det egna hemmet, avlösning av anhörig, ledsagning, korttidsplats, riktad
dagverksamhet och trygghetslarm.
Högkostnadsskydd: Den maximala avgiften som den enskilde ska betala enligt lag för samtliga
avgiftsbelagda insatser enligt socialtjänstlagen.
Korttidsplats: Tillfällig vistelse för avlösning, rehabilitering, växelvård. Debiteras som hemtjänst i
ordinärt boende, måltidsavgift tillkommer.
Minimibelopp: Ett belopp som den enskilde har rätt att förbehålla sig av sina egna medel. Beloppet
ska täcka den enskildes normala levnadskostnader, borträknat bostadskostnaden.
- individuell del kan erhållas efter särskild prövning avser till exempel barnfamiljer och kostnad för
god man/förvaltare.
Måltidstillägg: Den kompensation som ges i förbehållsbeloppet för måltider i särskilt boende,
färdiglagad mat, dagverksamhet och korttidsplats.
Ordinärt boende: Bostad (ej särskilt boende) där den enskilde vistas och får insatser utförda.
Prisbasbelopp: Avser det prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring
(1962:381).
Reducering av avgift: Minskning av den enskildes avgift.
Särskilt boende: Äldreboende med tillgång till personal dygnet runt
Tillämpningsregler: Detaljerade anvisningar som underlag för avgiftsberäkning. Beslutas av
socialnämnden.
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