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Information om avgifter 

Vård och omsorg 
Mjölby kommun tar ut en avgift för vård och omsorg. Hur stor din avgift blir beräknas 
utifrån din inkomst. 

Riksdagen beslutade den 14 november 2001 om regler för avgifter avseende äldre- och 
handikappomsorg. Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för vård, 
omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). Reglerna om högkostnadsskydd (maxtaxa) och förbehållsbelopp trädde i kraft 
den 1 juli 2002 och finns införda i socialtjänstlagen.  Maxtaxan för avgifter inom vård och 
omsorg är knuten till prisbasbeloppet som fastställs varje år enligt gällande lag. För 2023 
är maxtaxan 2 359 kr/månad. 

Inkomstuppgift 
Avgiftsgrundande inkomster är aktuella pensioner, pensions-försäkringar, inkomst av 
kapital, bostadsbidrag, särskilt bostads-tillägg och andra förvärvsinkomster. Den 
beräknade inkomsten för de närmaste tolv månaderna omräknas till inkomst per 
månad. Kommunen hämtar aktuella uppgifter från Försäkringskassan.  

Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlaget, det är avkastningen på kapital som 
påverkar, dvs. inkomster av kapital. Om du får en realisationsvinst vid försäljning av 
bostadsrätt eller villafastighet ska endast räntan av kapital medräknas. 

Omsorgs- och socialförvaltningen behöver få in dina aktuella uppgifter. Om du väljer att 
inte lämna uppgifter, enligt ovan,   debiteras maxbelopp och ingen retroaktiv justering 
kommer att ske om nya uppgifter sedan inkommer. 

Avgiftsberäkning 
Avgiftsbeslutet grundar sig på din inkomst och vilken/vilka insatser du har blivit 
beviljad. Vid avgiftsberäkningen räknas alla inkomster ihop och justeras med skatt, 
faktisk boendekostnad och förbehållsbelopp. Det som återstår är det så kallade 
avgiftsutrymmet. I avgiftsutrymmet beräknas inte matkostnader. Boendekostnaden 
fördelas lika bland hushållets myndiga personer med egen inkomst. Om någon av 
hushållets myndiga personer bor på vårdboende beräknas avgiftsutrymmet var för sig. 

Förbehållsbelopp 
Förbehållsbeloppet är ett årligen framräknat belopp som behövs för att täcka dina 
normala levnadskostnader, detta belopp inkluderar även boendekostnader.  

För 2023 uppgår den beräknade delen (minimibeloppet) av förbehållsbeloppet, 
exklusive boendekostnader, till: 

• För ensamstående 6 470 kronor
• För var och en sammanlevande makar och sambor 5 279 kronor



Exempel på beräkning av avgiftsutrymme i ordinärt boende: 
Stina Andersson som fyllt 75 år är ensamstående och bor i egen lägenhet med 4 000 
kronor per månad i hyra. Hon har en netto-inkomst på 8 000 kronor per månad och 3 
000 kronor per månad i bostadstillägg. Stina har insatserna hemtjänst, trygghetslarm och 
matdistribution. Stina Anderssons avgiftsutrymme beräknas enligt följande sätt:   

Inkomster egen beräkning: 

+ Nettoinkomst 8000 kronor (efter skatteavdrag)

+ Bostadstillägg för pensionärer  3 000 kronor

= Summa inkomster (avgiftsunderlag) 11000 kronor 

Förbehållsbelopp: 

+ Minimibelopp (ensamstående) 6 470 kronor

+ Hyra 4 000 kronor

= Förbehållsbelopp 10 470 kr 

Avgiftsutrymmet i detta exempel blir (11000– 10470)  530 kronor 

Stina Andersson kan betala 530 kronor per månad för hemtjänst och trygghetslarm, 
därutöver tillkommer avgifter för matdistribution som ej ingår i maxtaxan. 

Uppehåll av insats 
Du måste alltid meddela avbeställning av insats till din kontaktperson, personal inom 
hemtjänst, vårdboende eller hemsjukvård senast två veckor innan uppehåll. 

Att avsäga sig serviceinsats som exempelvis städ och tvätt vid enstaka tillfällen ger inget 
avdrag. Däremot kan man eventuellt bli erbjuden annan dag och tid om möjlighet finns. 

Avgifter 
Serviceinsatser: 

• Städ 426 kr/mån
• Inköp  426 kr/mån
• Tvätt 426 kr/mån

Omvårdnadsinsatser: 

• Grundavgift i särskilt boende, som exempel kan
nämnas tillsyn, hjälp med medicinering, hjälp till
måltid och deltagande i dagverksamhet. 388 kr/mån 

• Om du är i behov av hjälp enstaka tillfällen/vecka
samt även tillsyn/telefonservice/ledsagning. 388 kr/mån            



 

 

 

• Om du är i behov av hjälp två gånger/dygn. 652 kr/mån 
• Om du är i behov av hjälp flera gånger/dygn. 908 kr/mån 
• Utredning/korttidsplats eller växelvårdsplats  80 kr/dygn (max 2480 

kr/mån) 
• Avgift för trygghetslarm i ordinärt boende 219 kr/mån 

Trygghetslarmet ska återlämnas i brukbart skick.  

Om larmet inte är brukbart eller om larmknappen är borttappad debiteras kostnaden för 
återställande av larmet till brukbart skick. 

Hemsjukvård 
Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder.  

Hemsjukvård är inte detsamma som hemtjänst. Hemsjukvård hjälper dig med sjukvård i 
hemmet, till exempel medicinering, såromläggning, rehabilitering och förskrivning av 
hjälpmedel. Hemtjänsten hjälper dig istället med det dagliga, till exempel personlig 
omvårdnad, städning och inköp. Ibland samverkar hemsjukvården med hemtjänsten, 
vilket innebär att du kan få hjälp med hemsjukvårdsinsatser från hemtjänstpersonalen.  

Även om du inte är ansluten till hemsjukvård kan du få hjälp av rehabiliteringspersonal 
samt med bedömning och förskrivning av personliga hjälpmedel enligt gällande 
regelverk. Hjälpmedlet är ett kostnadsfritt lån från sjukvårdshuvudman, men kostnad 
tillkommer för bedömning, 100 kr, och uppföljning, 100 kr, av legitimerad, totalt 200 
kronor. 

• Hemsjukvårdsbesök 100 kr/besök (max 400 kr/mån) 
Har du enbart hemsjukvård är maxtaxan 400 kronor/månad. 

Det finns också möjlighet att låna personligt hjälpmedel via kommunen, och när behovet 
inte kvarstår för dessa hjälpmedel så ska dessa återlämnas till kommunen annars 
debiterar kommunen en kostnad. 

Transport till bårhus 
Kommunen ansvarar för dem som avlider i ett vårdboende. Detta innebär att det är 
kommunens ansvar att transportera den avlidne till bårhus, efter dialog med anhörig, 
för att förvaras där till dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. 
Kostnader för denna service betalas av kommunen som i sin tur debiterar dödsboet 
avgiften enligt avtalet med leverantören. 

Dödsboförvaltning och anordnande av begravning  
I de fall kommunen enligt Begravningslagen ordnar gravsättning eller enligt 
Ärvdabalken förvaltar ett dödsbo utgår en avgift motsvarande 0,8 % av prisbasbeloppet 
för varje timmas arbete samt ersättning för eventuella kostnadsutlägg.  



 

 

 

Fakturering och kontaktuppgifter  
Faktura för omsorgsavgifter sänds till dig omkring den 10:e varje månad. Möjlighet till 
betalning via autogiro/ e-faktura finns. Lägsta belopp för fakturering är 100 kr, vid lägre 
summa överförs avgiften till nästkommande månad. 

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor! 
Omsorgs – och socialförvaltningen 
Mjölby kommun 
Telefonnummer: 010-234 50 00 
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