
Vi börjar med att räkna samman dina inkomster för att få fram din 
avgiftsgrundande inkomst 

+ aktuella bruttoinkomster1

+ inkomst av kapital2

- skatt
+ bostadstillägg
= avgiftsgrundande inkomst

1 Som inkomst räknas till exempel pension och arbetsinkomst. För gifta makar 
läggs inkomsterna samman och fördelas därefter med hälften per person. 

2 Inkomst av kapital, exempelvis ränteinkomster enligt senaste deklarationen. 
Belopp fördelas på 12 månader vid beräkning av avgifterna.

Sedan räknar vi fram din boendekostnad som tillsammans med 
minibelopp utgör ditt förbehållsbelopp.

+ minibelopp3

+ eventuellt individuellt belopp4

+ boendekostnad5

= förbehållsbelopp

3 Minibelopp för ensamstående är 5 653 kr. Minibeloppet för gifta 
eller samboende personer är 4 707 kr/person. 

4 Individuellt belopp får de som bor på särskilt boende eller har 
matdistribution för fördyrad kost. 

5 För gifta makar läggs hyran/boendekostnad samman och fördelas därefter 
med hälften.

Sedan räknar vi fram ditt avgiftsutrymme
+ avgiftsgrundande inkomst
- förbehållsbelopp
= avgiftsutrymme

Avgiften baseras sedan på ditt avgiftsutrymme 
Om det inte finns något kvar kommer avgiften att bli noll. Är avgiftsutrymmet 
mer än 2 170 kr tas maxtaxan ut. Hyra och mat tillkommer alltid.

Så här räknar vi ut din äldreomsorgsavgift 
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2022

Avgifter inom hemvård 
och vårdboende



Avgifter i eget boende
Hemtjänst upp till 4,6 timmar per månad          469 kr/tim
Hemtjänst över 4,6 timmar per månad
Max enligt lag:

2 170 kr/mån

Trygghetslarm 365 kr/mån
Installationsavgift trygghetslarm 102 kr/gång
Dagvård, för den som ej har hemtjänst 102 kr/gång
Dagvård mat 71 kr/gång
Hemsjukvård (inklusive läkemedelsdelning)
Max 2 170 kr/mån
Konsultation/bedömning 

203 kr/gång

102 kr/gång
Matdistribution 65 kr/per portion
Serviceinsatser  
Enbart inköp 38 kr/tillfälle
Apoteksärenden 38 kr/tillfälle
Enbart sophämtning 38 kr/tillfälle
Enbart tvätt 305 kr/tillfälle
Avgifter i korttidsvård
Korttidsboende, vårdavgift för den som inte har 
hemtjänst

71 kr/dygn

Korttidsboende, mat  136 kr/dygn
Förbrukningskostnader 6,77 kr/dygn
Avgifter i särskilt boende
Vårdavgift, särskilt boende. Max enligt lag 2 170 kr/mån
Särskilt boende, mat 136 kr/dygn
Förbrukningskostnader, säbo 203 kr/mån
Hyra: hyran varierar beroende på vilket vårdboende 
du bor på och hur stor lägenheten är.
Övriga kostnader
Sondnäring/kosttillskott som enda näringskälla 136 kr/dygn
Sondnäring/kosttillskott (max 800 ml/dag eller dryck 
max 90 ml/dag

812 kr/mån

Berikningspulver/förtjockningsmedel 152 kr/mån
Enstaka näringsdrycker 15 kr/st

Maxtaxa
All hemvård och samtliga vårdboenden 
omfattas av maxtaxa. Det betyder att du 
maximalt betalar 2 170 kronor per månad, 
oavsett hur mycket hjälp du får. Det är 
exklusive hyra och kostnader för mat.

Förbehållsbelopp och 
minimibelopp 
Kommunen ska bestämma den enskildes 
förbehållsbelopp genom att beräkna 
den enskildes levnadskostnader, utom 
boendekostnaden, med ledning av ett 
lagstadgat minimibelopp.

Boendekostnaden ska beräknas för sig och 
läggas till minimibeloppet. Minimibeloppet 
ska täcka kostnader för livsmedel, fritid, 
hygien, kläder, telefon, hälso- och sjukvård, 
hushållsel, förbrukningsvaror, resor, 
hemförsäkring, dagstidning, möbler och utgår 
den en generell norm, enligt Socialstyrelsen.

Minimiloppet är:

• Ensamstående: 5 653 kr/månad
• Makar/sambos: 4 707 kr/månad

Fastställande av avgift 
Blanketten ”inkomstförfrågan för beräkning 
av avgift” ska fyllas i. Den finns på 
blankettsidan på munkfors.se eller kan 
hämtas i vårt kontaktcenter i kommunhuset. 
När blanketten är ifylld ska en kopia på din 
inkomstdeklaration samt verifikation på 
aktuell boendekostnad (hyresavi) skickas 
med. Du kan dock välja att inte lämna 
några inkomstuppgifter och då betalar du 
maxtaxan. 

När vi beräknat din avgift får du hem 
ett avgiftsbeslut och ett sådant kan alltid 
överklagas. Direkt när dina inkomster 
förändras ska detta meddelas eftersom det 
kan påverka din avgift. Avgifterna omprövas 
årligen.

Avgiftsutrymme
För hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård kan den 
enskilde aldrig behöva betala mer än 
sitt individuella avgiftsutrymme. För att 
beräkna avgiftsutrymmet ska från den 
enskildes bruttoinkomster avräknas skatter, 
bostadskostnad samt förbehållsbelopp. 

Avgiftsutrymmet utgör ett slags 
högkostnadsskydd för den enskilde och 
de sammanlagda avgifterna får således 
inte överstiga detta belopp och ej heller 
det lagstadgade avgiftstaket. I de fall 
de sammanlagda avgifterna är högre än 
avgiftsutrymmet måste därför korrigering av 
avgifterna ske ned till detta belopp, enligt 
Socialstyrelsen.

För gifta makar läggs inkomsterna och hyran 
samman och fördelas därefter med hälften 
per person. Avgifterna i denna folder gäller 
för året noterat på förstasidan, för insatser 
som beviljats enligt socialtjänstlagen och 
Hälso- och sjukvårdslagen. Avgifterna 
fastställs av kommunfullmäktige i Munkfors 
kommun.

Avgifter 2022
Här berättar vi mer om avgifter inom 
hemvård och vårdboende. 

Har du frågor? 
Hör gärna av dig till kommunens 
ekonomienhet, 0563-54 10 00. 

»


