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Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen samt avgift
för resor till daglig verksamhet enligt LSS

§1

INLEDNING
Beräkning av avgiftsuttag för äldre och/eller
funktionshindrades omsorg sker i enlighet med kapitel 8 i
socialtjänstlagen (SOL). I Falkenbergs Kommuns
författningssamling (FFS) görs förtydliganden och
kompletteringar till lagstiftningen.
De insatser som berörs av denna avgiftstaxa är hemtjänst,
särskilt boende, ledsagarservice, matdistribution, trygghetslarm
och korttids- och växelvård, resor till och från dagcenter.
Avgifterna tillfaller socialnämnden som också ges rätt att tolka
avgiftsreglerna samt utfärda tillämpningsföreskrifter.
Alla avrundningar sker i enlighet med öresutjämningsprincipen
om inte annat anges.

§2

DEFINITIONER OCH FÖRTYDLIGANDEN
Med omvårdnadsavgift menas den avgift som kommunen
debiterar omsorgstagaren för erhållen omsorg genom hemtjänst
eller särskilt boende.
I SOL (KAP 8, 4 §) anses den enskildes inkomst utgöra hälften
av makarnas sammanlagda inkomster. Detsamma gäller
sambos och sammanlevande registrerade partners. Samboende
mellan syskon räknas i avgiftssammanhang som ensamstående.
I SOL (8 KAP, § 6) fastställs att sambo/make eller maka inte
skall drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation när
avgifterna fastställs för en omsorgstagare. Detta gäller även
sammanlevande registrerade partners.

§3

BERÄKNING AV OMVÅRDNADSAVGIFT
Beräkning av omsorgstagarens avgift sker årligen eller då
insatser påbörjas. Kommunen samlar in avgiftsunderlag från
omsorgstagare och berörda myndigheter. Vilka inkomster som
utgör avgiftsunderlag regleras i SOL (8 kap, 4 §).
Avgiftsberäkning skall också ske när omsorgstagarens
inkomstförhållanden eller insatser förändrats. Sker en
förändring av brukares inkomstförhållanden under året

ansvarar den enskilde för att redovisa de förändrade
förhållandena.
Omsorgstagarens nettoinkomst sammanställs utifrån insamlat
avgiftsunderlag. Från nettoinkomsten dras minimibelopp och
faktisk boendekostnad enligt SOL. Kvarvarande belopp utgör
avgiftsutrymme.
Är avgiftsutrymmet noll eller negativt uttas ingen
omvårdnadsavgift.
Är avgiftsutrymmet positivt uttas avgiftsutrymmets belopp
som omvårdnadsavgift. Omvårdnadsavgiften får inte överstiga
kommunens självkostnad för lämnade insatser.
Omvårdnadsavgiften får inte heller överstiga
högkostnadsskyddet.(SOL 8 kap, 5§).
Om det sker ett avbrott i insatserna och detta beror på att den
enskilde vistas på sjukhus och erlägger vårdavgift till annan
huvudman skall den enskildes förbehållsbelopp justeras upp
motsvarande den aktuella vårdavgiften.
§4

ÖVRIGA AVGIFTER
Jämkning av nedanstående avgifter sker i enlighet med SOL
om inte annat anges.
Trygghetslarm
Avgift tas ut för trygghetslarm som installeras hos äldre- och
funktionshindrade i ordinärt boende, särskilda boendeformer
och bostäder med särskild service, efter beslut enligt
Socialtjänstlagen.
Avgift för trygghetslarm uppgår till 5,2 procent av
prisbasbeloppet (PBB). Uppräkning av avgiften sker årligen.
Debitering sker med en tolftedel per månad.

Matdistribution
Uppräkning av matdistributionspriset sker årligen med PBB.
Debitering sker månadsvis. Socialnämnden fastställer
portionspris.
Korttids- och växelvård
För boende i ordinärt boende som har hemtjänstinsatser sedan
tidigare fortlöper gällande debitering vid vistelse i korttids- och
växelvård.
För omsorgstagare som inte erhåller hemtjänstinsatser debiteras
avgift motsvarande permanentboende.
Ledsagarservice
Avgiften avser insatser som lämnas enligt socialnämndens
regler för ledsagarservice. Då insatser lämnas under del av
dygn räknas avgiften per lämnad servicetimma till 0,54 % av
prisbasbeloppet per år dividerat med tolv. Då insatser lämnas
under helt dygn räknas avgiften per dygn till 6,4 % av

prisbasbeloppet per år dividerat med tolv. Dygnsbeloppet
avrundas till närmast tiokrontal.
Avgift för resor till och från dagcenter
Avgift för resor till och från daglig verksamhet, enligt 9 § LSS,
med kollektivtrafik eller kommunens fordon, räknas per
enkelresa motsvarande Länstrafikens zontaxa ett. Jämkning
sker inte enligt SOL.
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