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1.  Allmänt 
Avgiftssystemet styrs av bestämmelser i SoL 8 kap. som trädde i kraft 2002-07-01.  
 
I lagstiftningen finns bestämmelser om ett lägsta förbehållsbelopp för den enskilde gällande 
normala levnadsomkostnader och faktisk boendekostnad. I lagen anges även på vilket sätt 
avgiftens storlek ska räknas fram. 
 
Ett beslut om förbehållsbeloppets storlek samt avgiftens storlek kan överklagas via förvaltnings-
besvär. 
 
 
 
2.  Avgiftsberäkning 
Avgiften är individuell och får inte vara högre än att den enskilde har kvar pengar till normala 
levnadskostnader och boende (förbehållsbelopp). Utifrån den enskildes inkomster och 
förbehållsbelopp beräknas hur mycket den enskilde kan betala (avgiftsutrymme) för vård och 
omsorg. Observera att avgifter för kost och boende inte räkas in i avgiftsutrymmet. 
 
Enskild som väljer att inte lämna erforderliga uppgifter för avgiftsprövningen påförs högsta 
avgift för den aktuella insatsen/insatserna. Om den enskilde inte medverkar till att få 
bostadsbidrag/-tillägg prövat påförs högsta avgift för den aktuella insatsen/insatserna i de fall 
bostadstillägget påverkar avgiftsutrymmet.  
 
Person som erhåller bostad och vård i boendeform i annan kommun eller i privat boendeform 
och där Bromölla kommun har betalningsansvaret gäller samma avgiftssystem som för 
kommunens egna boendeformer. 
 
Ändring av beslutad avgift görs vid:  
• Ändrade inkomstförhållanden  
• Ändrat civilstånd      
• Förändrat förbehållsbelopp 
• Förändring av bostadsbidrag/-tillägg och boendekostnad 
• Ändring av prisbasbelopp 
• Förändrade insatser 
 
 
2.1  Inkomstberäkning 
Aktuella/senaste uppgifter om inkomster ligger till grund för beräkningen. En skatteberäkning 
på inkomsten görs på årsbasis och delas med tolv för att komma fram till en månadsinkomst 
efter skatt. 
 
Inkomstbeloppet skall grundas på aktuella förvärvs- och kapitalinkomster med tillägg för vissa 
typer av ersättningar som är undantagna från beskattning i Sverige. De inkomster som får ligga 
till grund för beräkningen finns angivet i SoL 8 kap. 4 §. 
 
2.1.1.  Inkomst av tjänst 
Som inkomst avses:  
• Inkomstpension 
• Premiepension 
• Garantipension 
• Tilläggspension 
• Efterlevandepension 
• Äldreförsörjningsstöd 
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• Alecta/SPP (tjänstepension)  
• KPA (tjänstepension)  
• AMF (tjänstepension)  
• SPV(tjänstepension)  
• Inkomst av tjänst (ej pension), t ex lön, a-kassa 
• Övriga inkomster (t ex privat eller utländsk pension, livränta, näringsverksamhet, 

försörjningsstöd)  
• Vårdbidrag (skattepliktig del) 
• Övriga förmåner eller skattepliktiga ersättningar. 
 
2.1.2 Inkomst av kapital 
Kapitalinkomsterna skall gälla de uppgifter som finns på årsbeskedet per den 31 december före-
gående år. Förmögenhet påverkar ej beräkning av avgift.  
 
Ingen hänsyn tas till eventuella skulder. Har den enskilde skulder ska dessa bekostas av 
förbehållsbeloppet. Reducering av avgift sker ej. 
 
2.1.3  Övriga inkomster 
Här omfattas: 
• Bostadstillägg, bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg 
• Barnbidrag 
• Studiebidrag 
• Underhållsbidrag. 
 
2.1.4  Inkomster för maka/make och barn 
Vid avgiftsberäkning för makar läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter med 
hälften på vardera maken. Eftersom biståndsbeslutet gäller individuellt för varje person, och 
serviceinsatserna kan variera för vardera maken, beräknas också avgiften för varje enskild 
person. Detta innebär att båda makarna debiteras var för sig (varsin räkning) i hushåll där båda 
makarna har beviljats bistånd. Detsamma gäller för registrerade partners. Gäller även för sambor 
när man anser sig ha underhållsskyldighet mellan sig (ej lagstadgat). 
 
När avgifterna fastställs skall kommunen försäkra sig om att omsorgstagarens make/sambo inte 
drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.  
 
Barns inkomster och förmögenhet påverkar inte avgiften. För hemtjänstinsatser till barn/barn-
familj beräknas avgiften på vårdnadshavarens/föräldrarnas inkomster. 
 
2.1.5 Inkomstuppgifter/inkomstförfrågan 
För beräkning av den enskildes avgiftsutrymme skickas eller lämnas en inkomstförfrågan 
(blankett) till varje ny kund som får någon insats från kommunen i form av vård och omsorg 
eller hälso- och sjukvård. Inkomstförfrågan finns även att hämta på kommunens hemsida. 
 
För den enskilde finns två alternativ: 
• Fylla i aktuella inkomstuppgifter på blanketten så att det faktiska avgiftsutrymmet kan 

beräknas. Den enskilde är skyldig att lämna rätt uppgifter och att styrka dessa. Kommunen 
inhämtar uppgifter om utbetalningar från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. 

• Inte fylla i sina inkomstuppgifter och då markera detta på blanketten, vilket innebär högsta 
avgift för beviljade insatser enligt kommunens taxa.   

 
När aktuella inkomstuppgifter saknas debiteras högsta avgift enligt kommunens taxa. 
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I början av första kvartalet varje år skickas en inkomstförfrågan till alla som har en insats för att 
få in aktuella inkomstuppgifter. 
 
Det är den enskildes ansvar att informera kommunens avgiftshandläggare om ändrade förhåll- 
anden. Felaktigt uppgiven inkomst eller underlåtenhet att lämna uppgifter om förändring medför 
rätt att fastställa och debitera avgifter i efterskott. Se avsnitt 2.6, Retroaktiva justeringar. 
 
 
2.2  Förbehållsbelopp 
För den enskilde skall finnas ett lagstadgat minimibelopp för normala levnadskostnader utöver 
faktiska boendekostnader. Detta avser det belopp som den enskilde har rätt att behålla av sin 
inkomst innan avgift för hemtjänst, trygghetslarm och kommunal hälso- och sjukvård får tas ut.  
 
Minimibeloppet skall täcka normala levnadskostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, 
hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, resor, dagstidning, telefon, TV, förbrukningsvaror, 
möbler, husgeråd, hemförsäkring och hushållsel. Minibeloppet regleras i förhållande till 
prisbasbeloppet enligt SoL 8 kap 7 §.  

 
Utöver detta belopp skall den enskilde förbehållas medel för sin faktiska boendekostnad.  
 
För enskild som ej når upp till det lagstadgade förbehållsbeloppet blir avgiften noll kronor för 
vård och omsorg.   
 
2.2.1  Individuellt förbehåll för fördyrade levnadskostnader 
Individuella tillägg (höjning av förbehållsbeloppet) skall göras om fördyrade levnadskostnader 
föreligger och dessa är att betrakta som en normal levnadskostnad. Den enskilde ansöker hos 
kommunens avgiftshandläggare för prövning av individuellt förbehåll. Skriftligt intyg ska 
lämnas.  
 
Exempel på individuellt förbehållsbelopp:  
• Merkostnad för livsmedel  
• Kostnader för god man 
• Omfattande tandvård 
• Arbets-, sjuk- och rehabiliteringsresor  
• Underhållskostnad för barn 
• Andra kostnader med minst 6 månaders varaktighet till en kostnad av lägst 200 kr/mån 
 
2.2.2  Höjning av förbehållsbeloppet vid matdistribution och kostavgift på särskilt 
boende 
Minimibeloppet skall täcka normalkostnaden för livsmedel enligt Konsumentverkets 
beräkningar. Då det innebär merkostnader för enskild som har matdistribution eller kostavgift 
på särskilt boende, skall hänsyn tas till denna merkostnad. Detsamma gäller för enskild som bor 
på korttidsboende, där en del av kostnaden är kostavgift. Höjningen av förbehållsbeloppet görs 
med mellanskillnaden av Konsumentverkets beräkningar för livsmedel och kommunens avgifter 
för matdistribution och kost.  
 
Omräkning av merkostnaden för matdistribution, kostavgift på särskilt boende och vid korttids- 
vistelse skall årligen ske med mellanskillnaden av Konsumentverkets beräkningar för livsmedel 
och kommunens avgifter för matdistribution och kost. 
 
2.2.3  Minskning av förbehållsbeloppet på särskilt boende 
Kommunen har rätt att justera förbehållsbeloppet när den enskilde inte har en sådan kostnad 
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som ingår i det lagstadgade minimibeloppet, dels när kostnaden ingår i hyran för det särskilda 
boendet och dels när kostnaden för en post som minimibeloppet omfattar ges kostnadsfritt av 
kommunen.  
 
• Hushållsel 300 kr/mån (ingår i hyran)   
• Förbrukning 120 kr/mån (rengöringsmedel, glödlampor, engångsartiklar) 
• Möbler   75 kr/mån (säng) 
      Summa 495 kr/mån                       
                                                                          
Omräkning skall ske årligen i enlighet med Konsumentverkets beräkningar av de utgiftsposter 
som förbehållsbeloppet skall täcka.  
 
2.2.4  Boendekostnad 
Utöver minimibeloppet ska den enskilde garanteras medel för sin faktiska aktuella 
boendekostnad, som kan vara hyra, bostadsrättsavgift eller kostnad för egen bostadsfastighet. 
Vid boende i bostadsrättslägenhet eller egen bostadsfastighet bör räntekostnader för bostadslån 
som inte är avdragsgilla anses ingå i boendekostnaden. Även driftskostnader, fastighetsavgift 
och tomträttsavgäld anses utgöra en del av boendekostnaden. Där kostnad för el och 
uppvärmning inte ingår i hyran/avgiften beräknas kostnaden för detta i enlighet med 
Konsumentverkets beräkningar och läggs till boendekostnaden.  
 
Omsorgstagare som delar bostad med en annan vuxen person som har egen inkomst bör 
maximalt halva boendekostnaden tillgodoräknas omsorgstagaren.   
 
Om omsorgstagare vid inflyttning till särskilt boende får dubbla boendekostnader har man rätt 
till jämkning av boendekostnaden. Kostnaden för det boende som är billigast kan jämkas under 
maximalt tre månader. 
 
 
2.3  Avgiftsutrymme 
Avgiftsutrymmet är skillnaden mellan den enskildes inkomster och förbehållsbelopp, så mycket 
som den enskilde kan betala i avgift inom högkostnadsskyddet. Är utrymmet lägre än 
högstanivån för de beviljade insatserna reduceras avgiften till avgiftsutrymmets nivå. Är 
utrymmet noll kronor tar kommunen inte ut någon avgift.  
 
 
2.4  Högkostnadsskydd 
Högkostnadsskydd innebär ett maxbelopp som kommunen totalt får ta ut i avgift för hemtjänst, 
trygghetslam och kommunal hälso- och sjukvård per person. Högkostnadsskyddet regleras mot 
prisbasbeloppet, enligt SoL 8 kap. 5 §. 
 
 
2.5  Avgiftsbeslut 
Skriftligt avgiftsbeslut skickas till alla som har insatser beviljade. När den enskilde får 
avgiftsbeslutet skall uppgifterna, som ligger till grund för beslutet, kontrolleras.  Om det inte 
stämmer ska avgiftshandläggaren meddelas omgående.  
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2.6  Retroaktiva justeringar   
Retroaktiv justering av avgift kan ske, enligt nedan. 
 
Max tre år: 
• Den enskilde har lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att informera om förändringar. 
• Felaktig debitering av kommunen, om det innebär att för hög avgift har tagits ut. 

 
 

2.7  Vistelse i annan kommun eller flytt till annan kommun 
Vid vistelse i annan kommun då vård och omsorgens tjänster erhålls är det folkbokförings-
kommunen som tar ut avgiften av brukaren. Avgiftsutrymmet beräknas per dag för den månad 
vistelsen avses (proposition 2000/01:149, 8 kap., avsnitt Högsta avgift för hemtjänst). 
 
Vid flytt till annan kommun eller inflyttning till kommunen (förändrad folkbokföring) beräknas 
avgiftsutrymmet per dag för flyttningsmånaden (proposition 2000/01:149, 8 kap., avsnitt Högsta 
avgift för hemtjänst). 
 
När en enskild vistas i kommunen, men är folkbokförd i en annan kommun som beviljat 
insatser, ska folkbokföringskommunen debiteras och inte den enskilde enligt SoL 2 a kap 7 §. 
 
 
 
3.  Avgifter 
Lagstiftningen anger den högsta avgift som kommunen får ta ut av enskild person för hemtjänst, 
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Detta belopp är det maximala taket som 
kommunen får ta ut i avgifter och regleras mot basbeloppet enligt SoL 8 kap 5§. 
 
Alla avgifter debiteras en månad i efterskott.  
 
 
3.1  Avgifter i ordinärt boende 
3.1.1 Hemtjänst 
Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. 
 
Insatser, beviljade av biståndshandläggare, som ingår är personlig omvårdnad som t.ex. 
personlig hygien, toalettbesök och serviceinsatser som t.ex. telefonservice, städning och tvätt. 
 
Avgift för omsorg/service i hemmet debiteras per timme utifrån tre nivåer, om avgiftsutrymme 
finns. Biståndshandläggares beslut ligger till grund för beslutet om avgift. Den beräknade tiden 
anges i timmar och tidsåtgången beräknas per månad. 

 
Om hemtjänst erhålls första gången under pågående månad debiteras 1/30-del per dag från den 
dagen hemtjänsten påbörjas och på samma sätt vid avslut under pågående månad.  
 
 
3.1.2 Avlösning i hemmet 
Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. 
 
Avgiften beräknas som hemtjänsttaxa. 
 
3.1.3 Korttids- och växelvård 
Avgiften för omsorgsdelen och hälso- och sjukvård ingår i högkostnadsskyddet. 
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Avgiften består av två delar, omsorgsavgift och kostavgift. Kostavgiften ingår ej i 
högkostnadsskyddet. Omsorgsavgiften ingår i avgiftsutrymmet, om avgiftsutrymme finns.  
 
Omsorgstagare som under korttidsvistelse blir beviljad permanent plats, debiteras avgift för 
korttidsvistelse fram tills beslutet verkställs.   
 
3.1.4 Dagvård 
Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.  
 
Avgiften för kost debiteras per dag. 
 
3.1.5 Trygghetslarm 
Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. 
 
Avgift för trygghetslarm och extra knapp debiteras 1/30-del per dag från start och på samma sätt 
vid avslut under pågående månad. Avgiften ingår i avgiftsutrymmet, om avgiftsutrymme finns. 
 
3.1.6 Matdistribution 
Avgiften för kost ingår inte i högkostnadsskyddet. 
Matdistribution (hemsändning) ingår i högkostnadsskyddet.  
 
Debitering sker för det antal dagar matdistribution beviljats. Avseende reducering hänvisas till 
avsnitt 3.1.10 i detta dokument. 
 
Avgift för speciallivsmedel debiteras i enlighet med bilaga.  
 
3.1.7 Hemsjukvård 
Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. 
 
Avgiften avser alla som har planerad hemsjukvård i hemmet under kortare eller längre tid.   
 
Med hemsjukvård avses all sjukvård som utförs i den egna bostaden av kommunal hälso- och 
sjukvårdspersonal, d.v.s. leg. sjuksköterskor, leg. arbetsterapeuter, leg. Sjukgymnaster/ 
fysioterapeuter eller annan anställd som utför uppgiften på delegation av dessa.  
 
Avgiften debiteras per månad. Avgiften ingår i avgiftsutrymmet, om avgiftsutrymme finns. 
 
3.1.8 Hämtning av hjälpmedel 
Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.        
     
Avgiften omfattar inte byte av hjälpmedel. 
 
3.1.9 Följeslagare 
Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.  
 
Avgiftens debiteras per timme eller tillfälle. Avgiften ingår i avgiftsutrymmet om 
avgiftsutrymme finns.  
 
3.1.10 Reduceringar 
Vid sjukhusvistelse, korttidsvistelse och växelvård görs avdrag fr.o.m. första dagen då hjälp i 
hemmet ej ges med 1/30-del per dag. Vid annan frånvaro görs avdrag om man avsäger sig hjälp 
i hemmet under en sammanhängande period om 30 dagar eller mer, förutsatt att man meddelar 
detta till kommunen senast en vecka i förväg.  
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Avräkning avseende kosten sker vid bortavaro från första dagen i form av sjukhusvistelse, 
korttidsvistelse och dagverksamhet. För annan planerad bortavaro sker avräkning dag för dag 
under förutsättning att det meddelats två dagar i förväg. 
 
För hemsjukvård gäller att vid frånvaro hel månad utgår ingen avgift.  
 
 
3.2 Avgifter i särskilt boende 
3.2.1  Omvårdnad 
Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. 
 
Inom särskilda boenden gäller avgift enligt högsta nivån, om avgiftsutrymme finns. Avgiften 
debiteras månadsvis från och med inflyttningsdagen tillsammans med hyra, kostavgift och 
avgift för hemsjukvård.  
 
3.2.2  Kost 
Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. 
 
Kostavgift för särskilt boende debiteras per månad från och med inflyttningsdagen. För 
specialkost/näringsdryck utgår ingen extra avgift utan ingår i kostavgiften. 
 
3.2.3  Boende 
Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Hyrorna justeras enligt allmännyttans hyres-
höjningar. 
 
Hyra för särskilt boende debiteras per månad i efterskott från och med inflyttningsdag. 
Hyresavtal upprättas från och med inflyttningsdagen (den dag lägenheten tas i besittning).  
 
3.2.4  Hemsjukvård 
Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. 
 
Avgiften avser alla som har planerad hemsjukvård i hemmet under kortare eller längre tid. Med 
hemsjukvård avses all sjukvård som utförs i hemmet av kommunal hälso- och 
sjukvårdspersonal, d.v.s. sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller annan anställd 
som utför uppgiften på delegation av dessa. Avgiften debiteras per månad.  
 
3.2.5  Reduceringar 
Vid sjukhusvistelse görs avdrag för omsorgsavgift och kost från och med första dagen med 
1/30-del per dag. Vid annan frånvaro görs avdrag för kost om frånvaron uppgår till minst två 
dagar i sträck och meddelas senast två dagar i förväg. Reducering för hyra görs ej.  
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Avgifter vård och omsorg 2022 
 
Maxtaxa: 
0-3,99 timmar/månad    629 kr/mån 
4-9,99 timmar/mån 1 410 kr/mån 
10- 2 170 kr/mån 
 
Trygghetslarm, installationsavgift 214 kr, engångsavgift 
Trygghetslarm 279 kr/mån 
Trygghetslarm, extra knapp 107 kr/mån 
 
Telefonservice 160 kr/mån 
 
Hemsjukvård och rehab: 
Ett tillfälle 187 kr/mån 
Två eller flera tillfällen 375 kr/mån 
Hämtning av hjälpmedel 375 kr, engångsavgift 
 
Korttidsboende/växelvård (194 kr/dygn):  
Kost 132 kr/dag (följer avgiften/dag på säbo) 
Omvårdnad  64 kr/dag 
 
Stjärnan, dagverksamhet: 
Kost Måltidspriset på Drejarens dagcentral (77 kr) 
 Lunch på dagcentral exkl. dessert (67 kr) 
 Dessert på dagcentral (10 kr) 

Omvårdnad Avgiftsfritt 
 
Kost 
Gäller fr.o.m 22-04-01: 
Matdistribution, inkl. dessert 67 kr/port varav 10 kr/dag i distributionsavg. 
Särskilt boende  132 kr/dygn 
- helpension 4 009 kr/mån 
- frukost 802 kr/mån 
- lunch 2 405 kr/mån 
- kvällsmat 802 kr/mån 
Speciallivsmedel Enligt bilaga 
Lunch på dagcentral exkl. dessert 67 kr 
Dessert på dagcentral 10 kr 
Lunch närstående, säbo kupong 63 kr  
Kvällsmat närstående, säbo kupong  45 kr  
 
. 
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Hyror 2022 
 
Hyrorna på särskilt boende ska fr.o.m. 2011 följa hyreshöjningar som fastställs för allmännyttan. 
Hyrorna är inkl. hushållsel. 
 
Korsvångsgården, 1-rumslgh  5 489 kr/mån 
Korsvångsgården, 2-rumslgh  6 296 kr/mån 
Öllerbacka    5 253 kr/mån 
Lagunen/Ekan, Skutan, 1-rumslgh  5 489 kr/mån 
Lagunen/Ekan, Skutan, 2-rumslgh  6 359 kr/mån 
Lagunen/Skeppet, 1-rumslgh  5 513 kr/mån 
Lagunen/Pärlan, 1-rumslgh  5 489 kr/mån 
Brogården    7 609 kr/mån 
Externt boende   5 234 kr/mån 
 
* Externboende ska följa genomsnittet av kostnaden för 1 rum, Bromölla kommuns egna säbo. 
 
Korallen, 1-rumslgh   4 638 kr/mån 
Tisteln (Korallen), 2-rumslgh  5 126 kr/mån 
Solsidan, 1-rumslgh   5 019 kr/mån 
Tisteln (Solsidan), 2-rumslgh  6 434 kr/mån  
Vallmon, 1-rumslgh   5 674 kr/mån 
Säven, 1-rumslgh   5 467 kr/mån 
LSS Gonarp    6 008 kr/mån 
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                                                                                                           Bilaga 
 
Kostnader speciallivsmedel år 2022: 
 
Särskilt boende: 
Kostnaden för speciallivsmedel ingår i kostavgiften som debiteras månadsvis.  
Vid fullnutrition med sondnäring debiteras patienten 1375 kr/månad (Region Skånes 
maxkostnad för speciallivsmedel per månad). 
 
Ordinärt boende:  
Avgift för näringsdryck debiteras per styck, 10 kr per flaska. 
Avgift för sondnäring debiteras per styck, 15 kr per förpackning á 500 ml. 
 

• Sondnäring 500 ml/dygn 15*30= 450 kr 
• Sondnäring 1000 ml/dygn 15*30= 900 kr 
• Sondnäring 1500 ml/dygn 45*30= 1350 kr 

 
Avgift för förtjockningsmedel: 
Gällande upphandlat pris.  
 
Resource Thicken up Clear  44 kr/burk  
 
Avgift för berikningsprodukter: 
Gällande upphandlat pris. 
 
Otillräckligt energi- och proteinintag: 

Resource energipulver 450 g  27 kr/burk 

Nutrical 200 ml   16 kr/flaska  

Fresubin 5 kcal Shot 120 ml  37 kr/flaska  
 
Otillräckligt proteinintag: 
Fresubin protein powder 300 g  9 kr/burk  
 
Otillräckligt energiintag: 
Nutrison powder 860 g   68 kr/burk  
 
 
Den sammanlagda kostnaden för speciallivsmedel skall maximalt vara 1375 kr/per månad.  
(Följer Region Skånes maxtaxa) 
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