
AVGIFTER 2021 
inom verksamheter för seniorer och funktionsstöd 

i Laholms Kommun gällande från den 1 mars 20201 

 

Kontakta kommunens avgiftshandläggare 

Vill du ha hjälp att fylla i blanketten ”Inkomstförfrågan”? Har du frågor om ditt avgifts-  

beslut? Behöver du en blankett? Har du frågor om din faktura?  Våra avgiftshandläggare 
hjälper dig gärna. Välkommen att kontakta: 
 

Annika Ivarsson tel 0430 -152 54 

Ingrid Nilsson  tel 0430 -152 01 

Inom verksamheter för seniorer och funktionsstöd tar Laholms Kommun ut en avgift för 

service, vård och omsorgsinsatser i enlighet med socialtjänstlagens 8 kapitel. 
 

I socialtjänstlagen regleras den högsta avgift som får tas ut, den så kallade maxtaxan.  

För år 2021 är maxtaxan 2 138 kr/månad.   
 

Du betalar aldrig mer per månad än maxtaxan för din hemtjänst/insatser. Du kan eventu-

ellt få en lägre avgift om en inkomstberäkning görs och avgiften baseras då på ditt avgifts-

utrymme efter hänsyn till inkomster och boendekostnad.  
 

Uppstår ett negativt avgiftsutrymme vid beräkningen tas ingen avgift ut för hemtjänst/

insatser oavsett omfattning. Avgift för kost vid matdistribution, korttidsvård/växelvård eller 

särskilt boende tillkommer alltid.  
 

Det är viktigt att du skickar in blanketten Inkomstförfrågan, så att din avgift beräknas efter 

dina förutsättningar. 

  

Laholms kommun, Socialförvaltningen 

Humlegången 6, 312 80 Laholm • 0430-150 00 • www.laholm.se 



Hemtjänst 

Hemtjänst är ett samlat begrepp för de olika former av hjälp och stöd som du kan få i ditt eget hem.  

 

 

Avgift för hemtjänst i ordinärt boende 

Hemtjänst under 7 timmar per månad kostar 304 kr/timma.  

Har du hemtjänst mer än 7 timmar per månad uppgår avgiften till maxtaxan som är 2 138 kr/månad. 

 
Trygghetslarm, GPS-larm samt trygghetskamera i ordinärt boende 

Avgift för trygghetslarm och gps-larm 

För trygghetslarm och/eller gps-larm debiteras 341 kr/månad. Avgiften ingår i maxtaxan. 

Samma avgift tas ut oavsett om du har beviljats en eller båda insatserna.  

 

Avgift för trygghetskamera (nattillsyn) 

För trygghetskamera (nattillsyn) debiteras 341 kr/månad. Avgiften ingår i maxtaxan.  

 
Avlösarservice 

Avlösarservice upp till 12 timmar per månad är avgiftsfritt.  

För avlösarservice 12 timmar eller mer per månad är avgiften 2 138 kr. 

 
Hemsjukvård 

Avgift för hemsjukvård är 365 kr/månad.  

För enstaka hembesök av kommunsjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut är avgiften 

210 kr. Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och bedömning inför bostadsanpassning. 

Avgiften ingår i maxtaxan. 

 
Korttidsvistelse/växelvård 

På ett korttidsboende får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid. Det kan vara i  

samband med rehabilitering efter sjukdom eller olycka, i väntan på annat boende eller för att  

anhöriga ska få avlastning. 

 
Avgift för korttidsvård/växelvård 

Dagavgiften för korttidsvård är 71,27 kr (en trettiondel av maxavgiften 2 138 kr/månad).  

 

När du är beviljad korttidsvård/växelvård tillkommer en kostnad för helpension kost om 145 kr/dygn 

eller 4 350 kr/månad. Avgift för kost ingår inte i maxtaxan. Avgift för kost tas ut oavsett avgiftsutrymme.  

 
Avgift i enlighet med avgiftsutrymme 

• Har du lämnat inkomstuppgifter görs en individuell beräkning och du betalar avgift enligt ditt 

 avgiftsutrymme, maximalt 2 138 kr/månad. 

 Uppstår ett negativt avgiftsutrymme vid beräkningen sätts avgiften till noll kronor.  
 

• Har du inte lämnat inkomstuppgifter, eller valt att acceptera avgift enligt maxtaxan,  

 betalar du högsta avgift. Maximal högsta avgift är 2 138 kr/månad för service och omvårdnad  

 inklusive eventuellt trygghetslarm och/eller trygghetskamera. 

 

  



Särskilt boende 

Särskilt boende är avsett för dig som har ett omfattande behov av vård och omsorg. Här hyr man en 

lägenhet och använder egna möbler. Bor man på ett särskilt boende betalar man för service och 

omvårdnad samt helpension kost.  

 

Avgift för service och omvårdnad 

Avgiften för service och omvårdnad på särskilt boende är 2 138  kr/månad.  

 

• Har du lämnat inkomstuppgifter gör vi en individuell beräkning och du betalar avgift enligt 

 ditt avgiftsutrymme, maximalt 2 138 kr/månad. Uppstår ett negativt avgiftsutrymme vid  

 den individuella beräkningen sätts avgiften till noll kronor.  

• Har du valt att acceptera högsta avgift betalar du maxtaxa 2 138 kr/månad.  

• Har du inte lämnat in inkomstuppgifter betalar du maxtaxa 2 138 kr/månad.  

 

Vid flytt till särskilt boende kan du få nedsättning av avgiften för service och omvårdnad under den 

tid som din gamla bostad avvecklas.   

• En förutsättning för nedsättning är att blanketten ”Inkomstförfrågan” lämnas in med  

 inkomstuppgifter, så att beräkning av avgiften kan göras. 

• Hyreskostnad för tidigare bostad samt bostad i särskilt boende får båda läggas in i förbehålls-  

 beloppet under högst tre månader.  

• Kostnader skall styrkas med kvitto.  

• Ansökningsblankett tillhandahålls av kommunens avgiftshandläggare.  

 

Avgift för helpension kost 

Avgiften för helpension kost på särskilt boende är 4 350 kr/månad. Gäller även för dig som flyttar 

med som medboende.  

Avgift för helpension kost ingår inte i maxtaxan och avgift för kost tas ut oavsett avgiftsutrymme. 

 

Avbeställning av måltider på särskilda boende medges bara genom dygnsavdrag, ej för enstaka 

måltider. Begäran om dygnsavdrag vid planerad frånvaro ska göras minst två dagar innan frånvaro.  

 

För den som använder näringsdryck, sondmat eller andra nutritionsprodukter görs avdrag på kosten 

motsvarande belopp på faktura från Region Halland. 

 

Serviceavgift för förbrukningsartiklar 

Förbrukningsartiklar kan tillhandahållas av boendet mot en avgift på 100 kr per månad. Avgiften täcker 

kostnader för tvättmedel, sköljmedel, rengöringsprodukter, toalettpapper, hushållspapper, tvättlappar 

och avfallspåsar. Avgiften ingår inte i maxtaxan och betalas oavsett avgiftsutrymme. Ansökan om denna 

service görs skriftligt på blankett som tillhandahålls på boendet. 

 

Hyra 

För bostad i särskilt boende betalas hyra som varierar beroende på bostadens storlek och standard.  

Hyran debiteras separat av hyresvärden. Kostnad för hyra betalas alltid oavsett avgiftsutrymme. 

 

Bostadstillägg kan sökas hos Pensionsmyndigheten. Den som redan har bostadstillägg skall till  

Pensionsmyndigheten anmäla ändrat boende vid flytt.  

Pensionsmyndigheten: Tel 0771-776 776 eller www.pensionsmyndigheten.se 

 

  



Beräkning av avgiften 
Avgiften beräknas utifrån blanketten ”Inkomstförfrågan”. Blanketten tillhandahålls av biståndshandläggaren i 

samband med att du blir beviljad hjälp. Blanketten kan också fås hos kommunens avgiftshandläggare. 

 

Anmäl alltid ändrade förhållanden som kan påverka din avgift, t ex ändrad inkomst, hyra eller ändrat bostads- 

tillägg/bostadsbidrag. Inför den årliga omräkningen av avgifterna måste ny inkomstuppgift lämnas.  

 

Avstå från att lämna inkomstuppgifter 
Du kan avstå från att lämna inkomstuppgifter genom att kryssa i detta alternativ på blanketten Inkomstförfrågan.  

Du accepterar därmed att betala högsta avgift för beviljad hjälp/insats, maxtaxan är 2 138 kr/månad.   

Lämnas ingen eller ofullständigt ifylld blankett till avgiftshandläggaren gäller högsta avgift för beviljad hjälp/insats. 

Maxavgiften är 2 138 kr/månad. 

 

Avgiftsbeslut 
Oavsett om du väljer beräkning av din avgift, accepterar maxtaxa eller inte skickar in någon blankett, så skickas 

ett avgiftsbeslut hem till dig som visar din avgift att betala per månad.  

Vid förändringar av beviljad insats/hjälp, som kan påverka din avgift, skickas ett nytt avgiftsbeslut.  

Avgiftsbeslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg, se information på avgiftsbeslutet. 

 

Avgiftsutrymme 

Har du lämnat in inkomstuppgifter så framgår ditt avgiftsutrymme på avgiftsbeslutet.  

Avgiftsutrymmet är den summa du maximalt betalar per månad för beviljad hemtjänst och service/  

omvårdnad på korttidsboende eller särskilt boende. Avgift för kost tas ut oavsett avgiftsutrymme. 

 

Förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet är den summa som du beräknas behöva varje månad för att täcka utgifter för boende och 

normala levnadsomkostnader. Förbehållsbeloppet är uppdelat i boendekostnad, minimibelopp och fördyrade 

levnadskostnader. 

Minimibeloppet är fastställt av riksdagen och ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, 

dagstidning, telefon, hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd, öppen hälso- och 

sjukvård, tandvård och läkemedel upp till högkostnadsskyddet. 

Exempel på fördyrade levnadskostnader som kan ge ett högre förbehållsbelopp: 

• Fördyrade matkostnader då man har matdistribution eller bor på särskilt boende med helpension. 

• Kostnader för god man eller förvaltare. Skall alltid styrkas med arvodesbeslut från överförmyndar-

nämnden.  

• Underhållskostnader för barn. 

• Yngre funktionshindrade med speciella behov kan få tillägg för t ex kostnader för bosättning och 

 familjebildning. 

Merkostnader som kompenseras genom bidrag eller annan förmån som t ex handikappersättning höjer inte för-

behållsbeloppet. Tilläggen måste vara varaktiga (ca 1 år) och avse större belopp (200 kr/månad). Kostnaderna 

måste styrkas med kvitto. 

Debitering 
Debitering görs den sista i månaden efter den månad som hjälpen har utförts. Betalningsvillkor är 30 dagar.  

Du betalar via faktura, autogiro eller e-faktura i efterskott. Exempel: Har du hjälp/insats i januari månad, kommer 

fakturan för detta att skickas till dig i slutet av februari och fakturan förfaller till betalning sista bankdagen i mars. 
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Laholms kommun, Socialförvaltningen 

Humlegången 6, 312 80 Laholm • 0430-150 00 • www.laholm.se 


