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Avgifter för den enskilde
I Karlskrona kommun tillämpas ett enhetligt avgiftssystem som innebär att avgiften beräknas 
på samma sätt oavsett var man bor.

Omvårdnadsavgiften beror på ditt hjälpbehov och beräknas utifrån din inkomst.
För omvårdnadsboende tillkommer kostnaden för hyra, mat + ev. servicepaketet.

Biståndshandläggarna bedömer
Biståndshandläggarna gör en behovsbedömning och beslutar om hur mycket
hjälp som ska beviljas. Individuell prövning sker i varje enskilt fall.



Maxtaxa - Infördes 2002 och innebär att:

�det finns ett tak för hur mycket du maximalt kan få 
betala i avgift. 

�Avgiften beräknas utifrån dina ekonomiska 
förhållanden

(enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen)



Avgifter för 2021

� Avgifterna för äldre- och funktionsstödsförvaltningen baseras 
på det fastställda prisbasbeloppet som kommer årligen från 
socialstyrelsen. Fastställs av Äldrenämnden.

� Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor.

� Högsta avgift är 2139 kr (nivå5)



Avgifterna delas in i fem nivåer utifrån daglig, vecko- eller månadsinsatser.

Avgifterna ser ut enligt följande:

Nivå 1, insats en gång i månaden: 513 kronor/månad.

Nivå 2, insats två till tre gånger i månaden: 1 027 kronor/månad.

Nivå 3, insats en till sex gånger i veckan: 1 604 kronor/månad.

Nivå 4, insats en till två gånger om dagen: 1 974 kronor/månad.

Nivå 5, insats mer än två gånger om dagen: 2 139 kronor/månad.



Avgiftsberäkning
+ Inkomster
Inkomst av tjänst (pensioner) eller näringsverksamhet 
Bostadstillägg
Inkomst av kapital

- Förbehållsbelopp
Minimibelopp (schablon)
Minimibelopp (individuellt) för matdistribution, god man m m
Bostadskostnad

= Avgiftsutrymme
Det som blir över och genererar avgift för omvårdnad,         trygghetslarm, 
korttidsboende eller dagverksamhet.



Beräkning av avgifter

För att beräkna avgiftsutrymmet ska från den enskildes bruttoinkomster 
avräknas skatter, bostadskostnad samt förbehållsbelopp. 
Avgiftsutrymmet utgör ett slags högkostnadsskydd (maxtaxa) 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.



När en brukare flyttar till ett särskilt boende kan det vara 
svårt för den kvarboende maken/makan att klara av bland 
annat hyran. Då paret fortfarande är gifta har de en 
försörjningsplikt gentemot varandra enligt äktenskapsbalken. 
Äldreförvaltningens riktlinje är tydlig och innebär att vi i 
dessa ärenden beräknar det som är mest förmånligt.



Enligt riktlinje: 5.4.2 Makar

�Makars inkomster läggs ihop och delas.
Bostadskostnaden delas. Var och en betalar avgift, inom
ramen för sitt avgiftsutrymme, för de insatser var och en
blivit beviljad.

�Makar som bor åtskilda betraktas som ensamstående i 
hänseende till minimibeloppet. Var och en har sin egen 
bostadskostnad. I övrigt hanteras de som 
sammanboende makar.

� Beroende på vad som är mest förmånligt för brukarna 
läggs inkomsterna samman alternativt räknas var och 
en för sig. Makar har försörjnings skyldighet mot 
varandra.



Vi jobbar på uppdrag av 
verksamheten!
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