
Vi får ta ut avgifter för våra stöd- och hjälpinsatser, till exempel hemtjänst, dagverksamhet 
och särskilt boende (äldreboende). Det regleras i Socialtjänstlagen. Hur mycket du betalar 
bestäms utifrån dina förutsättningar. Förenklat kan man säga att om man drar bort levnads-
kostnad och boendekostnad från din sammanlagda inkomst så får man fram din betalnings-
förmåga, ditt avgiftsutrymme. Det är bara från ditt avgiftsutrymme som vi kan ta ut avgifter.

Avgiftsunderlaget är den inkomst per månad du 
antas komma att få de närmaste 12 månaderna, 
inklusive kapitalinkomst och bostadstillägg.

Makars inkomst beräknas till hälften  
av den sammanlagda inkomsten.

De avgifter vi tar ut får inte vara större än att en 
summa för normala levnadskostnader  (inklusive 
kostnad för bostad) finns kvar. Den summan kallas 
förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är minimi-
beloppet (en schablonsumma för levnads- 
kostnader) plus din boendekostnad.

Det är viktigt att förstå att du inte nödvändigtvis 
kommer att få kvar förbehållsbeloppet. Det beror 
på hur stora dina övriga kostnader är.  
Förbehållsbeloppet får däremot inte ingå i  
avgiftsutrymmet.

I våra avgiftsbeslut ser du minimibeloppet och 
boendekostnaden som separata poster för att det 
ska vara lättare att se hur stor hyran är för den 
som bor i våra boenden.

Minimibeloppet är i sin tur en schablonsumma för 
de levnadskostnader som inte har med boendet 
att göra. Beloppet regleras i Socialtjänstlagen 
och baseras på prisbasbeloppet. Minimibeloppet 
justeras utifrån dina specifika förutsättningar.

Du kan få ett högre minimibelopp om du har  
”varaktigt behov av ett inte oväsentligt högre 
belopp”. Det kan till exempel handla om mat- 
kostnader när du bor i särskilt boende, eller  
kostnad för god man.

Avgifter för vård och omsorg

Avgiftsunderlag 
sammanlagd inkomst

Förbehållsbelopp 
levnadskostnader  
och boendekostnad

Minimibelopp 
levnadskostnad

Minimibeloppet sänks om kostnaden som ska 
täckas redan är betald för på annat sätt, exempel-
vis genom att den ingår i hyran eller omvårdnads-
avgiften, eller att den erbjuds gratis.

Du behöver inte göra något för att få ditt  
minimibelopp justerat – det räknas ut utifrån de 
uppgifter du lämnar i blanketten för inkomst- 
förfrågan.

Höjt minimibelopp 
vid varaktigt behov

Sänkt minimibelopp 
om kostnaden redan är täckt

Avgiftsunderlaget minus ditt uträknade förbehållsbelopp ger det avgiftsutrymme just du har. Avgifts- 
utrymmet spänner mellan 0 kronor och maxtaxan. Det innebär att om du har liten inkomst så kan det 
vara så att vi inte kan ta ut någon avgift alls, samtidigt som den som har stor inkomst aldrig får betala  
mer än maxtaxan.  

Du kan också välja att betala maxtaxan om du inte vill lämna några inkomstuppgifter till oss.

Avgiftsutrymme 
betalningsförmåga

Maxtaxan är ett tak för avgifterna  
som är satt i Socialtjänstlagen.  
Maxtaxan justeras med  
prisbasbeloppet varje år.

Maxtaxa 
högkostnadsskydd

Prisbasbeloppet är ett index som används för att 
räkna fram olika förmåner och avgifter i Sverige. 
Prisbasbeloppet regleras i Socialförsäkringsbalken, 
och omräknas varje år utifrån det allmänna  
prisläget i samhället.

Prisbasbelopp 
index för att räkna ut avgifter



Om du är gift och du eller din partner flyttar  
permanent till äldreboende har ni var och en rätt 
att behålla medel för era respektive boende- 
kostnader, och minimibeloppet för ensamstående. 

Gifta par

Om du flyttar permanent till äldreboende ska 
du ha möjlighet avveckla din gamla bostad inom 
rimlig tid. Är du ensamstående och får dubbla 
boendekostnader har du möjlighet att ansöka om 
tillfälligt nedsatta avgifter. Rätten finns som längst 
under tre månader från det datum du erbjudits 
plats hos oss, och avdrag görs som högst med 
den lägsta boendekostnaden.  

Rätten finns bara om ditt avgiftsutrymme blir  
negativt. Vi lägger då till den dubbla hyran i  
avgiftsberäkningen. Du ansöker med en blankett.

Dubbla boendekostnader  
för ensamstående 

För att vi ska kunna beräkna dina avgifter lämnar 
du uppgifter om dina inkomster och boende- 
kostnader i blanketten Inkomstförfrågan. I början 
på varje år kommer du få ge uppgifter för det nya 
året. Om det sker några förändringar under året är 
du skyldig att lämna in de nya uppgifterna så snart 
som möjligt. Vi gör inga ändringar retroaktivt, utan 
du ser själv till att meddela förändringar i tid. 

Du har rätt att låta bli att lämna uppgifter till oss 
och istället godkänna att vi tar ut full avgift, max-
taxa. Det gör du också via blanketten. Om du av 
någon anledning inte lämnar några uppgifter alls 
till oss tar vi ut full avgift.  

Inkomstuppgifter

Om du har internetbank kan du välja att betala via 
e-faktura. Alla betaluppgifter är då redan ifyllda 
och du behöver bara godkänna fakturan. Du  
anmäler att du vill ha e-faktura hos din internet-
bank.  

Du behöver ange kundnumret som står på  
fakturan. Exempel på kundnummer för  
Vård & Omsorg är VOO123456789.  

Du kan välja att kombinera e-faktura med  
autogiro.

E-faktura

De personuppgifter vi får in från dig registreras 
och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på 
koping.se/gdpr 

Personuppgifter

Du kan överklaga ditt beslut om avgifter till allmän 
förvaltningsdomstol enligt bestämmelserna i 
Socialtjänstlagen 16 kap 3 §. Du skriver då till oss, 
och vi vidarebefordrar det sedan till förvaltnings-
domstolen, om vi inte själva bestämmer oss för att 
ändra beslutet.  
Ditt brev ska innehålla uppgifter om vilket beslut 
du vill överklaga, varför du anser att beslutet 
är felaktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga 
handlingar eller annat som du tycker stöder din 
uppfattning. Din överklagan måste komma in till 
kommunen inom tre veckor från den dag då du 
fått del av beslutet. Du kan få mer information av 
våra ekonomiassistenter. 

Överklaga beslut

Du kan betala dina räkningar via autogiro, 
ansökan görs hos oss med en blankett.

Autogiro

Ulla Andersson
Ekonomiassistent
0221-255 11
ulla.andersson@koping.se

Kontakta oss

De blanketter du behöver kan du få av våra  
ekonomiassistenter, eller hämta själv på  
kommunens hemsida.

Blanketter

Linda Johansson
Ekonomiassistent
0221-253 07
lindamari.johansson@koping.se

Blanketter, överklagan  
och övriga förfrågningar  
skickar du till

KÖPINGS KOMMUN
VÅRD & OMSORG
AVGIFTER
731 85 KÖPING

www.koping.se


