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Avgifter för särskilt boende 2018 
 

Du som bor i ett särskilt boende betalar en avgift för hemtjänst/omvårdnad i Ditt 

boende. Dessutom har Du en kostnad för mat och hyra. 

 

Omvårdnad 
För omvårdnad/hemtjänst i särskilt boende betalar Du högst 2 044 kr per månad.  

 

Mat 
För mat i särskilt boende är kostnaden 3 360 kr per månad. 

 

Hyra 
Hyrorna på kommunens särskilda boenden är: 

 

Björkängens äldreboende              5 698 kr/månad,  

Krabbängsgården    4 828 – 5 630 kr/månad 

 

Du har möjlighet att söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos 

Pensionsmyndigheten. 

 

Förbehållsbelopp 
Förbehållsbeloppet är det belopp som används för beräkning av omsorgsavgiften. 

 

Förbehållsbeloppet avser täcka utgifter för livsmedel, kläder, skor, fritid, 

förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, tv-avgift, möbler, husgeråd, hemförsäkring, 

hushållsel, resor, tandvård, hälso- och sjukvård, läkemedel och övriga personliga 

utgifter. 

 

Förbehållsbeloppet för personer som bor i särskilt boende är 6.100 kr plus hyra, för 

ensamstående och 5.304 kr plus hyra för makar. Förbehållsbeloppet kan höjas om Du 

har extrakostnader på grund av t ex kostnad för god man. 

 

Du måste tala om för kommunen om Du har sådan extrakostnad som kan leda till en 

höjning av förbehållsbeloppet. 

 

 



Avgift för omvårdnad 
Avgiften räknas ut efter Din inkomst. Du betalar avgift efter hur stor inkomst Du har 

efter skatt. Till inkomst räknas bl.a.: 

- Pension, lön och näringsverksamhet som avser samma år som avgiftsåret. 

- Kapitalinkomster som avser året före avgiftsåret, t.ex. räntor och reavinster. 

- Ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar 

- Utlandspensioner 

- Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg som avser samma år som avgiftsåret. 

Handikappersättning räknas ej som inkomst. 

Avdrag på inkomsten görs för förmögenhetsskatt. 

 

I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas 

sammanlagda inkomster.  

Undantag. – Makarnas inkomster läggs inte samman om följande två förutsättningar är 

uppfyllda: make i särskilt boende har lägre inkomst än ”hemmaboende” make och den 

”hemmaboende” maken inte har någon hemtjänst eller någon annan avgiftsgrundande 

insats 

 

Om en av makarna bor i särskilt boende kan Pensionsmyndigheten kontaktas för 

ansökan om bostadstillägg och pension som ensamstående. 

 

Dubbla boendekostnader 
När den enskilde flyttar till ett särskilt boende och fortfarande har kvar sin tidigare 

bostad kan man ansöka om förhöjt förbehållsbelopp under uppsägningstiden av ett 

hyreskontrakt eller den tid som behövs för att sälja ett hus.  

 

Avgiftsbefrielse 
Du får avdrag vid frånvaro eller om Du måste vistas på sjukhus. Matkostnaden sänks 

med 112 kr/dag och avgiften för omvårdnad sänks med 1/30. Hyra dras inte av vid 

frånvaro. 

 

Debitering av avgift 
Avgiften för mat och omvårdnad betalas en månad i efterskott, hyran betalas i förskott. 

Räkning skickas till vårdtagaren eller till den som anmälts som räkningsmottagare. Det 

finns möjlighet att betala genom autogiro. 

Vid dödsfall debiteras avgiften för mat och omsorg t.o.m. dagen före dödsfallet.  

Hyran betalas månaden man avlider plus månaden efter.  

 

Avgiftsändring 
Avgiften kan ändras om 

- Inkomstförhållandena ändras 

- Boendet ändras 

- Bostadstilläggets storlek ändras 

- Familjeförhållanden förändras 

- Förbehållsbeloppet behöver ändras 

 



Avgiften omräknas i januari varje år. Februariräkningen avser januari månad. Avgiften 

justeras från det datum då ny inkomstuppgift kommit in till kommunen. 

 

Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och 

som kan påverka avgiften. 

 

Insamling av uppgifter 
En gång per år för Du en inkomstförfrågan, där Du ska lämna uppgifter om Din 

inkomst. Uppgift om pension och bostadstillägg som betalas ut från 

Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan hämtas från Riksförsäkringsverket. 

 

Överklaga 
Är Du inte nöjd med Ditt avgiftsbeslut? Då kan Du klaga hos länsrätten. Kostnad för 

mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. 

    

 

 

 
 


