
  

2019-11-14  

 
  

H
K

2
2
0
0
, 

v
1
.0

, 
2
0
1
6
-1

1
-1

6
  

 

Taxa avseende avgifter för hemtjänstinsatser, kommunala 

hälso- och sjukvårdsinsatser samt andra tjänster och 

nyttigheter inom socialtjänsten 

Allmänt om avgifter 

Kommunen får ta ut skäliga avgifter på grunder som kommunen bestämmer. 

Som allmän regel för avgiftssättningen gäller självkostnadsprincipen, som 

innebär att högre avgift än vad som motsvarar kommunens kostnad inte får 

tas ut. För tjänster och nyttigheter som kommunen är skyldig att 

tillhandahålla får avgift tas ut bara om det anges i speciallag, som till 

exempel socialtjänstlag (2001:453). 

Rätten att ta ut avgift 

Föreliggande taxas avgifter får tas ut med stöd av 8 kap. 2 § socialtjänstlag 

(2001:453), 17 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslag (2017:30) samt 2 kap. 5 § 

kommunallagen. 

För beräkning av den enskildes avgifter tillämpas 8 kap. 3-9 §§ 

socialtjänstlag, jämfört med 17 kap. 8 § hälso- och sjukvårdslag. 

Tjänster som avgiftsbeläggs 

Taxan omfattar hemtjänstinsatser, kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, 

dagverksamhet, boendestöd, måltider samt andra tjänster. 

Taxans konstruktion 

Avgifterna för hemtjänstinsatserna beräknas principiellt utifrån kommunens 

självkostnad. Avgiften för de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna 

beräknas principiellt utifrån prestationsersättningen fastställd av 

Samverkansnämnden, Västra Sjukvårdsregionen. Avgifter för måltidernas 

livsmedelskostnad och förbrukningsvaror beräknas utifrån 

Konsumentverkets referensvärden.  

Vid årlig omräkning av avgifter för hemtjänstinsatserna ska användas 

samma procentuella förändring som självkostnadens procentuella 

förändring, utifrån OPI.  

Omvårdnads- och serviceinsatserna är åsatta schablontider och utgör 

tillsammans med självkostnaden grund för avgifterna. 

I ordinärt boende får omvårdnadsinsatserna avgifter i tre nivåer. Nivå 1 

omfattar ett insatstillfälle per vecka, nivå 2 omfattar två till sex 

insatstillfällen per vecka, nivå 3 omfattar sju eller fler insatstillfällen per 

vecka. Avgiften avser perioden en månad. För serviceinsatser kommer 

avgiften att beräknas per timma och uttas månadsvis i efterskott med en 

fastställd genomsnittlig månadsavgift. För trygghetsinsats uttas en 

månadsavgift. För kommunal hälso- och sjukvård uttas en månadsavgift. 

Avgiften för insatsen oregelbunden ledsagning och oregelbunden avlösning 

av närståendevårdare beräknas per påbörjad halvtimma och uttas månadsvis 

i efterskott. Avgiften för matleverans beräknas per portion. Insatserna 

dagverksamhet och boendestöd är avgiftsfria. 
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I särskilt boende utgörs avgiften för hemtjänst och kommunal hälso- och 

sjukvård av samma belopp som högkostnadsskyddets belopp. I 

korttidsboende beräknas avgiften per dygn mot högkostnadsskyddets belopp 

som 1/30-del, avrundat till närmaste krona. 

Avgiften för de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna omräknas 

årligen utifrån senast, av Samverkansnämnden för Västra 

Sjukvårdsregionen, fastställda prestationsersättning, beräknad utifrån LPIK. 

Det timersättningsbelopp Samverkansnämnden fastställer utgör 

månadsavgiften i taxan. 

Avgifter för måltidernas livsmedelskostnad och förbrukningsvaror 

omräknas årligen och de senaste av Konsumentverkets publicerade 

referensvärden används. Till måltidsavgiften läggs kostnad för tillagning 

och distribution av måltid, vilken utgörs av 1/3 av sektorn för socialtjänsts 

inköpskostnad för tillagning och distribution. 

Hemtjänst- och måltidsavgifter samt avgift för förbrukningsvaror beräknas 

och uttas per dag, med 1/30-del, i det fall insatserna påbörjas eller avslutas 

mitt under pågående månad. 

Avgifterna uttas månadsvis i efterskott.  

Begränsning av vissa avgifter. För insatsen avlösning av närståendevårdare 

begränsas avgiften per månad till max två hemtjänsttimmars självkostnad. 

För insatsen tillfällig omvårdnad uttas ½ eller ¼ -dels månadskostnad 

beroende på insatsperiodens längd (upp till 14 dagar respektive upp till sju 

dagar). För kommunal hälso- och sjukvård uttas en (1) månadsavgift om 

insatsen pågått över ett månadsskifte men totalt sett varat kortare tid än tre 

dagar före och tre dagar efter skiftet. För serviceinsats begränsas 

insatsavgiften till ¾-del för var och en sammanboende make, registrerad 

partner och sambo, i de fall båda har beviljats samma typ av serviceinsats. 

Jämkning av avgift. Jämkning av måltidsavgiften i särskilt boende sker för 

enskild som trots befrielse från hemtjänstavgiften inte har kvar medel 

motsvarande förbehållsbeloppet, inte heller har likvida tillgångar, per 31/12 

föregående år, om minst två prisbasbelopp samt har sökt bostadstillägg. 

Jämkning av hyran på särskilt boende kan ske, efter särskild ansökan från 

den enskilde inkommen inom 30 dagar efter inflyttningsdagen, för högst tre 

månader och som mest upp till ett belopp som motsvarar boendekostnaden 

för den bostad som ska lämnas. Den enskilde får inte ha likvida tillgångar, 

per 31/12 föregående år, om minst två prisbasbelopp och ska lämna 

underlag som styrker bostadskostnaden för den bostad som ska lämnas. Är 

det en fastighet, bostadsrätt eller andra typer av ägande eller nyttjanderätter 

som frånflyttas krävs dessutom ett intyg på att bostaden är till försäljning för 

att jämkning ska erhållas.  

Reducering av avgift medges endast vid frånvaro på grund av 

sjukhusvistelse, vilket styrks genom inskrivningsmeddelande, och vid 

vistelse på korttidsboende, som styrks med kommunalt biståndsbeslut.  

För insatsen omvårdnad i ordinärt boende och för insatsen hemtjänst mm, 

förbrukningsvaror och måltider i särskilt boende sker reducering med 1/30- 
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del per frånvarodag beräknad utifrån beslutad månadsavgift. Avresedagen 

räknas som frånvarodag, återkomstdagen räknas inte som frånvarodag.  

För serviceinsatserna i ordinärt boende sker reducering beräknad på 

utebliven insats. 

För kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende sker 

reducering om frånvaron varat mer än en kalendermånad. 

Självkostnaden bestäms till Härryda kommuns framräknade 

prestationsersättning, vilket är den ersättning som utgår per timma till 

hemtjänstutförarna. Prestationsersättningen omräknas årligen utifrån 

förändrat omsorgsprisindex, OPI, och det är det senast fastställda OPI, ej det 

preliminära, som används. OPI är ett index som används vid upphandling av 

verksamhet. 

Prisbasbeloppet omräknas årligen av SCB och fastställs av regeringen, 

vilket kommunen får förhålla sig till. 

Högkostnadsskyddets belopp förhåller sig till prisbasbeloppet genom en 

lagstadgad procentsats, vilket kommunen får förhålla sig till. 

Minimibeloppet förhåller sig till prisbasbeloppet genom en lagstadgad 

procentsats, vilket kommunen får förhålla sig till. 

Vem betalar avgift och för vad 

Avgift beräknas för den enskilde, som är stadigvarande bosatt i Härryda 

kommun, utifrån beslut om biståndsinsatser och/eller inskrivning i den 

kommunala hälso- och sjukvården. Av avgiftsbeslutet framgår hur mycket 

den enskilde ska betala. Faktura på avgiften skickas från Härryda kommun. 

För enskilda som vistas tillfälligt i Härryda kommun, till exempel i 

fritidsboende, utförs hemkommunens beslutade insatser av Härryda 

kommuns hemtjänstutförare och det är hemkommunen som fakturerar 

avgiften. 

För enskild med beslut om särskilt boende beslutas avgift för hemtjänst, 

kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsvaror samt måltider 

(helpension). 

För enskild med beslut om korttidsboende beslutas avgift för hemtjänst, 

kommunal hälso- och sjukvård samt måltider (helpension). 

För enskild med beslut om dagverksamhet beslutas avgift för måltider 

(halvpension och mellanmål). 

För barn och unga upp till 19 år utgår ingen avgift för kommunal hälso- och 

sjukvård. 

Överklagan av taxan och avgifterna 

Överklagan av kommunfullmäktiges beslut om taxa för avgifterna sker 

genom så kallad laglighetsprövning, 13 kap. kommunallagen. 

Överklagan av avgiftsbeslut i det enskilda fallet sker genom så kallat 

förvaltningsbesvär, 16 kap. socialtjänstlagen. 
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