
  

 

 

Avgifter inom Trygghet och stöd 

2023 



 

 

Avgiftsberäkning 

Insatser inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten enligt Socialtjänstlagen (SoL), samt 
hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är avgiftsbelagda. Avgifterna inom kommunen 
beslutas av kommunfullmäktige. Hur mycket du skall betala beror på kommunfullmäktiges beslut, de ramar 
staten satt upp och dina inlämnade inkomstuppgifter. Insatser kan erhållas efter individuell prövning och 
beslut av handläggare. För kommunal hemsjukvård gäller beslut av legitimerad sjukvårdspersonal. 
 

Hemtjänst/Stöd i ordinärt boende 

Service- och omsorgsavgift 

Nivå 1:  
1–2 besök /månad  
Avgift 708 kr 
 
Nivå 2:  
3–14 besök/månad 
Avgift 1 651 kr 
 
Nivå 3:  
15 eller fler besök/månad 
Avgift 2 359 kr 
 

Matdistribution 

Kostavgift     Avgift mattransport 

51 kr/portion, dessert 17 kr/portion   1–15 portioner 83 kr/månad, 16–31 portioner 167 kr/månad 

 

Avlösarservice 

Avgift 200 kr/timma 
 

Ledsagning 

Avgift 219 kr/månad 
 

Trygghetslarm 

Avgift 282 kr/månad 
 

Hemsjukvård 

Avgift 293 kr/månad 
 

Dagverksamhet Måseskär 

Färdtjänstavgift 67 kr/enkelresa, 134 kr tur och returresa* 
Lunch 54 kr/portion, kaffe/te 12 kr, frukost/fika 16 kr 
 
*Taxan kan komma att ändras under året 
  



 

 

Korttidsvistelse för personer över 18 år enligt SoL 

Omsorg 

Avgift 79 kr/dygn eller maximalt 2 359 kr/månad 
 
Kost 

Avgift 128 kr/dygn eller maximalt 3 988 kr/månad 
 
Hygienpaket 

Avgift 5 kr/dygn 
 
Trygghetsplats 

Maximalt 7 dygn 
Kostavgift 128 kr/dygn 
 

Särskilt boende/Vård- och omsorgsboende 

Service- och omsorg 

Avgift 2 359 kr/månad 
 
Kost  

Avgift 3 988 kr/månad 
 
Obligatoriskt baspaket 

Exempelvis toalettpapper, tvättmedel, städmaterial.  
Avgift 134 kr/månad 
 
Valfritt hygienpaket 

Personliga hygienartiklar.  
Avgift 195 kr/månad 
 
Hyra 

Hyran faktureras i förskott. Höjning av hyror för vård- och omsorgsboende görs årligen efter förhandling 
med Hyresgästföreningen. Information om nya hyror kommer separat.  
 
Kost gäster/besökande 

88 kr/portion, dessert 17 kr/portion, läsk/lättöl 13 kr och kaffe 12 kr 
 

Minskad avgift vid frånvaro 

Vid sjukhusvistelse eller planerad frånvaro görs eventuellt avdrag på avgiften.  
Planerad frånvaro ska meddelas utföraren minst en vecka i förväg.  
 
 
  



 

 

Förälders ersättningsskyldighet vid placering av barn och ungdomar enligt SoL/LSS 

För barn och unga under 18 år tar kommunen ut ersättning av föräldrar för vissa omkostnader.  
Beslut gällande ersättningsskyldighet fattas av 1:e Socialsekreterare. Beslut kan inte överklagas som 
förvaltningsbesvär (SoL kap 16 § 3). 
 

Bostad med särskild service, gruppbostad/serviceboende enligt LSS/SoL 

Hyran förhandlas årligen och fastställs i enlighet med kommunens hyressättningsmodell. De boende har 
ett eget hyresavtal.  

 

Särskilt boende i elevhem/familjehem utan vård/behandling för personer över 18 år enligt 
SoL 

Boendeavgift 2 423 kr/månad 
 

Korttidsboende för unga, elevhem eller familjehem enligt LSS 

Personer över 18 år med egen inkomst som bor i bostad med särskild service får betala avgift för mat och 
boende. Som inkomst likställs bland annat hel aktivitetsersättning från Försäkringskassan. 
 
Boendeavgift 

2 423 kr/månad 
 
Kostavgift 

128 kr/dygn eller maximalt 3 988 kr/månad 
 

Kostavgift i samband med korttidsvistelse enligt LSS 

0-6 år   82 kr/dag  
7-12 år   95 kr/dag 
13-20 år  99 kr/dag 
21 år och uppåt         122 kr/dag 

 

Kostavgift i samband med korttidstillsyn för skolungdom enligt LSS 

Frukost 21 kr, mellanmål 21 kr och lunch 54 kr  
 

Kostavgift i samband med daglig verksamhet 

Frukost och lunch 71 kr, frukost, lunch och fika 85 kr, lunch 54 kr 
 

Lunch och enstaka måltider, Grindenvägen 8 

Vardag 54 kr/portion, helg 70 kr/portion  

 
  

Avgift tas ut från och med ankomstdagen. För 
korttidsvistelse under veckoslut, fredag 
eftermiddag till måndag morgon, debiteras 
kostavgift för tre dagar. 



 

Enkelresor inom Funktionshinderverksamheten och Socialpsykiatrin 

Resa inom en zon       35 kr 
Resa inom två zoner       70 kr 
Resa inom tre zoner                105 kr 
 
Taxorna för resor baseras på Västtrafiks zonindelning (zon A, B, C).  
Reservation: Taxorna kan komma att ändras under året.  

 

HVB/familjehem för vuxna enligt SoL 

Kommunen får ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller 
därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem 
enligt SoL 8 kap. 1 §. Nivån på avgiften regleras i 6 kap. 1 § SoF.  
Avgift 80 kr/dag 
 

Familjerådgivning  

Avgift 185 kr/samtal 
 

Högkostnadsskydd 

Den sammanlagda avgiften för beviljade insatser får inte överstiga 2 359 kr per månad. 
Avgift för hyra, boendeavgift, kost, färdtjänst, hygienpaket, resor, HVB-hem och familjerådgivning ingår 
inte i högkostnadsskyddet. 
 

Förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet är summan av de utgifter som en person beräknas ha förutom kommunens avgifter för 
omsorg och service. Förbehållsbeloppet består av; minimibelopp, individuella tillägg, hyra eller 
boendekostnader. 
 

Minimibelopp 

Minimibeloppet skall täcka normala levnadskostnader såsom exempelvis mat, kläder, läkemedel.  
Beloppet varierar beroende på om du bor i ordinärt boende eller särskilt boende, om du är gift eller 
ensamstående och om du är över eller under 65 år. Förbehållsbeloppet i särskilt boende beräknas med ett 
högre minimibelopp än i ordinärt boende.   
 
Ordinärt boende 

Ålder   Ensamstående  Makar 
65 år och äldre           6 470 kronor/månad  5 279 kronor/månad 
Under 65 år   7 117 kronor/månad   5 807 kronor/månad 
 
Ökat förbehållsbelopp 

När du flyttar in på särskilt boende kan du ha rätt att tillgodoräkna dig ett ökat förbehållsbelopp under en 
period om max tre månader på grund av dubbla boendekostnader. Genom att få ett förhöjt förbehållsbelopp 
ökar din möjlighet att få en reducering av service- och omsorgsavgiften. Särskild prövning görs efter 
inkommen ansökan. 
 
Vid varaktigt fördyrade levnadskostnader, som uppgår till minst 200 kr/månad, kan ett individuellt tillägg 
erhållas. Kostnaden ska styrkas med intyg. Fördyrade levnadskostnader uppges under övriga upplysningar 
i blankett inkomstförfrågan. 
 
  



Förbehållsbelopp } 

 

 

Avgiftsutrymme 

Avgiftsutrymme är det som blir kvar när inkomsterna har minskats med förbehållsbeloppet. Om 
avgiftsutrymmet är lägre än 2 359 kr/månad reduceras avgiften. 
 
Beräkning av avgiftsutrymme 

   Aktuell inkomst efter skatt 
+ Eventuellt bostadstillägg/bidrag 
= Disponibel inkomst 
− Minimibelopp 
− Bostadskostnad                                       
= Avgiftsutrymme (din betalningsförmåga) 
 

Inkomstförfrågan och avgiftsbeslut 

För att beräkna om du är berättigad till reducering av avgiften behöver dina inkomstuppgifter lämnas in. På 
blankett inkomstförfrågan ska inkomster och boendekostnad anges i 2023 års nivå och eventuella räntor 
och utdelningar på kapital per 2022-12-31. För gifta skall bådas inkomstuppgifter fyllas i. Var och en 
faktureras avgifter enligt det bistånd som har beviljats. Efter beräkning av ditt avgiftsutrymme skickas ett 
avgiftsbeslut hem till dig. 
 
Vid ändrade förhållanden under året som kan påverka beräkningen av avgiften skall en ny 
inkomstförfrågan lämnas in.  

 

Hur man överklagar avgiftsbeslutet 

För att överklaga avgiftsbeslutet skall du i en skrivelse tala om varför du anser att beslutet skall ändras och 
vilken ändring du vill ha. Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning. Underteckna 
skrivelsen med namn, personnummer, postadress och telefonnummer. 
 
Skrivelsen med överklagandet skall ställas till Förvaltningsrätten i Göteborg, men skickas eller lämnas in 
till Sociala myndighetsnämnden, adress:  
 
Kungälvs kommun 
Sociala myndighetsnämnden  
442 81 Kungälv 
 
För att ditt överklagande skall kunna behandlas måste din skrivelse ha kommit in inom tre veckor från den 
dag du tog del av avgiftsbeslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och om 
nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt kommer handlingarna att skickas 
vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg. 
 
 
  



Övrig information 

Fakturering 

Fakturan kommer omkring den 10:e i månaden. 
Avgifterna faktureras i efterskott.  
Hyra faktureras i förskott.  
Du kan anmäla autogiro. 
 
Blanketter 

Blanketterna inkomstförfrågan och autogiroanmälan kan hämtas och lämnas hos Kundcenter i Stadshuset 
eller skrivas ut från webbplatsen: www.kungalv.se. 
 
Inkomstförfrågan skickas till: Autogiroanmälan skickas till:  

Kungälvs kommun 
Administrativa enheten 
Trygghet och stöd 
442 81 Kungälv 

SOLTAK AB 
Ekonomiteam Kund 
Trollhättevägen 20 
442 34 Kungälv 

 
Bostadstillägg/bostadsbidrag 

Vi rekommenderar dig att söka bostadstillägg/bostadsbidrag om du inte redan har gjort detta. Du som är 
ålderspensionär vänder dig till Pensionsmyndigheten. Övriga vänder sig till Försäkringskassan. 
Pensionsmyndigheten: telefonnummer 0771-776 776, webbplats: www.pensionsmyndigheten.se 
Försäkringskassan: telefonnummer 0771-524 524, webbplats: www.forsakringskassan.se. 
 
Förkortningar 

SoL: Socialtjänstlag 
LSS: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
HSL: Hälso- och sjukvårdslag  
SoF: Socialtjänstförordning 
HVB: Hem för vård eller boende 
 
Kontakt 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Administrativa enheten, Trygghet och stöd,  
telefon 0303-23 80 00.  

http://www.kungalv.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.forsakringskassan.se/

