
Avgifter
Vård och omsorg 2023



Avgiftsutrymme
Du har möjlighet att lämna dina inkomstuppgifter och få beräknat ett per-
sonligt avgiftsutrymme. Du ska då fylla i blanketten  
Inkomstförfrågan.

Blanketten finns hos avgiftshandläggarna och på www.mark.se. Som inkomst 
räknas pension eller lön, inkomst av kapital samt  
bostadstillägg/bidrag. Om du är gift eller har registrerat partnerskap slår vi 
ihop er sammanlagda inkomst och delar på hälften.

Så här räknar vi:
+ Nettoinkomst per månad

+ Bostadstillägg/bostadsbidrag per månad

- Boendekostnad/hyra per månad

- Minimibelopp per månad

= Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är den högsta summan som du kan få betala för hemtjänst, 
ledsagning, hemsjukvård, trygghetslarm, matdistributionsavgift och serviceav-
gift. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan.

Information om avgifter
Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom vård och omsorg 
regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en 
kommun får ta ut för omvårdnadsinsatser.

Högsta avgift, maxtaxa, för år 2023 är 2 359 kr/månad. I maxtaxan ingår 
hemtjänst, ledsagning, hemsjukvård, avlösning i hemmet, trygghetslarm, 
matdistributionsavgift, serviceavgift, på vård och omsorgsboende samt 
omsorgsavgift på korttid/växelvård/dagvård. Kostnad för matabonnemang 
på vård och omsorgsboende/korttid/växelvård/dagvård ligger utanför max-
taxan. Hyra på vård och omsorgsboende tillkommer.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om vilka avgifter och kostnader som 
ska gälla i Marks kommun.



Bostadstillägg BTP
Det är viktigt att du söker bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten/Försäk-
ringskassan om det inte finns ett aktuellt beslut.

 

Förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp består av din boendekostnad och ett minimibelopp.

Minimibelopp
Minimibeloppet ska täcka ditt behov av mat, hushåll och personliga behov, till 
exempel medicin. Minimibeloppet varierar beroende på din ålder.

I vissa fall kan minimibeloppet höjas. Detta gäller när du exempelvis har kost-
nader för fördyrad kost i samband med matdistribution och matabonnemang, 
kostnader för god man eller om du har underhållsskyldighet för barn. Denna 
kostnad ska då vara varaktig, minst tre månader.

Minimibeloppet kan också i vissa fall sänkas om exempelvis hushållsel ingår i 
hyran på särskilt boende.

Riksdagen har beslutat om storleken på minimibeloppen baserat på gällande 
basbelopp.

Minimibeloppen för 2023 per månad är:
 
Ensamstående, 65 år och äldre  6 470 kr

Ensamstående, yngre än 65 år  7 117 kr

Gifta/sammanboende, 65 år och äldre 5 279 kr

Gifta/sammanboende, yngre än 65 år 5 807 kr



Hemsjukvård
Du som bor i ordinärt boende och är inskriven i hemsjukvården kan få vård 
och behandling av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Du betalar en fast avgift och alltid för en full kalendermånad. 

Du kan även bli inskriven för enstaka besök, maximalt två  
tillfällen per kalendermånad.

Hemtjänst
Hemtjänst kan bestå av omvårdnad och/eller service. Du betalar för de tim-
mar som hemtjänsten utfört hos dig och avgiften kan därmed variera mellan 
månaderna.

Ledsagning
Om du har ledsagning betalar du timtaxa upp till maximalt tre timmar per 
kalendermånad.

Tillsyn trygghetskamera
I ditt hem installeras teknisk utrustning som ger möjlighet till enstaka tillsyn 
utan personligt besök av personal. Du betalar en fast avgift per kalendermå-
nad.

Trygghetslarm
I ditt hem installeras teknisk utrustning som ger möjlighet att nå personal 
vid akuta situationer dygnet runt. Du betalar en fast avgift per kalendermå-
nad. Hushåll där båda har larm betalar endast en avgift.

Avlösning i hemmet
Avlösning är till för dig som anhörigvårdare, när du behöver egen tid för att 
uträtta ärenden av olika slag eller för att bara koppla av. De första 15 tim-
marna per kalendermånad är avgiftsfria, efter det betalar du timtaxa.



Korttidsvistelse
Korttidsvistelse avser växelvård, avlastning, eller annan tillfällig vistelse på 
en korttidsplats. Du betalar en serviceavgift med ett fast belopp per vistelse-
dag, dock inte inflyttningsdagen.  I avgiften ingår omsorg, trygghetslarm och 
hemsjukvård. Kostnad för mat tillkommer.

Dagvård
Dagvård är en verksamhet som sker dagtid utanför hemmet. Syftet med 
dagvård är att avlasta anhöriga och/eller ge dig möjlighet till miljöombyte 
och stimulans. 

Du betalar en serviceavgift per dag. Kostnad för mat tillkommer.

Matdistribution i eget boende
När du har matdistribution får du kyld mat levererad hem till dig.  
Du betalar per portion och kan beställa både middag och dessert.

Om du inte har hemtjänst betalar du en matdistributionsavgift utöver  
portionskostnaden.

Vård och omsorgsboende
Vid boende i vård och omsorgsboende betalar du en serviceavgift för din 
omvårdnad. Kostnad för mat och hyra tillkommer.

Bostad med särskild service enligt LSS
Är du inskriven i hemsjukvården betalar du en fast avgift och alltid för en full 
kalendermånad. Kostnad för mat och hyra tillkommer.

Jämkning av hyreskostnad vid dubbelt boende 
Du som i samband med flytt till vård och omsorgsboende/särskilt boende 
får dubbel boendekostnad kan ansöka om att få den lägsta hyreskostnaden 
jämkad under längst 3 månader. Ansökan görs på särskild blankett.



Försenade uppgifter
Om du eller ditt ombud inte lämnar korrekta uppgifter, på blanketten in-
komstförfrågan, inom en månad efter att du beviljats avgiftsbelagda insatser 
debiteras avgifter upp till gällande maxtaxa.

Beslut om avgift
Vi skickar ett skriftligt beslut till dig som talar om vilket avgiftsutrymme du 
har och vilken avgift du ska betala. Om du/ni valt att inte lämna inkomst-
uppgifter beräknas det som fullt avgiftsutrymme och beslut om avgift upp till 
maxtaxa kommer att fattas.

Meddela avgiftshandläggarna om du får förändring i inkomst, bostadstil-
lägg/bostadsbidrag eller boendekostnad.

När Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten beslutar och utbetalar re-
troaktivt bostadstillägg, bostadsbidrag eller pension görs en ny retroaktiv 
avgiftsberäkning. Rättelse av avgiften görs retroaktivt för den tidsperiod som 
ändringen gäller.

Vid varje årsskifte gör vi en omräkning av ditt avgiftsutrymme. Därför 
skickar vi en ny blankett inkomstförfrågan varje år som du behöver fylla i 
och skicka in för att bli beräknad.

Så här överklagar du
Om du anser att ditt beslut är felaktigt kan du överklaga. Din  
skrivelse måste vara hos oss på Socialförvaltningen i Marks  
Kommun senast 3 veckor från det att du fått vårt beslut.

Ytterligare information om avgifter kan lämnas av  
avgiftshandläggarna: 
Telefon: 0320 21 72 17, 0320 21 80 78, 0320 21 73 63 
Mejladress: Avgiftshandlaggare@mark.se



Avgifter 2023

Ordinärt boende/trygghetsboende
Hemtjänst       245 kr/timma

Ledsagning       245  kr/timma

Hemsjukvård       346 kr/månad

Hemsjukvård enstaka tillfälle      104 kr/tillfälle

Trygghetslarm        266 kr/månad

Tillsyn trygghetskamera      245 kr/månad

Personer under 18 år          Ingen avgift

Avlösning i hemmet
Tid överstigande avgiftsfria 15 timmar     245 kr/timma

Matdistribution ordinärt boende
Middag                               75 kr/st

Dessert                                13 kr/st

Matdistributionsavgift        351 kr/månad

Vård- och omsorgsboende
Serviceavgift     2 359 kr/månad

Måltidsabonnemang i vård och omsorgsboende
Helpension     4 600 kr/månad 

Halvpension (middag + frukost eller kvällsmat) 2 990 kr/månad

Endast middag     1 932 kr/månad

Korttid/Växelvård/Dagvård
Serviceavgift korttid/växelvård            78 kr/dygn

Matkostnad korttid/växelvård           151 kr/dygn

Serviceavgift dagvård                 39 kr/dag

Matkostnad dagvård               76 kr/dag

Alla avgifter debiteras en gång per månad i efterskott.



Marks kommun, Socialförvaltningen, 511 80 Kinna  
Telefon 0320 21 70 00  •  E-post sn@mark.se  •  www.mark.se


