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2023 års taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade  
 

Fastställda av socialnämnden 2022-12-07 § 88. 
 
Avgifter från och med 2023-02-01 
 
Ordinärt boende 
Hemtjänst nivå 1 788 kr/månad 
Hemtjänst nivå 2 1 181 kr/månad 
Hemtjänst nivå 3 1 575 kr/månad 
Hemtjänst nivå 4 1 969 kr/månad 
Hemtjänst nivå 5 2 359 kr/månad 
 
Trygghetslarm om du har hemtjänstinsatser 230 kr/månad 
Trygghetslarm om du inte har hemtjänstinsatser 270 kr/månad 
 
Stöd i boendet, inkomstklass 1: 0 – 88 000 kr/år 174 kr/månad 
Stöd i boendet, inkomstklass 2: 88 001 – 105 000 kr/år 245 kr/månad 
Stöd i boendet, inkomstklass 3: 105 001 – 120 000 kr/år 419 kr/månad 
Stöd i boendet, inkomstklass 4: 120 001 – 140 000 kr/år 522 kr/månad 
Stöd i boendet, inkomstklass 5: 140 001 – 165 000 kr/år 624 kr/månad 
Stöd i boendet, inkomstklass 6: 165 001 – 195 000 kr/år 706 kr/månad 
Stöd i boendet, inkomstklass 7: 195 001 –   kr/år 849 kr/månad 
 
Matabonnemang 
Matabonnemang 1x7 (en måltid per dag) 1 776 kr/månad 
Matabonnemang 2x7 (två måltider per dag) 3 108 kr/månad 
 
Måltider utanför matabonnemang debiteras enligt kostenhetens taxa 
 
Korttidsboende 
Omvårdnad 79 kr/dygn, max 2 359 kr/månad 
Kost 148 kr/dygn, max 4 440 kr/månad 
 
Vård- och omsorgsboende 
Omvårdnad 2 359 kr/månad 
Kost 4 440 kr/månad 
Hyra enligt gällande hyreskontrakt. 
 
Serviceavgift för medboende i vård- och omsorgsboende  855 kr/månad 
 
Hälso- och sjukvård 
Hemsjukvård 500 kr/månad 
Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast 300 kr 
Förskrivning/utprovning av hjälpmedel 300 kr 
Avgift tillkommer för de olika hjälpmedlen. 
Egenavgift kontinenshjälpmedel 170 kr/år 
 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar 
Hyra 1 700 kr/månad 
Kost 1 500 kr/månad 
 
Vistelse i korttidshem enligt LSS samt avlastningsfamilj 
Kost – avgift för vuxna 100 kr/dygn 
Kost – avgift för barn 75 kr/dygn 
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2023 års taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade  
 

Fastställda av socialnämnden 2022-12-07 § 88. 

 
Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen 
Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter regleras i socialtjänstlagen 8 kap. Det är fullmäktige som 
beslutar om taxor och avgifter i Arvidsjaurs kommun. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun får 
ta ut för omvårdnadsinsatser. 
 
Maxavgiften för 2023 är 2 359 kr/månad. I maxtaxan ingår hemtjänst, stöd i boendet, trygghetslarm, 
matdistribution, ledsagning, närståendestöd, avlösning i hemmet, hemsjukvård, omvårdnad på vård- och 
omsorgsboende samt på korttidsboende. Kost och hyra ingår inte i maxavgiften. 
 
Din avgift beror på omfattningen av de insatser du har beviljats, dina inkomster och din boendekostnad. Du 
betalar aldrig mer än maxavgiften för din omsorg. Däremot kan din avgift bli lägre. 
 
Inkomster 
Om du vill lämna uppgifter om inkomster och boendekostnad räknar vi ut din avgift. Din avgift kan vara 
lägre än ordinarie taxa. Fyll i blanketten Inkomstförfrågan. Blanketten finns på vår hemsida 
www.arvidsjaur.se eller som e-tjänst. Anhörig/god man kan lämna uppgifter åt dig med egen  
e-legitimation. 
 
Till inkomst hör ex. pension eller lön, sjuk- eller aktivitetsersättning, inkomst av kapital samt 
bostadstillägg/bidrag. Förmögenhet räknas inte som inkomst. Om du är gift eller har registrerat partnerskap 
slås era inkomster ihop och delas på hälften. Om båda har insatser betalar ni varsin avgift. 
 
Vi får automatiskt information om din inkomst som betalas ut från Pensionsmyndigheten och 
Försäkringskassan. 
 
Om du inte lämnar inkomstuppgifter får du betala avgift enligt ordinarie taxa. Inkomstuppgifter kan när som 
helst lämnas in och du får då ett nytt avgiftsbeslut som gäller från och med den månad uppgifterna har 
lämnats in till kommunen. När du fått inkomstförfrågan för första gången har du fyra veckor på dig att 
lämna in uppgifter. 
 
Kostnad för ditt boende 
Din boendekostnad påverkar din avgift. Kostnaden består av: 
 
• Hyra eller månadsavgift om du bor i lägenhet. 
• Viss del av räntekostnaden för bostadslån, tomträttsavgäld och fastighetsavgift om du bor i småhus. 
• Kostnaden för bostadens uppvärmning och varmvatten räknas utifrån Pensionsmyndighetens 

schablonbelopp. 
 
Bostadskostnaden delas med det antal vuxna som bor i ditt hushåll. 
 
Hushållsel räknas inte som boendekostnad. 

  

http://www.arvidsjaur.se/
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Fastställda av socialnämnden 2022-12-07 § 88. 

 
Bostadstillägg 
Det är viktigt att du söker bostadstillägg om det inte finns ett aktuellt beslut. Du som är yngre än 65 år 
ansöker hos Försäkringskassan. Du som är äldre än 65 år ansöker hos Pensionsmyndigheten. Om du inte 
söker bostadstillägg debiteras högsta avgift inom respektive omsorgsnivå. 
 
Förbehållsbelopp 
Med förbehållsbelopp menas den del av din inkomst du beräknas behöva till dina nödvändiga och normala 
levnadskostnader. Förbehållsbeloppet består av din boendekostnad och ett minimibelopp. 
 
Minimibelopp från och med 2023-02-01 
Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel (alla måltider), kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, 
telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, 
husgeråd och läkemedel. Storleken på minimibeloppen regleras i socialtjänstlagen och är baserat på gällande 
prisbasbelopp. 
 
Om du är yngre än 61 år: 
• Minimibeloppet för ensamstående är 7 117 kr. 
• Minimibeloppet per person för sammanboende är 5 807 kr. 

 
Om du är äldre än 61 år: 
• Minimibeloppet för ensamstående är 6 470 kr. 
• Minimibeloppet per person för sammanboende är 5 279 kr. 

 
Du kan ansöka om ett individuellt tillägg för t.ex. kostnad för god man och fördyrad kost. Kostnaderna ska 
vara minst 200 kr per månad och över en längre tid. Minimibeloppet kan också minskas, t.ex. om hushållsel 
ingår i hyran. Individuella tillägg eller avdrag på minibeloppet kan påverka din avgift. 
 
Avgiftsutrymme 
Ditt avgiftsutrymme avgör vad du ska betala i avgift. Du betalar dock aldrig mer än maxavgiften. 
 
Så här räknar vi ut ditt avgiftsutrymme:  
 

 
  

+ Nettoinkomst  
 (inkomst från pension, sjuk- eller 
 aktivitetsersättning, lön, ränta m.m.) 
+ Eventuellt bostadstillägg 
-  Förbehållsbelopp 
 (minimibelopp, individuella belopp, 
 boendekostnad) 
= Ditt avgiftsutrymme 
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Fastställda av socialnämnden 2022-12-07 § 88. 
 
Beroende på ditt avgiftsutrymme kan din avgift minskas. Finns inget avgiftsutrymme betalar du ingen 
avgift. 
 
Däremot betalar du ändå för kost och hyra om du bor på särskilt boende, för kost på korttidsboende och för 
matabonnemang om du bor i ordinärt boende. 
 
Avgiftsbeslut 
Du får alltid ett skriftligt avgiftsbeslut där din avgift framgår. 
 
Avgiftsbeslutet kan överklagas och det kan du få hjälp med av din avgiftshandläggare. Information om hur 
du överklagar står på ditt avgiftsbeslut. 
 
Om dina inkomster eller boendekostnad ändras ska du meddela din avgiftshandläggare. 
 
Avgifterna omräknas årligen från 1: a februari utifrån gällande prisbasbelopp utan att tas upp till fullmäktige 
för nytt beslut. Därför skickar vi en ny inkomstblankett varje år och du får då lämna nya uppgifter om 
inkomster och boendekostnad så vi kan räkna ut din avgift. 
 
Frånvaro 
Vid frånvaro minst 15 dagar i följd sänks avgiften för hemtjänst, boendestöd och omvårdnad i särskilt 
boende till hälften. Vid frånvaro 30 dagar i följd sänks avgiften helt. 
 
På avgiften för kost i särskilt boende eller för matabonnemang i ordinärt boende görs avdrag med 1/30-del 
för varje frånvarodag. 
 
Debitering 
Du betalar din avgift i efterskott, månaden efter du har haft insatserna. Du kan betala med vanlig faktura, e-
faktura eller göra anmälan för autogiro via blankett eller e-tjänst på vår hemsida www.arvidsjaur.se. Vi kan 
också skicka autogiroblanketten till dig. 
 
Fakturor på belopp under 60 kr skickas inte ut. Debitering sker när det sammanlagda beloppet, över flera 
månader, överstiger 60 kr. 
 
Senaste dag att betala är den sista vardagen varje månad. Om fakturan har förfallit utan att någon betalning 
har gjorts skickas en påminnelse från Visma Financial Solutions. Då tillkommer en påminnelseavgift på 60 
kr. Det sker cirka 10 dagar efter förfallodagen. Om betalning inte har gjorts 10 dagar efter påminnelsen går 
fakturan till inkasso. 
 
Hemtjänst 
Hemtjänst kan bestå av personlig omvårdnad, egenvård, serviceinsatser, ledsagning, avlösning i hemmet, 
närståendestöd och matdistribution. Taxan är uppdelad i fem nivåer beroende på omfattning av beviljade 
insatser. Avgiften ingår i maxtaxan. 

  

http://www.arvidsjaur.se/
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Stöd i boendet 
Stöd i boendet består av insatser enligt socialtjänstlagen som Boendestödjarna utför. Boendestödjarna 
hjälper i första hand personer under 65 år. Det kan vara personlig omvårdnad, egenvård, serviceinsatser, 
ledsagning och matdistribution. 
 
Avgift för stöd i boendet beräknas utifrån din årsinkomst, omfattning på insatserna påverkar inte avgiften. 
Om du inte lämnar inkomster kan vi inte beräkna din avgift, du får då betala högsta avgiften (motsvarande 
inkomstklass 7). Avgiften ingår i maxtaxan. 
 
Trygghetslarm 
Du kan via ditt trygghetslarm nå personal dygnet runt vid akuta situationer. Du betalar per kalendermånad. 
Avgiften ingår i maxtaxan. 
 
Matdistribution i ordinärt boende 
När du har matdistribution kan du få mat hemlevererad. Du får betala en avgift för ditt matabonnemang och 
hemtjänstavgift för distributionen. 
 
Avlösning i hemmet 
För att underlätta och stödja din anhörig som vårdar och stödjer dig i hemmet kan hemtjänstens personal 
vistas hos dig medan din anhörig utför t.ex. ärenden, tränar eller vilar upp sig. Om du inte har några andra 
hemtjänstinsatser betalar du avgift för hemtjänst nivå 1. Om du har andra insatser betalar du din 
hemtjänstavgift, utan att avlösningen påverkar nivån på din avgift. Avgiften ingår i maxtaxan. 
 
Dagverksamhet 
Du som deltar i dagverksamhet betalar för mat och fika. 
 
Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse är växelvård, avlastning, eller annan tillfällig vistelse på en korttidsplats. Du betalar en 
avgift för omvårdnaden som ingår i maxtaxan. Avgift för kost tillkommer och ingår inte i maxtaxan. 
 
Vård- och omsorgsboende 
I vård- och omsorgsboende betalar du avgift för omvårdnad som ingår i maxtaxan. Avgift för kost och hyra 
tillkommer, det ingår inte i maxtaxan. Förbrukningsartiklar tillhandahålls av boendet. Hyresförändringar 
följer de nivåer som Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 
 
Dubbel boendekostnad 
Du som i samband med flytt till vård- och omsorgsboende eller trygghetslägenhet får dubbel boendekostnad 
får räkna båda hyresbeloppen till din boendekostnad under längst 3 månader. Du måste i så fall meddela det 
till din avgiftshandläggare. 
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Medboende i vård- och omsorgsboende/trygghetslägenhet 
Om du ska bo som medboende till make/maka/sambo som beviljats plats i vård- och omsorgsboende eller 
trygghetslägenhet betalar du avgift för dina egna insatser. Ni delar på hyreskostnaden och får betala halva 
hyran var. 
 
Bor du som medboende i vård- och omsorgboende och inte har egna hemtjänstinsatser betalar du en 
serviceavgift för tvätt, städning av den gemensamma bostaden, förbrukningsartiklar och tillgång till larm. 
Serviceavgiften ingår i maxtaxan. 
 
Avgifter för hälso- och sjukvård 
För dig som bor i vård- och omsorgsboende är avgift för kommunal hälso- och sjukvård inräknad i 
omvårdnadsavgiften som ingår i maxtaxan. 
 
Du som bor i ordinärt boende och är inskriven i hemsjukvården kan få vård och behandling av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Avgift för hemsjukvård debiteras per påbörjad månad. 
Avgiften ingår i maxtaxan. 
 
Du som är mellan 20 och 84 år och får hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast får 
betala en avgift för besöket. 
 
Du som får förskrivning och utprovning av hjälpmedel får betala en avgift för det. Avgift tillkommer för de 
olika hjälpmedlen. 
 
Du som erhåller kontinenshjälpmedel betalar en egenavgift per tolvmånadersperiod. Avgiften ingår i 
maxtaxan. 
 
Avgifter för insatser enligt LSS 
Avgifter för insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) regleras i §§ 18–21 
LSS. 
 
Boende i bostad med särskild service för vuxna 
Du betalar hyra för din lägenhet i bostad med särskild service. Hyresförändringar följer de nivåer som 
Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. Du står själv för dina 
matkostnader. 
 
Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar 
Ungdomar som tillhör LSS och studerar på gymnasienivå på annan ort bor i ett ungdomsboende. Du vistas 
där på veckorna och åker hem under helger och skollov. Du får betala en avgift för kost. Om du har fyllt 18 
år och har egen inkomst i form av aktivitetsersättning får du även betala hyra. 
 
Vistelse i korttidshem, avlastningsfamilj eller familjehem 
Om du visats på korttidsboende, i avlastningsfamilj eller familjehem får du betala för kost. 
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Daglig verksamhet 
Du som deltar i daglig verksamhet betalar för mat och fika. 
 
Matdistribution 
Du som tillhör LSS betalar ingen avgift för matdistribution utan endast avgift för matabonnemang. 
 
Kontakt 
Har du frågor om avgifter kan du kontakta någon av avgiftshandläggarna. 
 
Ann-Marie Enberg Tel. 0960-157 25 E-post: ann-marie.enberg@arvidsjaur.se  
 
Catrin Höglander  Tel. 0960-157 15 E-post: catrin.hoglander@arvidsjaur.se  
 
_____ 
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