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Socialförvaltningens avgifter för särskilt och ordinärt boende,
gäller fr 2022-01-01
Taxa
Särskilt boende
Omvårdnad
Matavgift
Elavgift (gäller vissa boenden)
Hygien- och förbrukningsartiklar inkl. moms
Avgift för tillhandahållande av sänglinne och
handdukar/badlakan för bädd och bad.

Max 2 170 kr/månad
3 773 kr/månad
106 kr/månad
447 kr/månad
176 kr/månad

Hyra för rum eller lägenhet tillkommer
Korttidsvistelse/ avlastning/ växelvård
Omvårdnad
Matavgift
Hygien- och förbrukningsartiklar inkl moms
Boendeavgift för korttidsvistelse i avvaktan på permanent plats
i särskilt boende
Hemtjänst i ordinärt boende
Nivå 1 (Mindre än 10 timmar/månad)
Nivå 2 (10-25 timmar/månad)
Nivå 3 (Mer än 26 timmar/månad)
Digitalt trygghetslarm
Ytterligare larmkund till digitalt trygghetslarm i samma bostad

Max 72,33 kr/dygn
125,76 kr/dygn
20,76 kr/dygn
74,30 kr/dygn

755 kr/månad
1 510 kr/månad
2 170 kr/månad
374 kr/månad
187 kr/månad

Högsta avgift för vård, omsorg och service d v s hemtjänst, trygghetslarm,
omvårdnad på särskilt boende och/eller omvårdnad vid korttidsvistelse/
avlastning/ växelvård är 2 170 kronor i 2022 års prisnivå.
Maxavgiften fastställs enligt 8 kap. 5§ SoL och grundar sig på nettoinkomst,
boendekostnad och det minimibelopp som styrs av maxtaxa för äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Matabonnemang (inkl. beställning & leverans)
Nivå 1 (1-10 portioner)
Nivå 2 (11-20 portioner)
Nivå 3 (21-31 portioner)
Nivå 4 (32-46 portioner)
Nivå 5 (47-62 portioner)
Måltidsavgift - Dagverksamhet
Lunch på Dagträffen

1
1
2
3

645
290
935
585
232

kr/månad
kr/månad
kr/månad
kr/månad
kr/månad

50 kr/portion

Maxtaxan räknas ut individuellt för varje person som är berättigad till bistånd enl SoL,
det kan vara allt från hjälp i hemmet som personlig omvårdnad, service, städning och
trygghetstelefon, omvårdnad på särskilt boende och/eller omvårdnad vid
korttidsvistelse/avlastning/växelvård.
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Kommunen samlar in ett avgiftsunderlag som består av inkomster, både pensioner och
ränteinkomster, hur hög hyran eller boendekostnaden är och eventuellt bostadstillägg
beviljat av pensionsmyndigheten/försäkringskassan.
Beräkningarna för varje person är omfattande.
Den formel som handläggarna räknar efter ser ut så här:
❑ Förvärvsinkomster + Kapitalinkomster + Bostadstillägg = Inkomst
❑ Hyra + Minimibelopp + Individuellt tillägg/avdrag = Förbehållsbelopp
Minimibeloppet
Ska täcka normala kostnader i ett hushåll ex. kostnader för livsmedel (samtliga måltider
till ett värde av 2 570 kronor år 2022), kläder, skor, öppen hälso- och sjukvård, tandvård,
fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror, resor,
möbler, husgeråd och läkemedel. Beloppets nivå anges som en andel av prisbasbeloppet.
Minimibeloppet höjs från och 1 augusti 2022 och innebär 5 953 kronor per månad för
ensamstående (en tolftedel av 1,4789 gånger prisbasbeloppet) och 4 857 kronor per person
för sammanboende makar (en tolftedel av 1,2066 gånger prisbasbeloppet).
Individuellt tillägg/ = exempelvis kostnader för god man eller fördyrad kost.
/avdrag = exempelvis kostnader för hushållsel som ingår i hyran, det vill säga i de fall
man inte har kostnader för de poster som är inräknade i minimibeloppet.
Därefter görs den slutliga beräkningen;
❑ Inkomster minus Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme
Taxan är både insats- och inkomstreglerad d v s först räknas avgiften ut baserat på de
insatser man haft och sedan mäts det mot avgiftsutrymmet.
Reducering sker om den framräknade avgiften överstiger avgiftsutrymmet.
Funktionsnedsättning SoL/LSS
Måltidsavgift - Daglig sysselsättning
Lunch på JUC (Jobb- & utvecklingscenter)

Taxa
50 kr/portion

Måltidsavgift - Gruppbostad/Servicebostad
Frukost
Lunch
Middag

25,76 kr/portion
50 kr/portion
50 kr/portion

Måltidsavgift inom insatserna korttidstillsyn och
korttidsvistelse för barn & ungdom 0-21 år
Frukost
Lunch
Middag

21,50 kr/portion
38,50 kr/portion
38,50 kr/portion

Boende i familjehem efter att brukaren fyllt 20 år
Matavgift
3 773 kr/månad
Hyra enligt familjehemmet.
Socialförvaltningen betalar familjehemmets arvode och debiterar brukaren.
Korttidsboende enl. LSS i annan kommun, som debiterar Kalix kommun för
vistelsen.
Socialförvaltningen betalar fakturan för hela vistelsen och debiterar brukaren för den
del av fakturan som avser mat.
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