
Information 
om avgifter 2023
Hemtjänst, Trygghetslarm, Dagvårdsresor, Hemsjukvård, 
Korttidsplats, Särskilt boende & LSS (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade).



2023 års nivå på minimibelopp är: 

Ordinärt       
boende

Ensam-
stående 7 118 kr 6 471 kr

Ordinärt       
boende

Make/a &  
samman-
boende

5 807 kr 5 279 kr

Särskilt 
boende

Ensam-
stående 6 377 kr 5 730 kr

FÖRBEHÅLLSBELOPP UNDER 65 ÅR ÖVER 65 ÅR



Ordinärt       
boende

Ensam-
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Ordinärt       
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Make/a &  
samman-
boende

5 807 kr 5 279 kr

Särskilt 
boende

Ensam-
stående 6 377 kr 5 730 kr

Avgifter 2023
Avgifter och kostnader baseras på konsumentprisindex och 
prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor.

Hemtjänstavgifter

Omvårdnad och service

Timpris* 196 kr/timme

Maxtaxa 2 359  kr/månad

Trygghetslarm* 296 kr/månad

Dagvårdsresor 166 kr/månad

Hemsjukvård* 333 kr/påbörjad månad

Avgift hemsjukvård



Avgifter korttidsplats

Korttidsplats omvårdnad* 79 kr/dygn

Korttidsplats matkostnad 124 kr/dygn

Korttidsplats sänglinne m.m. 8 kr/dygn

Avgifter i särskilt boende

Omvårdnadsavgift* 2 359 kr/månad

Matabonnemang 3 719 kr/månad

Fast del 3 070 kr/månad

Rörlig del** 649 kr/månad

Förbrukningsmaterial 136 kr/månad

Hyra Varierar

*Ingår i maxtaxan  

**Ingår i beräkning av avgiftsutrymme



Insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen)

• Du betalar för den tid som hemtjänsten utfört hos dig, 
som lägst debiteras 1 timme per månad.

• Avgiften är densamma oavsett om utföraren är 
 kommunal eller privat.

• Ditt avgiftsutrymme styr vad du får betala för 
omvårdnad och service, upp till maxtaxa.

Insatser enligt LSS  
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Insatserna är kostnadsfria. Du betalar själv kostnaderna 
för bostad, mat, fritidsaktiviteter och resor. 

Vad är förbehållsbelopp?
Förbehållsbeloppet består av minimibelopp och 
boendekostnad, samt eventuella individuella tillägg/
avdrag. Förbehållsbelopp är det belopp som avräknas från 
dina inkomster innan kommunen tar ut en avgift för dina 
insatser.

Vad är minimibelopp?
Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och beräknas 
på prisbasbeloppet. Minimibeloppet ska täcka normal
kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, 
dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso och 
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, 
möbler, husgeråd och läkemedel.



Hur beräknas din avgift?
• Den avgift du får betala för din omvårdnad/service/trygghets-

larm, en del av matkostnaden (rörlig del) och hemsjukvård 
beror på ditt avgiftsutrymme.

• För att kommunen ska kunna beräkna ditt avgiftsutrymme 
behöver du fylla i en inkomstförfrågan.

• Från dina bruttoinkomster inklusive eventuella bidrag avräknas 
skatter och förbehållsbelopp = avgiftsutrymme.

• Makars/registrerade partners sammanlagda  inkomster 
 fördelas med hälften på vardera maken och blir det 
 individuella avgiftsutrymmet.

• Boendekostnaden fördelas på antal vuxna personer som ingår 
i hushållet.

• Du får ett skriftligt beslut om din avgift och det kan överklagas 
inom 3 veckor från det att du fått beslutet.

• Du kan välja att inte uppge inkomstuppgift, då betalar du 
 gällande avgift upp till maxtaxa.

• Du är skyldig att själv meddela om det sker förändringar under 
året som kan påverka din avgift. 

Du kan läsa mer om avgifterna på www.varberg.se  
under rubriken Omsorg och stöd> Äldre> Vad kostar hjälpen?> 

För ytterligare information  
kontakta ekonomihandläggare 

   Varberg Direkt 034088 000 

alternativt ta kontakt via mail:  
soc.ekonomihandlaggare@varberg.se

 


