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Omsorgsavgift
Den som nyttjar omsorg och vård som beviljats av Ekerö kommun 
erlägger omsorgsavgift. Storleken på din avgift baseras på dina 
inkomster och din boendekostnad, samt omfattningen av de 
stöd och insatser du har beviljats och utnyttjar. 

Det finns ett högkostnadsskydd, en så kallad maxavgift. För 2023 
är maxavgiften 2 359 kr. Du betalar aldrig mer än maxavgiften för 
din omsorg, däremot kan omsorgsavgiften bli lägre om du till exempel 
har en låg inkomst eller höga boendekostnader. Kostnader för 
måltider och hyra ingår inte i omsorgsavgiften. 

Maxavgiften
för 2023 är 
2 359 kr/mån
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Dina inkomster 
   Som inkomst räknas: 
   • pensioner, lön, inkomst från näringsverksamhet, 
    ränta etc. Beloppen ska vara efter skatt.

   Som inkomst räknas också olika  bidrag, till exempel: 
   • bostadstillägg, bostadsbidrag, äldreförsörjningsstöd och 
    utländska pensioner. 

Om du är gift så räknas din inkomst som hälften av bådas 
sammanlagda inkomst. För sambor räknas inkomsten var för sig. 
Förmögenhet räknas inte som inkomst.

Din boendekostnad 
    Som boendekostnad räknas:
   •  hyra eller månadsavgift om du bor i lägenhet 
   •  viss del av räntekostnaden för bostadslån, tomträttsavgäld 
    och fastighetsavgift (om du bor i småhus) 
   •  kostnader för bostadens uppvärmning och varmvatten. 
    Dessa beräknas enligt Pensionsmyndighetens schablonbelopp. 

Boendekostnaden delas med det antal vuxna som finns i ditt hushåll. 
Hushållsel räknas inte som boendekostnad.

Du behöver lämna uppgifter om inkomster och vissa kostnader till oss. 
Vi får automatiskt information om din inkomst som betalas ut från 
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. 

Varje gång din inkomst eller boendekostnad ändras behöver 
du lämna nya uppgifter till oss, annars faktureras maxavgift.

För att beräkna din omsorgsavgift 
behövs uppgifter om inkomster 
och boendekostnad 

Maxavgiften
för 2023 är 
2 359 kr/mån
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Ditt avgiftsutrymme påverkar omsorgsavgiften.
Avgiftsutrymmet räknas ut så här:

Omsorgsavgift – så beräknas den

- =Nettoinkomst Förbehållsbelopp

Din inkomst efter skatt från 
pension, näringsverksamhet, 
ränta etc.
+ eventuella bidrag som 
bostadstillägg, bostadsbidrag, 
äldreförsörjningsstöd. Förbehållsbeloppet är alltså det 

minsta belopp du ska ha kvar när 
omsorgsavgiften är betald.

minus

Minimibelopp 
Minimibeloppet ska täcka normala kostnader för dina personliga 
behov och regleras i Socialtjänstlagen. 

Om du är yngre än 65 år: 
• minimibeloppet för ensamstående är 7 117 kronor. 
• minimibeloppet per person för sammanboende är 5 807 kronor. 

Om du är 65 år eller äldre: 
• minimibeloppet för ensamstående är 6 470 kronor 
• minibeloppet per person för sammanboende är 5 279 kronor 

Du kan ansöka om ett individuellt tillägg för vissa extrakostnader, 
som till exempel avgift för god man. 

 

Förbehållsbeloppet är summan av 
minimibelopp (se nedan), 
boendekostnad och eventuella 
individuella belopp.
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Här kan du beräkna din avgift
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= Avgiftsutrymme 

Pension:

Hyra:

Boendekostnad
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Ev lön:

Räntekostnader:

Minimibelopp:

Bidrag:

Annat:

Inkomst efter skatt

Summa nettoinkomst

Nettoinkomst

Förbehållsbelopp

Ditt 
avgifts-
utrymme

Summan är ditt förbehållsbelopp

Om avgiftsutrymmet är större än 
den maximala omsorgsavgiften 
(2 359 kronor år 2023) så behåller 
du överskjutande belopp.

Om avgiftsutrymmet är mindre än 
den maximala omsorgsavgiften 
omsorgsavgiften så betalar du 
endast det belopp som avgifts-
utrymmet visar.

Om avgiftsutrymmet är negativt 
så betalar du ingen omsorgsavgift.
 
Bor du på särskilt boende så 
betalar du själv för mat och hyra, 
dvs det ingår inte i omsorgsavgiften. 
Detsamma gäller om du bor i ett  
ordinarie boende då betalar du själv 
för eventuella matlådor.

minus

Uppvärmning/
varmvatten 
(schablon):

Uträkningen ger en ungefärlig bild 
av ditt avgiftsutrymme, men kan 
skilja något vid tillämpning av 
aktuella skatteberäkningar.



Avgifter för tjänster och 
insatser i ordinarie boende 

Omsorgsavgiften är summan av kostnaderna för 
de tjänster som du har utnyttjat under månaden.

Tjänsterna är: 

Hemtjänst 
Avgiften för hemtjänst är 339 kronor/timme. 

Trygghetslarm 
Avgiften för trygghetslarm är 254 kronor/månad och hushåll. 

Avlösning i hemmet 
Avlösning i hemmet för anhörig som vårdar en närstående är till viss 
del avgiftsfri. Avgiften, 339 kronor/timme, tas ut för avgiftsbelagd tid. 

Ledsagning 
Avgiften för ledsagning för särskilda ändamål som inte ingår 
i den vanliga hemtjänsten är 339 kronor/timme. 

Leverans av matlåda 
För leveransen betalar du en avgift som uppgår till 339 kronor/timme. 

Korttidsboende/växelboende 
Avgift för korttidsboende beräknas utfrån maxavgiften per dygn. 
2 359 kr/30 x antal dygn som korttidsboendet utnyttjats. 

Omsorgsavgift/maxavgift
Den maximala omsorgsavgiften för 2023 är 2 359 kronor/månad. 
Avgiftens storlek justeras dock efter ditt avgiftsutrymme, 
du betalar aldrig mer än vad ditt avgiftsutrymme medger. 
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Tjänster som inte ingår i omsorgsavgiften:

Matlåda
Kostnaden för hemlevererad mat är 67 kronor per måltid 
och debiteras vid sidan av omsorgsavgiften.

Måltider inom dagverksamhet 
Du betalar inget om du deltar i en dagverksamhet, däremot betalar 
du för eventuella måltider. Kostnaden för en måltid vid dagverksamhet
är 67 kronor/dag och debiteras vid sidan av omsorgsavgiften. 

Måltider på korttidsboende/växelboende 
Du betalar också för måltider, kostnaden är 133 kr per dygn för mat.
Boende och måltider debiteras vid sidan av omsorgsavgiften.

Boendestöd
Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
är avgiftsfritt.
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Omsorgsavgift
Maxavgiften för omsorg som ges dygnet runt är 2 359 kronor/månad. 
Din avgift kan bli lägre beroende på din ekonomiska situation. 
Hyra och måltider ingår inte i maxavgiften. 

Måltider
Avgiften för måltider är 3 966 kronor/månad. 
Du kan ansöka om lägre avgift för mat om du har ett negativt 
avgiftsutrymme, dvs att ditt förbehållsbelopp är högre än dina 
inkomster. Innan du söker behöver du också ha ansökt om 
bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. 

Du får inte lägre avgift för måltider om du har en förmögenhet som 
överskrider 75 000 kronor. 

Hyra
Du som bor permanent på särskilt boende betalar en hyra. 
Hyran varierar utifrån bostadens bruksvärde. Du kan ansöka om 
bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.    

Särskilt boende är ett boende med heldygnsomsorg, 
till exempel äldreboende, och regleras enligt 
Socialtjänstlagen.

Avgifter vid särskilt boende

Permanent särskilt boende 
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www.pensionsmyndigheten.se 
www.forsakringskassan.se 

Här söker du 
bostadstillägg
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Om du flyttar till ett särskilt boende och under en tid får dubbla 
boendekostnader kan du ansöka om att få reducerad hyra för det 
nya boendet. 

Du kan få reducerad hyra under max tre månader om du helt eller 
delvis saknar möjlighet att klara dubbla boendekostnader. 

När du ansöker ska du kunna visa att du kommer att lämna ditt 
tidigare boende. Du behöver också ha ansökt om bostadstillägg. 
För reducerad hyra är gränsen två prisbasbelopp, dvs 105 000 kronor. 

Dubbla boendekostnader



Korttidsvistelse
Vid korttidsvistelse betalar du en avgift för måltider. 

För barn (0–17 år) kostar måltiderna 63 kronor/dygn. 

För vuxna (18 år och uppåt) kostar måltiderna 63 kronor/dygn. 

Korttidstillsyn
Vid korttidstillsyn betalar du en avgift för måltider. 
Måltiderna kostar 20 kronor/dag.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar
När du har barn under 18 år som bor i familjehem eller i bostad med 
särskild service betalar du en avgift till kommunen enligt samma 
regler som för underhållsstöd.

Daglig verksamhet
Du betalar inget när du deltar i daglig verksamhet. 
Däremot betalar du för måltider.

Avgifter för stöd enligt LSS

Alla LSS-insatser är 
kostnadsfria, förutom 
kostnader för eventuell 
hyra och måltider.



Hur mycket ska du betala?
Du får ett beslut av oss med information 
om vad du ska betala. 

Avgiften beror på din inkomst och vissa 
av dina kostnader. I beslutet ser du hur 
din avgift är beräknad utifrån inkomst, 
boendekostnad, avgiftsutrymme, 
minimibelopp och förbehållsbelopp.

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut 
har du alltid rätt att överklaga. Information 
om hur du överklagar skickas med ditt 
avgiftsbeslut.

Om din räkning
Du betalar din avgift i efterskott. Om du till 
exempel fått hemtjänst i januari så betalar 
du din räkning i slutet av mars. 

Anmäl hos din bank om du vill betala 
med autogiro eller e-faktura.  
Fakturan går även att få via Kivra.

Behöver du avboka?
Om du behöver avboka till exempel din 
matlåda eller hemtjänst så behöver du göra 
det minst 5 vardagar innan, annars får du 
betala för tjänsten ändå. 

Du kan bara avboka hela dagar. 
Du behöver inte avboka tjänsten om du får 
akut vård på sjukhus.

Avgifter och nivåer 
för förbehållsbelopp 
och maxtaxa ändras 
årligen den 1 januari.

De baseras på 
regionalt beslutade 
belopp samt lokala 
politiska beslut.

Viktigt att veta
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Brödtext

Ekerö Direkt 08-124 57 100
Till Ekerö Direkt kan du vända dig med alla frågor som rör 
äldreomsorgen i Ekerö kommun. 

Ekerö Direkt hjälper dig att komma i kontakt med rätt person, 
till exempel en biståndshandläggare, avgiftshandläggare eller 
ansvarig utförare.

E-post info@ekero.se

Postadress  Enhetsnamn/Person, Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö

Webbplats www.ekero.se

E-tjänster och blanketter 
På www.ekero.se finns ett antal tjänster som kan utföras direkt 
på webbplatsen, när det passar dig. Där finns också blanketter 
för nedladdning och/eller elektronisk ifyllnad.

Personuppgifter
Vi hanterar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, 
uppgifter om inkomster, utgifter, ev god man/fakturamottagare, för att 
kunna beräkna din avgift. Uppgifterna sparas i fem år efter sista anteckningen. 
Handlingar som avser personer födda dag 5, 15 eller 25 i månaden sparas för 
forskningsändamål. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter på 
www.ekero.se

Information och kontakt
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