
Gäller från 1 februari 2022 

Avgifter inom 
äldreomsorgen 

för larm, hemtjänst, hemsjukvård, korttids-
vistelse och särskilt boende. 

Börja eller avsluta en tjänst under pågående månad 
 

Vårdavgift, trygghetslarm, matkostnader och HSL 
Vid inträde eller utträde i hemtjänst eller särskilt boende under pågående 

månad beräknas avgiften per dag för vårdavgift, trygghetslarm, matkostnad 

och HSL.  
 

Hyra särskilt boende 
Vid flytt eller dödsfall under pågående månad debiteras hyra för de 

kommande 14 dagarna, om inte annan längre tid är överenskommet med 

enhetschefen. 
 

Minskad avgift vid frånvaro 
 

Frånvaro ordinärt boende 
Avgiftsbefrielse medges om brukaren minst sju dagar i förväg avsäger sig 

hemtjänstinsatser till enhetschef samt att frånvaron är minst 14 

kalenderdagar i följd. Avdrag på aktuell månadsavgift sker från och med 

den 15.e dagen 
 

Vid sjukhusvistelse sker avdrag från dag 15. In- och utskrivningsdag 

räknas som en dag. Avdrag på aktuell månadsavgift sker från och med den 

15.e dagen. Eventuell matdistribution faktureras inte och det gäller från 

första dagen. Avser avgiften trygghetslarm görs inget avdrag vid frånvaro. 

Om frånvaron beror på vistelse i annan kommun som utför insatserna 

faktureras avgiften som vanligt av Götene kommun. 
 

Frånvaro särskilt boende 
Vid planerad frånvaro som meddelats sju dagar i förväg reduceras 

vårdavgift och ersättning för mat per dag från och med den 15:e dagen. 

Frånvaron ska vara sammanhängande. Hyresavgift reduceras inte vid 

frånvaro. 
 

Reducering av avgift görs vid sjukhusvistelse genom att matavgiften 

reduceras per dag. In- och utskrivningsdag räknas som en dag. Från dag 15 

minskas också omvårdnadsavgiften per dag. Hyresavgift reduceras inte vid 

frånvaro. 
 

Läs mer om avgifter 
 

Du kan läsa mer om ändrade avgifter på Götene kommuns hemsida: 

www.gotene.se/avgifteraldreomsorg   

 

Kontaktuppgifter 
Avgiftshandläggare 

Telefon: 0511-38 68 70 

 e-post: omsorgsavgifter@gotene.se 
 

www.gotene.se 
 

 



  

 

Vad du ska betala för äldreomsorg 
beror på hur mycket du har i 
inkomst samt årets prisbasbelopp 
som fastslås av regeringen.  
 

Inkomstförfrågan 

Första gången du beviljas en av våra tjänster 

får du en blankett, inkomstförfrågan, som du 

ska fylla i och skicka tillbaka till 

avgiftshandläggaren.  
 

Uppgifter om inkomster, privata pensioner, 

bostadskostnader med mera lämnas av dig 

eller ditt ombud på blanketten. Du har 

skyldighet att omgående lämna nya uppgifter 

vid förändringar som påverkar avgiften.  
 

Om du har lämnat ett samtycke hämtas 

uppgifterna automatiskt från 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. 

Samtycket är giltigt tills något annat 

meddelas. Inkomstuppgifter tas in årligen. 
 

Om vi inte fått in uppgifter eller samtycke 

att hämta information från dig kommer 

avgiftsutrymmet beräknas utifrån att 

betalningsförmåga finns. 
 

Ansökan om bostadsbidrag eller 
bostadstillägg 
Du som är 65 år eller äldre har rätt att ansöka 

om bostadstillägg för pensionärer från 
Pensionsmyndigheten, telefon: 0771-776 776. 

Är du yngre än 65 år gör du ansökan hos 

Försäkringskassan. Bostadsbidrag räknas som 

inkomst. Det är viktigt att du gör ansökan 

snarast när du flyttar till ett särskilt boende så 

du får rätt avgift från början.  

Vad är ett förbehållsbelopp? 
Förbehållsbelopp är de pengar du behöver för 

dina personliga behov såsom mat, kläder, 

Vad kostar 
trygghetslarm? 
För dig som enbart har trygghetslarm 

kostar larmet 282 kronor per månad. 

Om du har hjälp från hemtjänsten 

räknas det in i den avgiften. Om du 

har mobilt trygghetslarm (GPS) 

kostar det 366 kronor per månad. 

  

Vad kostar hjälpen i 
särskilt boende? 
Om du bor i ett särskilt boende ska 

du betala för vård, omvårdnad och 

socialt stöd. Du betalar aldrig mer än 

2 170 kronor per månad. Det kallas 

för hemtjänst i särskilt boende och 

ingår i maxtaxan.  

  

Vad är hyran för en 
bostad i särskilt boende? 
De som bor i en bostad i ett särskilt 

boende betalar en hyra. I hyran ingår 

också tillgång till gemensamma 

utrymmen som kök, matsal och 

dagrum. Hyran för en bostad i 

särskilt boende varierar från 6 679 

kronor till 7 249 kronor per månad. 

 

Vad kostar hemsjukvård? 
I hemsjukvården kan du få hjälp av 

kommunens sjuksköterska, 

fysioterapeut, arbetsterapeut eller 

undersköterska. Har du insatser 

enligt HSL i ditt hem är avgiften 483 

kronor per månad och ingår i 

maxtaxan. 

 

 Vad kostar maten i 
särskilt boende? 

För den färdiglagade maten som 

serveras i äldreboende betalar du  

3 598 kronor per månad.  
 

förbrukningsvaror, fritidsaktiviteter, telefon, 

läkarvård och liknande. Förbehållsbeloppet 

dras av från din inkomst innan avgiften tas 

ut.  
 

Förbehållsbeloppet i hemtjänsten är: 
5 653 kronor per månad för ensamstående  

4 707 kronor per månad för makar och 

sambor.  

 

Förbehållsbelopp i särskilt boende är: 
6 185 kronor per månad. 
 

Vad du får betala som mest 
(Maxtaxa) 
Oavsett om du bor i den egna bostaden eller 

särskilt boende betalar du aldrig mer än  
2 170 kronor per månad för din omvårdnad, 

detta kallas maxtaxa. I maxtaxan ingår inte 

mat och hyra. Om du betalar mindre beror 

det på att du har färre antal hjälpinsatser 

eller har lägre avgiftsutrymme.  
 

Vad kostar hemtjänst i ordinärt 
boende? 
I hemtjänsten kan du få hjälp av en 

undersköterska med serviceinsatser och 

personlig omvårdnad. 

 

Du får betala efter en timtaxa utifrån antalet 

beviljade biståndstimmar per 

kalendermånad. Timtaxan för hemvård är 

232 kronor och ingår i maxtaxan. 
 

Vad kostar hemtjänst med 
förenklat beslutsfattande för 
äldre? 
Du kan få hjälp med vissa serviceinsatser 

utan föregående behovsprövning. Du betalar 

då 284 kronor per timma. 
 
. 
 

Vid inträde eller utträde på särskilt 

boende under pågående månad beräknas 

matkostnaden eller andra alternativ som 

exempelvis näringsdryck för 

motsvarande del av månaden per dag. 

Matkostnad tas ut även för vård i livets 

slut. 

 

Vad kostar maten i 
hemtjänsten? 

Om du har hemtjänst betalar du 68 

kronor för en färdiglagad matportion 

som levereras hem till dig. Har du inte 

hemtjänst får du betala 22 kronor extra 

per portion för hemkörningen. 

 

Övriga insatser 
Vad kostar korttidsvistelse eller 
växelvård? 
Korttidsvistelse eller växelvård är en 

tillfällig hjälp vid ett korttidsboende 

eller särskilt boende när man inte kan 

åka hem direkt från sjukhuset eller inte 

kan få den hjälp man behöver i det egna 

hemmet av hemtjänsten. 

För korttidsvistelse och växelvård får du 

som mest betala 72 kronor per dag och 

det ingår i maxtaxan. 

För färdiglagad mat som serveras vid 

korttidsvistelse är kostnaden 120 kronor 

per dag.  

  

Vad kostar biståndsbedömd 
dagverksamhet? 
Dagverksamhet är en möjlighet att delta 

i aktiviteter för gemenskap, stimulans 

och träning när du inte kan få det i det 

egna hemmet av hemtjänsten. 

 

För dagverksamhet betalar du 72 kronor 

per dag som ingår i maxtaxan och för 

maten betalar du 51 kronor. 
  
 


