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Sveriges kommuner har rätt att ta ut avgifter från enskilda individer som 
får omsorg, trygghetslarm och/eller kommunal hälso- och sjukvård av 
kommunen. 

Från och med 2020-02-01 är högsta avgiften 2 125 kronor per månad i Ale 
kommun. Utöver detta belopp kan det även tillkomma kostnader för kost, 
hygienpaket, hushållsel och hyra. 

Avgiftsutrymme 

Våra avgiftshandläggare bedömer vilken avgift du har utifrån ditt 
avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet räknas ut med hjälp av inkomster och 
utgifter. Hur avgiftsutrymmet beräknas kan du se i våra räkneexempel (se 
sida 5-6). 

Din avgift bestäms 
individuellt 
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Inkomstblankett 

För att kunna göra en rätt bedömning av din avgift 
behöver vi en ifylld inkomstblankett. Blanketten skickas 
hem till dig eller så kan du kontakta avgiftshandläggare. 
Kontakt och information hittar du på sida 9. 

Pension 

Det finns olika typer av pensioner. Du kan uppge din 
pensionstyp i vår inkomstblankett. Om du är osäker på 
vilken pension du har kan du vända dig till 
Pensionsmyndigheten: 

Hemsida: www.pensionsmyndigheten.se 

Telefonnummer: 0771-776 776 

Bostadstillägg 

Bostadstillägg är ett tillägg i din allmänna pension som vi 
rekommenderar att du ansöker om. 

Ålderspensionärer ska göra ansökan om bostadstillägg 
hos Pensionsmyndigheten. Kontaktuppgifter ser du ovan. 

Övriga pensionärer ska göra ansökan om bostadstillägg 
hos Försäkringskassan: 

Hemsida: www.forsakringskassan.se 

Telefonnummer: 0771-179 000 

Inkomster 
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Förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet är en summa som varje enskild person anses 
behöva för att klara av sin vardag. Förbehållsbeloppet består av 
minimibelopp och bostadskostnad (hyra). 

 

Minimibelopp 

Minimibeloppet beslutas årligen av regeringen och är lagstadgat. För 
2020 ser fördelningen ut på följande vis: 

Ålder Ensamstående Gift/Sambo 

Över 65 år 5 339 kr 4 512 kr 

Under 65 år 5 873 kr 4 963 kr 
 

Minimibeloppet täcker följande utgifter: 

Livsmedel   Möbler och husgeråd 
Kläder och skor  Hemförsäkring 
Fritid    Hushållsel 
Hygien    Resor 
Förbrukningsvaror  Tandvård 
Dagstidning   Öppen hälso- och sjukvård 
Telefon   Läkemedel 
 

Utgifter 
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Eva, 74 år, är ensamstående och har en garantipension på 7 920 kronor 
efter skatt, ett bostadstillägg på 6 050 kronor och en hyra på 8 250 kronor. 
Då Eva är ensamstående och över 65 år har hon ett minimibelopp på  
5 339 kronor (se sida 4). Eva har hemsjukvård och trygghetslarm vilka 
båda ingår i maxtaxan för omsorg. Således blir uträkningen: 

 
Inkomster  Garantipension (7 920 kr) + bostadstillägg (6 050 kr) 
        

Totalt: 13 970 kr 
 
Utgifter Hyra 8 250 kr + minimibelopp (5 339 kr)  
        

Totalt: 13 589 kr 
 

13 970 kr (summa nettoinkomster) 
- 13 589 kr (förbehållsbeloppet) 
————————––––––––––––––––– 
+  381 kr (avgiftsutrymme) 

 
 
I detta fall har Eva ett avgiftsutrymme på 381 kr. Eva behöver inte betala 
mer än 381 kr per månad för omsorg även om hemsjukvårdsavgiften och 
trygghetslarmsavgiften är ett högre belopp tillsammans (261 kr per månad 
+ 303 kronor per månad =564 kronor per månad). 

 
Avgiftsutrymme – 
räkneexempel 1 
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Gunnar, 64 år, är ensamstående och har en garantipension på 9 680 
kronor efter skatt, ett bostadstillägg på 6 600 kronor och en hyra på  
7 700 kronor. Då Gunnar är ensamstående och under 65 år har han ett 
minimibelopp på 5 873 kronor. Gunnar har omsorg som beviljad 
insats. Således blir uträkningen: 

 
Inkomster Garantipension (9 680 kr) + bostadstillägg (6 600 kr)  
 

Totalt: 16 280 kr 
 
Utgifter Hyra 7 700 kr + minimibelopp (5 873 kr)  
 

Totalt: 13 573 kr 
 

16 280 kr (summa nettoinkomster) 
- 13 573 kr (förbehållsbeloppet) 
————————––––––––––––––––– 
+  2 707 kr (avgiftsutrymme) 

 
I detta fall har Gunnar ett avgiftsutrymme på 2 707 kr. Gunnar behöver 
dock inte betala mer än 2 125 kr/månad (vilket är maxtaxan för omsorg 
som kommuner får ta ut från enskilda individer). 

Avgiftsutrymme – 
räkneexempel 2 
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Omsorgsavgift 

Ale kommuns timtaxa från och med 2020-02-01 har 
fastställts till 336 kronor per timme. Avgiften beräknas på 
utförd tid. 

Taxan gäller även för Trygg Hemgång. 

Maxtaxan på 2 125 kronor per månad gäller för utförd tid 
över 6,3 timmar samt på särskilt boende. 

Avgiften för tillfälligt boende eller växelboende är 68 
kronor per dygn (ingår i maxtaxan). 

Hemsjukvård eller rehabiliterande insatser 

Denna avgift tas ut för insatser av antingen 
kommunsjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. 
Avgiften är 303 kronor per månad. Man betalar för full 
månad även om man endast haft abonnemanget del av 
månad. Observera att du inte betalar denna avgift om du 
redan betalar omvårdnadsavgift. Avgiften ingår i 
maxtaxan för omsorg. 

Trygghetslarm 

Avgiften för trygghetslarm är 261 kronor per månad. Om 
man delar ett boende med make/maka eller sambo betalar 
var enskild person 130,50 kronor per månad (261 kronor 
för hela hushållet). Avgiften ingår i maxtaxan för omsorg. 

Avgifter i  
Ale kommun  
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Hygienpaket 

Abonnemanget är frivilligt och kostar 369 kr per månad. 

Kost 

Avgift för kost på särskilt boende är 3 475 kronor per 
månad. 

Avgiften för kost på tillfälligt boende eller växelboende är 
99 kronor per dygn. 

Vid deltagande i dagverksamheten Eken betalas 68 kr per 
dag för kost. 

Avdrag 

Hemsjukvård, rehabiliterande insatser samt trygghetslarm 
ses som abonnemang och avdrag vid frånvaro medges ej. 

Avdrag vid frånvaro på särskilt boende sker på avgifterna 
kost och omsorg från och med första dagen. 

Vid sjukhusvistelse gällande hemtjänst sker avdrag från 
dag 1 för de personer som har daglig hjälp. För de 
personer som vistas på sjukhus och inte har daglig hjälp 
sker avdrag från dag 8. 

Avgifter i  
Ale kommun  
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Avgiften räknas om årligen 

Din avgift beräknas en gång per år. Detta beror på att 
prisbasbeloppet justeras årligen av regeringen. Därför är det 
viktigt att du inkommer med dina inkomstuppgifter för att ditt 
avgiftsutrymme skall bli korrekt beräknat. 

Meddela alltid andra förändringar gällande dina inkomster, ex 
bostadstillägg, hyra, god man. 

Rätt att överklaga 

Om du upplever att ditt avgiftsbeslut är felaktigt har du rätt att 
överklaga. Hur du överklagar framgår i avgiftsbeslutet som du 
får hemskickat. 
 

Ytterligare information och kontakt 

Om du har frågor gällande informationen i denna broschyr så 
kan du vända dig till Ale kommun Kontaktcenter och be om 
att få prata med en av våra avgiftshandläggare. 

Kontaktcenter nås på följande telefonnummer: 

0303-70 30 00 
Du kan även besöka oss om du har frågor. Öppettiderna är 
måndag till fredag klockan 08:00-16:30. Vår besöksadress är: 

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7 

Ort: Nödinge 

 

 

Viktigt att veta 
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Ale kommun – 449 80 Alafors – 0303 70 30 00 – www.ale.se 


