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Beräkningsreglerna för avgifter beslutas av Riksdagen varje år. För 2023 
fastställdes maxtaxan till 2 359 kr/månad. Som grund för vilken avgift du 
ska betala, inhämtar socialförvaltningen uppgifter från Försäkringskassan 
och Skatteverket. 
 

 
 
 

Inkomstuppgifter 
I samband med att du beviljats en insats från socialförvaltningen får du 
lämna in inkomstuppgifter på särskild blankett. Kommunen vill hålla ner 
din kostnad för insatser så mycket som möjligt. För att få din boende-
kostnad fastställd, är det VIKTIGT att du ansöker om bostadstillägg varje 
år, oavsett om du tror att du får bostadstillägg eller inte. Ansökan om 
bostadstillägg gör du hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan om 
du är under 65 år. När du får beslutsunderlaget skickar du det till 
avgiftshandläggaren. Även om du får avslag på din ansökan om 
bostadstillägg, får du en fastställd boendekostnad. Utifrån dessa uppgifter 
kommer du att få ett skriftligt beslut om avgiften och hur den har 
beräknats. Ansökningsblanketter för bostadstillägg hittar du på 
www.pensionsmyndigheten.se/bostadstillägg eller ring kundtjänst telefon: 
0771-77 67 76. 
 

 
 

Avgifter 
 

Kommunens omvårdnadsavgifter debiteras utifrån utförd tid varje månad.  
I det nya avgiftssystemet, debiterar Kiruna kommun avgifterna i efterskott. 
Det innebär att insatserna du får utförda i januari 2023 kommer att 
debiteras i februari 2023.  
 

Avgifterna som Kiruna kommun tar ut, kopplas till prisbasbeloppet som 
förändras årligen. Avgifterna i Kiruna kommun beräknas utifrån en timtaxa 
(maxtaxa per månad/20), där maxtaxan 2 359 kronor nås vid 20 timmars 
insatser (utförd tid). Den utförda tiden av alla dina insatser läggs ihop 
under månaden och du betalar 117 kr per timme upp till 2 359 kr/mån. Om 
den summerade tiden blir större än 20 timmar, betalar du ändå bara            
2 359kr/mån för de utförda insatserna. 
 

Avgiften för makar och par, beräknas och debiteras var och en för sig, där 
båda har verkställda insatser. 
 

Insatserna som utförs hos dig, bestäms utifrån en biståndsprövning av en 
biståndshandläggare. 
 
 

http://www.pensionsmyndigheten.se/bostadstillägg
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Hälso- och sjukvård/rehabilitering 
 

Du som är hemsjukvårdspatient debiteras en avgift om 250 kr/mån. Om 
du inte är hemsjukvårdspatient, betalar du 250 kr/hembesök. Vid behov av 
flera hembesök inom ett dygn, debiteras du endast 250 kr, oavsett vem som 
bokar hembesöket. Avgiften för hembesöken betalas av alla oavsett din 
ålder, enligt Kommunfullmäktiges beslut. Maxtaxan gäller, vilket även 
omfattar egenavgiften för inkontinenshjälpmedel. Vid förskrivning av 
övriga hjälpmedel debiteras du en egenavgift motsvarande Region 
Norrbottens taxa. Maxtaxan gäller inte för egenavgiften på dessa 
hjälpmedel. 
Tidigare har inte utförda uppdrag enligt HSL debiterats brukarna. 
Socialförvaltningen har fastslagit att dessa 
uppdrag ska debiteras med samma timpris som hemtjänst 117 kr. 
 

I särskilda boenden debiteras du ingen särskild avgift för hälso- och 
sjukvårdsinsatser, då det ingår i omvårdnadsavgiften. 
 

Om du efter sjukhusvistelse har stora eller svårbedömda behov av hjälp i 
hemmet, kan du beviljas insatsen hemrehab av bistånds-handläggare. 
Insatsen kostar 300 kr och kan beviljas i upp till två veckor från och med 
det datum du lämnar sjukhuset. Efter 14 dagar får du ett biståndsbeslut på 
insatser i hemmet och betalar avgift för utförd tid. 
 
 

 
 

Särskilt boende 
 

 

Hyra:   Enligt hyreskontrakt. 
 
  När hyreskontrakt upprättas vid inflyttning till särskilt 
  boende kan du som är ensamstående ansöka om  
  jämkning för dubbla boendekostnader. Eventuell  
  hyresjämkning är begränsad till tiden för de dubbla  
  hyreskostnaderna och som mest under tre månader.  
  Ansökningsblankett finns på Kiruna kommuns  
  hemsida. Blanketten ska lämnas till   
  avgiftshandläggare i samband med upprättande av  
  hyreskontrakt. 
 

Matkostnader:  4 134 kr per månad (136 kr per dag). 
 

Gästlunch/middag: Anhörig kan beställa lunch för 85 eller middag för 79 
kr per måltid. 

 

Avgift:   Maxtaxa 
 



4 
 

Lägenheten inreds av dig med exempelvis gardiner, sängutrustning mm. 
 
 
 

Övriga avgifter 
 

 
Korttidsboende/ Avlösning 
För dig som vistas på korttidsboende eller om du har behov av avlösning, 
betalar du omvårdnadsavgift enligt maxtaxa 2 359 kr/månad, kostavgift  
136 kronor per dag samt 20 kr/dygn för omkostnader i form av tvättmedel, 
tvättlappar, sänglinnen och tvätt av kläder. 
Om du är på korttidsboende i väntan på särskilt boende och tackar nej till 
erbjuden lägenhet, får du från efterföljande dag betala en särskild avgift för 
korttidsvistelsen. Avgiften är beräknad till 70 kr/dygn. Avgiften ingår inte i 
maxtaxan. 
 
 

Matkostnad på korttidshem, SAVO och Resurscenter  
Heldygnsvistelse – 136 kr/dag. 
Halvdygnsvistelse – 76 kr/halvdag. 
 
 

Matkostnad i ordinärt boende 
Kostnad: 67 kr per måltid. 
 

För dig utan andra insatser, utgår en avgift för matdistribution på  
197 kr/mån. Om flera personer i hushållet har matdistribution, betalar ni 
bara en distributionsavgift. 
 
 

Trygghetslarm 
Digitalt trygghetslarm, hyra: 262 kr per månad inklusive abonnemang och 
avgifter vid larmanrop och testlarm. 
Till trygghetslarmen tillkommer en omvårdnadsavgift, enligt timtaxa för 
utförd tid, med 117 kronor per timme. 
 

 

Tvätt, Inköp 
Om du har behov av tvätt betalar du en månadsavgift om 197 kr/mån. Om 
du har behov av inköp exempelvis matinköp, småinköp eller apoteks-
ärenden, betalar du 197 kr/mån för den insatsen.  
 
 

Boendestöd 
Du som har behov av boendestöd, beviljas insatsen av biståndshandläggare 
och debiteras en egenavgift enligt timtaxa för utförd tid, 117 kr per timme, 
varje månad. 
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Bestämmelser 
 

Förbehållsbeloppet i eget boende 
Förbehållsbeloppet i eget boende består av ett minimibelopp samt 
boendekostnaden. 
 

Minimibeloppet ska täcka de individuella- och hushållsgemensamma 
kostnaderna i enlighet med Konsumentverkets referensvärden. 
Ett nationellt fastställt lägsta förbehållsbelopp är infört och för 2023 är 
beloppen för dig som är 65 år och äldre: 
 

 
Ensamstående, eget boende  6 362 kr 
Makar/par, eget boende  10 449 kr (5 225 kr/person) 
 

Därutöver är det fastställt ett lägsta förbehållsbelopp för dig som är 64 år 
eller yngre: 
 

Ensamstående, eget boende  6 998 kr 
Makar/par, eget boende  11 494 kr (5 747 kr/person) 
 
 

För att kommunen ska kunna fastställa förbehållsbeloppet, måste vi få din 
boendekostnad fastställd. Genom att ansöka om bostadstillägg 
fastställs din boendekostnad av Försäkringskassan eller Pensions-
myndigheten och kommunen kan debitera dig rätt avgift för dina 
omvårdnadsinsatser. 
 

 
 
 

Förbehållsbeloppet i särskilt boende 
På särskilda boenden tillförsäkras du ett så kallat garantibelopp. 
Garantibeloppet är en kommunal garanti för skälig levnadsnivå avseende 
medel för personliga behov, när dina utgifter för hyra, kost och 
omvårdnadsavgift är betalda. Storleken på garantibeloppet fastställs årligen 
efter aktuell försörjningsstödsnorm och för 2023 uppgår beloppen till  
1 550 kr för ensamstående och 2 477 kr för makar/par. 
För att kommunen ska kunna garantera dig detta belopp, måste du ansöka 
om bostadstillägg. Därigenom kan kommunen få boendekostnaden 
fastställd och tillse att du har minst garantibeloppet kvar när hyra, kost och 
omvårdnadsavgift är betalt. Garantibeloppet ska täcka dina egna kostnader 
i enlighet med Konsumentverkets referensvärden. 
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Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa minimibeloppet till 
en högre nivå till följd av fördyrande omkostnader för till exempel god man. 
 

 
 

 

Reduceringar vid frånvaro, omvårdnadsavgift 
Reducering av omvårdnadsavgift vid frånvaro: 
 

• I särskilt boende: vid frånvaro över 20 dagar reduceras hela 
avgiften. I övrigt ingen reducering. 

 

• I eget boende: skälighet som bedöms av enhetschef. 
 

Reducering av avgiften kan göras för aktuell frånvaromånad om du i förväg 
meddelar planerad frånvaro. Annars sker en eventuell reducering i 
efterskott. 
 
 
 

 
 

Bestämmelser 
 

Reduceringar vid frånvaro, helkost 
Lunch och middag är huvudmål. Vid frånvaro av ett av huvudmålen görs 
reducering med halva kostavgiften. D.v.s. är du borta en lunch eller middag 
reduceras avgiften med 67 kr. I övrigt reduceras endast hel dags frånvaro. 
 
Betalning 
Avgifter för omvårdnad, helkost och larm debiteras för innevarande månad, 
i efterskott. Matportioner i eget boende, kostavgift vid avlösning och kost 
för Savo, Resurscenter och Korttidshemmet debiteras 1 månad i efterskott. 
 

Länk till kommunens hemsida för avgifter: 
 

http://www.kiruna.se/Kommun/Stod-omsorg/Hjalp-i-hemmet/Avgifter/ 
 
 

http://www.kiruna.se/Kommun/Stod-omsorg/Hjalp-i-hemmet/Avgifter/

