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Denna broschyr innehåller information om avgifter för särskilt 

boende, hur vi räknar ut vad du ska betala och vilka faktorer som 

påverkar din avgift.  

Ord som förekommer när vi beräknar vad du ska betala är:  

förbehållsbelopp, minimibelopp, individuellt tillägg, 

avgiftsutrymme, inkomst, boendekostnad och maxtaxa. Här 

förklarar vi vad de innebär. 

FÖRBEHÅLLSBELOPP 

Från din inkomst drar kommunen bort boendekostnaden och 

minimibeloppet (en av riksdagen fastställd summa som ska täcka 

personliga behov). Minimibeloppet och bostadskostnaden 

tillsammans kallas för förbehållsbelopp.  

MINIMIBELOPPET FÖR 2021 ÄR FÖR ENSAMSTÅENDE  

• 5 373 kr per månad (135,46 % av 1/12 av basbeloppet) 

OCH FÖR SAMMANBOENDE  

• 4 540 kr per månad per person (114,46 % av 1/12 av 
basbeloppet) 

INDIVIDUELLT TILLÄGG  

Du kan ansöka om individuellt tillägg till förbehållsbeloppet på 

grund av fördyrad levnadskostnad. Behovet ska vara varaktigt 

under minst sex månader och beloppet ska uppgå till minst 

tvåhundra kronor per månad.  Exempel är fördyrade kostnader för 

god man. 
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AVGIFTSUTRYMME 

Avgiftsutrymme är den summa pengar som finns kvar för avgift när 

förbehållsbeloppet är bortdraget. 

Avgiftsutrymmet avgör vilken din avgift blir, dock högst maxtaxa. 

Om inkomsten inte räcker till mer än boende och minimibelopp kan 

inte kommunen ta ut någon avgift. Handläggaren fattar då ett 

beslut om avgiftsbefrielse. 

INKOMST 

Din inkomst beräknas utifrån förvärvs- och kapitalinkomster som 

är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Eventuella 

bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas också som inkomst. 

Kommunen hämtar uppgifter från Pensionsmyndigheten. 

Makars inkomst sammanräknas och delas på två. 

BOENDEKOSTNAD 

Den faktiska boendekostnad den enskilde har. 
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VÅRDAVGIFT 

Kommunens avgift för helackordering vid särskilt boende är 2 138 

kronor per månad. 

MATAVGIFT 

Vid helackordering är matavgiften 4 379 kronor per månad.  

MINIMIBELOPPET 

Minimibeloppet sänks med 460 kronor/månad eftersom dessa 

poster ingår i boendet. 

Ingår i helinackorderingsplats vid kommunens äldreboende: 

Hushållsel 160 kronor/månad 

Förbrukningsvaror 90 kronor/månad 

Säng, gemensamma möbler 210 kronor/månad 

Summa 460 kronor/månad 
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KONTAKTPERSONER 

ENHETSCHEFER VID KOMMUNENS SÄRSKILDA BOENDEN 

SANNERUD, AVDELNING 3, 4, 6 OCH KORTTIDSVÅRD 

Telefon 0554-193 96 

SANNERUD AVDELNING 7 SAMT ÅKERBO 

Telefon 0554-192 92 

KARLSLUND SAMT SANNERUD AVDELNING 5 

Telefon 0554-192 41 

AVGIFTSHANDLÄGGARE 

Telefon 0554-192 97 

BISTÅNDSHANDLÄGGARE 

Bedömer insatser enligt socialtjänstlagen 

• hemtjänst, korttidsvård, trygghetslarm och särskilt boende.  

Telefon via kommunens växel  0554-191 00 
Telefon direktnummer  0554-191 16 
Telefontid    08:00 – 09:30 
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MER INFORMATION 

Kils kommun 

Växel: 0554-191 00  

www.kil.se 
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