
AVGIFTER 2022

Hur bestäms avgifterna?
Socialtjänstlagen (SoL) reglerar 
vilka avgifter en kommun får ta ut. 
Kommunfullmäktige bestämmer 
vilka avgiftsbelopp som ska gälla 
under året. Beloppen påverkas 
även av den allmänna pris-
utvecklingen i samhället. 

För 2022 är högsta omvårdnads-
avgiften (maxtaxan) 2170 kr per 
månad. 

Så räknar vi ut din avgift
När vi räknar ut din 
omvårdnadsavgift per månad tar 
vi hänsyn till:
• din inkomst.
• nödvändiga utgifter (minimi-
belopp).
• boendekostnader och bostads-
tillägg.
• den lagreglerade
underhållsskyldighet som
finns mellan makar och 
registrerade partners.

Om du har fördyrande kostnader 
som kan komma att höja ditt 
minimibelopp, ska du inkomma 
med intyg som styrker det. 
Därefter görs en individuell 
prövning.

Inkomstprövning 
För att vi ska beräkna rätt 
avgift för dig utgår vi från 
aktuella uppgifter om din 
inkomst, hyra, bostadstillägg 
med mera. Du ansvarar själv 
för att meddela oss detta i 
en särskild inkomstblankett. 
När dina ekonomiska 
förhållanden ändras måste du 
fylla i inkomstblanketten och 
lämna in den till kommunens 
servicecenter. Blanketten hittar 
du hittar på kommunens hemsida 
jarfalla.se.

Om du inte lämnar in uppgifterna 
kommer du att betala enligt 
gällande avgiftstaxa. 

Nytt minimibelopp från 1 
augusti 2022
För att kunna beräkna utgifter är 
ett så kallat minimibelopp 
fastställt. Minimibeloppet ska 
räcka till nödvändiga utgifter 
under en månad. Minimibeloppet 
räknas ut med hänsyn till 
prisbasbeloppet* och motsvarar:

• 5953 kr/månad för 
ensam-stående över 65 år.
• 4857 kr/månad för 
samman-boende över 65 år.

*Prisbasbeloppet 2022 är
48 300 kr.

Hemtjänst     Dagverksamhet 
Ledsagning & avlösning    Korttidsplats
Larm     Särskilt boende



Vad räknas som inkomst?
Skattepliktiga inkomster är in-
komst från det jobb du har, din 
pension, näringsverksamhet, liv-
ränta, bostadstillägg med mera.

Vad är boendekostnad?
Din hyra för boende i hyres- eller 
bostadsrätt eller dina kostnader 
för boende i egen fastighet. 

Dubbla boendekostnader
Om du flyttar till särskilt boende 
och får dubbla boendekostnader 
kan du ha rätt till hjälp med en del 
av hyran under högst tre månader. 
Ansökan om nedsatt avgift ska 
göras senast tre månader efter att 
du flyttat.

Sammanboende personer
Avgifter för makar, sammanbo-
ende makar, sambos och registre-
rade partners räknas var för sig. 
Är ni gifta eller registrerade som 
partners och båda har insatser, 
görs en avgiftsberäkning per per-
son. Var och en får en faktura för 
utförda insatser. 

Som gift eller registrerad partners 
har man underhållsskyldighet 
gentemot varandra. Därför räknar 
vi ihop bådas inkomster och delar 
på hälften när vi gör en avgifts-
beräkning.

Tillfällig frånvaro
Om du vill avsluta eller göra uppe-
håll av hemtjänst/dagverksamhet 
ska du meddela det till din utfö-
rare minst två dagar i förväg. An-
nars tas avgift ut för första dagen. 
Vid akut frånvaro eller när perso-
nal uteblir behöver du inte betala.

Parboendegaranti
Medboende som får service enligt 
parboendebeslutet, betalar avgift 
enligt taxa. 

Så betalar du
Du betalar din avgift i efterskott 
per månad. Fakturor under 100 kr 
skickar vi inte ut. Då avvaktar vi 
med fakturan tills det totala be-
loppet överstiger 100 kr, eller tills 
dess att insatsen upphör. 

Du kan betala din avgift via auto-
giro. Fyll i en blankett som finns 
på kommunens hemsida jarfalla.
se. Kontakta servicecenter för 
hjälp. Om avgiften inte betalas tar 
kommunen ut en påminnelseav-
gift.

Räkna ut din avgift
På Järfälla kommuns webbplats 
finns ett formulär där du kan räk-
na ut din preliminära avgift. 

Läs mer på jarfalla.se/avgift



Hemtjänst
Från och med den 1 juni 
2021 gäller en differentierad 
hemtjänsttaxa med två olika 
avgifter:

• Omvårdnadsinsatser debiteras 
med 100 kr per timme. 

• Serviceinsatser debiteras med 
230 kr per timme.  

Alla hemtjänstinsatser omfattas 
av maxtaxan, taket för hur stor 

avgift som kommunen får ta ut.

Ledsagning
100 kr per timme*.

Avlösning
100 kr per timme*.
De första 20 timmarna är 
avgiftsfria.

Matlåda**
63 kr per st. Distributionskostnad 
tillkommer.*

Avgifter för insatser
Utöver omvårdnads- och serviceavgift tar kommunen ut vissa 
andra avgifter, till exempel för mat och hyra. Dessa avgifter in-
går inte i maxtaxan och har ett fast pris.

Dagverksamhet/   
sysselsättning
200 kr för heldag*. Matkostnader 
tillkommer.**

Korttidsplats
66 kr per dygn*. Matkostnad 
tillkommer.**

Digital nattillsyn
176 kr per månad*.

Särskilt boende 
300 kr per dygn*. Därutöver  
betalar du för:
• hyra**
• matkostnad helpension**
• personliga förbrukningsartiklar**

Trygghetslarm
176 kr per månad*.

Bårtransport
750 kr.**

* Omfattas av maxtaxan   
**Omfattas inte av maxtaxan.



Myndighet Äldre
08-580 285 00 (tonval 1)
www.jarfalla.se

Har du frågor?

Vill du veta mer eller har synpunkter, kontakta kommunens servicecenter.   
Servicecenter kan även hjälpa dig att boka besök med din handläggare. 

Telefon: 08-580 285 00, tonval 1.
Besöksadress: Riddarplatsen 5.

www.jarfalla.se


