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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175
Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden (KS 2020.312)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige fastställer riktlinje om avgifter för socialnämnden. kommunfullmäktige 
ger socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för socialnämnden, utifrån fastställd 
riktlinje om avgifter för socialnämnden.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet att fatta beslut på sammanträdet till förmån för 
sitt eget återremissyrkande.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har föreslagit att Vallentuna kommun ska införa en riktlinje för avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Det finns inte någon sådan gemensam riktlinje för 
socialnämndens verksamheter sedan tidigare.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut om kommunala 
avgifter. En nämnd kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om fullmäktige har antagit 
riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet om vilka avgifter som 
nämnden får ta ut och till vilka nivåer.

 
Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen:
Det saknas konsekvensbeskrivning vid införande av de nya riktlinjerna. Vilka konsekvenser, 
organisatorisk och ekonomiska, får beslutet för personal respektive hemtjänsttagarna?
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska 
fattas på sammanträdet.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jerri Bergströms (S) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detsamma.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 Socialnämnden, Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
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Tjänsteskrivelse

Riktlinjer för avgifter inom 
socialnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer riktlinje om avgifter för socialnämnden. 
kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för 
socialnämnden, utifrån fastställd riktlinje om avgifter för socialnämnden. 

Ärendet i korthet
Socialnämnden har föreslagit att Vallentuna kommun ska införa en riktlinje för 
avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde. Det finns inte någon sådan 
gemensam riktlinje för socialnämndens verksamheter sedan tidigare.   

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut 
om kommunala avgifter. En nämnd kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om 
fullmäktige har antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet 
om vilka avgifter som nämnden får ta ut och till vilka nivåer.
 

Bakgrund
Socialnämnden har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige fastställer riktlinje om 
avgifter för socialnämnden samt ger socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga 
avgifter för socialnämnden, utifrån fastställd riktlinje om avgifter för socialnämnden.

Avgiftsbesluten och riktlinjerna för socialnämndens avgifter har inte uppdaterats på 
ett antal år. Kommunfullmäktige har fastställt nya riktlinjer och avgifter för 
äldreområdet 2019. För övriga områden har det inte funnits någon riktlinje och 
avgifterna fastställdes senast mellan 2001-2004.

Socialnämndens förslag till riktlinje baseras på benchmarking och analys av andra 
kommuners riktlinjer och avgifter, samt utifrån gällande lagstiftning, lagförarbeten 
och nationella rekommendationer inom området. Det framgår av riktlinjen vilken 
lagstiftning som gäller för aktuell avgift och vilken avgift som får tas ut. 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagens (2017:725) 5 kap 1-2§§ fastställa mål 
och riktlinjer för nämnderna. Den föreslagna riktlinjen redogör för vilka avgifter som 
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socialnämnden får ta ut inom ramen för sitt verksamhetsområde och avser avgifter 
som är specifika för socialnämndens verksamhet. 

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut 
om kommunala avgifter. En nämnd kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om 
fullmäktige har antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet 
om vilka avgifter som nämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Handlingar

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Socialnämnden
Akten
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§ 106
Riktlinje om avgifter för Socialnämnden (SN 2020.189)

Beslut
Socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens förslag som socialnämndens förslag till ”Riktlinje om avgifter för 
Socialnämnden”.
– föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”.
– föreslå Kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för 
Socialnämnden, utifrån fastställd ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) Monique Nilsfors (S) och Gunnar Bergström (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 
 
 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V) och Monique Nilsfors 
(S), på återremiss i enlighet med bilaga 1. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på Ing-Marie Elfström (S) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska 
fattas på sammanträdet.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande om att bifalla 
arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt det.
 
 

Beslutsunderlag
• §81 SN AU Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
• Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
• Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
• Förslag till riktlinje om avgifter för Socialnämnden

9 / 25

Comfact Signature Referensnummer: 9141SE
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§ 81
Riktlinje om avgifter för Socialnämnden (SN 2020.189)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att
-godkänna förvaltningens förslag som socialnämndens förslag till ”Riktlinje om avgifter för 
Socialnämnden”.
-föreslå kommunfullmäktige att fastställa ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”.
-föreslå kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för 
Socialnämnden, utifrån fastställd ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”.
 
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) deltar ej i beslutet.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
 Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
 Förslag till riktlinje om avgifter för Socialnämnden
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Tjänsteskrivelse

Riktlinje om avgifter för 
Socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens förslag som socialnämndens förslag till ”Riktlinje om 
    avgifter för Socialnämnden”.
– föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”. 
– föreslå Kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga 
    avgifter för Socialnämnden, utifrån fastställd ”Riktlinje om avgifter för    
    Socialnämnden”.

Bakgrund
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagens (2017:725) 5 kap 1-2§§ fastställa mål 
och riktlinjer för nämnderna. Denna riktlinje redogör för vilka avgifter som 
Socialnämnden får ta ut inom ramen för sitt verksamhetsområde, avgifter som är 
specifika för Socialnämndens verksamhet. Avgifter som kommunfullmäktige har 
beslutat ska tas ut av samtliga nämnder inom kommunen, anges inte i denna riktlinje.  
Inte heller regleringen av hyresavgifterna, då Kommunstyrelsens Teknik- och 
Fastighetsutskott ansvarar för hyressättningen.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut 
om kommunala avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om 
fullmäktige har antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet 
om vilka avgifter som Socialnämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Kommunfullmäktige beslutar om avgifter för Socialnämnden för 2021 i ett separat 
avgiftsärende ”Avgifter för Socialnämnden för 2021”. Socialnämnden föreslås sedan 
få i uppdrag att årligen fastställa avgifter för Socialnämnden, utifrån aktuell riktlinje. 
Det innebär att socialnämnden fastställer avgifter för socialnämnden för år 2022.
Ett beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska också fattas 
årligen och baseras på de aktuella avgifter som fastställs årligen av socialnämnden. 
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Ärendet i korthet
Socialförvaltningen har uppmärksammat att avgiftsbesluten och riktlinjerna för 
Socialnämndens avgifter inte har uppdaterats på ett antal år. Kommunfullmäktige har 
fastställt nya riktlinjer och avgifter för äldreområdet 2019. För övriga områden har 
det inte funnits någon riktlinje och avgifterna fastställdes senast mellan 2001-2004. 
Det har inte tidigare funnits en gemensam riktlinje för samtliga avgifter. 

Socialförvaltningen har genomfört benchmarking och analyserat andra kommuners 
riktlinjer och avgifter, samt granskat lagstiftning, lagförarbeten och nationella 
rekommendationer på området. 

Det framgår av riktlinjen vilken lagstiftning som gäller för aktuell avgift och vilken 
avgift som får tas ut.

Se fördjupad utredning/analys i bilaga – Tjänsteskrivelse 2020-10-09.

Handlingar
- Tjänsteskrivelse 2020-09-24, Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
- Tjänsteskrivelse 2020-10-09, Riktlinje om avgifter för Socialnämnden 

(fördjupad utredning/analys)
- Riktlinje om avgifter för Socialnämnden, 2020-10-01.
- Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2015-01-13.

David Gyllenstråle Ann-Sophie Holgersson
Socialchef Avdelningschef

_____________________
Ska expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Registrator
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Tjänsteskrivelse

Riktlinje om avgifter för 
Socialnämnden

Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagens (2017:725) 5 kap 1-2§§ fastställa mål 
och riktlinjer för nämnderna. Denna riktlinje redogör för vilka avgifter som 
Socialnämnden får ta ut inom ramen för sitt verksamhetsområde, avgifter som är 
specifika för Socialnämndens verksamhet.

Det finns andra avgifter som Socialnämnden får ta ut, som är gemensamma för 
kommunens alla verksamheter. Avgifter som kommunfullmäktige har beslutat ska tas 
ut av samtliga nämnder inom kommunen, anges inte i denna riktlinje. Inte heller 
regleringen av hyresavgifterna, då Kommunstyrelsens Teknik- och Fastighetsutskott 
ansvarar för hyressättningen.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut 
om kommunala avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om 
fullmäktige har antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet 
om vilka avgifter som Socialnämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Kommunfullmäktige beslutar om avgifter för Socialnämnden för 2021 i ett separat 
avgiftsärende ”Avgifter för Socialnämnden för 2021”. Socialnämnden föreslås få i 
uppdrag att årligen fastställa årliga avgifter för Socialnämnden, utifrån aktuell 
riktlinje. Det innebär att socialnämnden i sådana fall fastställer avgifter för 
socialnämnden för år 2022.

Ett beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska också fattas 
årligen och baseras på de aktuella avgifter som fastställs årligen av socialnämnden. 

Socialförvaltningen har uppmärksammat att avgiftsbesluten och riktlinjerna för 
Socialnämndens avgifter inte har uppdaterats på ett antal år. Kommunfullmäktige har 
fastställt nya riktlinjer och avgifter för äldreområdet 2019. För övriga områden har 
det inte funnits någon riktlinje och avgifterna fastställdes senast mellan 2001-2004. 
Det har inte tidigare funnits en gemensam riktlinje för samtliga avgifter. 

Socialförvaltningen har vid framtagandet av denna riktlinje genomfört benchmarking 
och analyserat andra kommuners riktlinjer och avgifter, samt granskat lagstiftning, 
lagförarbeten och nationella rekommendationer på området. 
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Lagstiftning - Avgifter för Socialnämndens område
Kommunen får ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader i 
de fall det anges i lagstiftningen.1  

Kommunen får enligt 8 kap 1§ SoL och 20 § LSS ta ut egenavgifter av vissa kunder. 
För egenavgifterna anges det tydligt i lagstiftningen vilket avgiftsbelopp som får tas 
ut. En individuell prövning görs i samband med att den individuella egenavgiften 
fastställs. Syftet med egenavgiften är att den enskilde i skälig utsträckning själv ska 
bidra till kommunens kostnader för uppehälle och omvårdnad. Oavsett vilken insats 
det gäller så utgör egenavgift inte en kostnad för vård och behandling. Egenavgift tas 
ut av: 

 Missbrukare får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i 
ett familjehem.  

 Föräldrar till barn som får vård i ett annat hem än det egna. 
 Föräldrar till barn som får omvårdnad i ett annat hem än det egna.

Kommunen får enligt 8 kap 1 § SoL ta ut skäliga avgifter för andra stöd- och 
hjälpinsatser än vård och behandling. Avgiften får inte överstiga kommunens 
självkostnader. 

Kommunen får också enligt 8 kap 2§ SoL ta ut skäliga avgifter, som inte överstiger 
kommunens självkostnader, enligt grunder som kommunen bestämmer för:
 -familjerådgivning,
- verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär,
- föräldrautbildning inför adoption,
- hemtjänst,
- dagverksamhet,
- bostad i särskilt boende2

- annan liknande social tjänst.

För hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns ytterligare 
bestämmelser om maxtaxa och hur kommunen ska beräkna den individuella avgiften. 

Möjligheten att ta ut avgifter finns också angiven i annan lagstiftning än LSS och SoL, 
med tillhörande förordningar. Kommunen får exempelvis enligt Ärvdabalken och 
Begravningslagen ta ut avgift för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder 
enligt Begravningslagen, samt för transport och förvaring av avlidna.

Det framgår av riktlinjen vilken lagstiftning som gäller för aktuell avgift och vilken 
avgift som får tas ut.

1 Av kommunallagens (2017:725) 2 kap 5-6§§ framgår att kommuner och landsting får ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Avgifterna får endast tas ut om det följer av lag eller annan 
författning. Avgifterna får inte vara högre än kommunens självkostnader.

2 Sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena eller 7 § tredje stycket SoL och 
som inte omfattas av 12 kap. jordabalken.
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Analys av Socialnämndens avgifter

Efter omvärldsbevakning samt genomlysning av hur socialförvaltningen arbetar med 
avgifter och vilka tidigare avgiftsbeslut och riktlinjer som är fastställda av 
kommunfullmäktige kan socialförvaltningen konstatera följande:

 Socialnämndens avgifter ligger i flera fall betydligt lägre än andra kommuner.
 Andra kommuner tar ut avgifter på flera områden som Vallentuna kommun 

inte tar ut avgifter inom.
 Alla avgifter har inte hanterats optimalt tidigare utifrån aktuell lagstiftning.
 Socialförvaltningen har uppmärksammat att kommunen har rätt att ta ut 

avgifter som inte tas ut idag och som bedöms som skäliga att ta ut.

På grund av att avgifterna inte har genomlysts på länge och då det inte har funnits en 
samlad riktlinje för samtliga avgifter, är det också ett omfattande arbete att lyfta upp 
alla möjligheter till nya avgifter vid denna genomlysning. Förvaltningen har därför 
fokuserat på att:

 Riktlinjen heltäckande beskriver vilka avgifter Socialnämnden enligt aktuell 
lagstiftning har rätt att ta ut och därmed också uppmärksammar eventuella 
avgifter som inte är förenliga med gällande lagstiftning.

 Säkerställa en likabehandling av våra kunder för de avgifter nämnden tar ut. 
 Lyfta upp förändringar i avgifterna som förbättrar personalens arbetsmiljö 

och Vallentuna Kommuns varumärke.
 Hantera kommunens skattemedel på bästa möjliga sätt, det vill säga, att ta ut 

avgifter på områden där det enligt lag anges att avgift kan tas ut, där det är 
skäligt att kund bidrar till kommunens kostnader.

Socialförvaltningen har inom området ”övriga avgifter” uppmärksammat avgifter som 
kommunen skulle kunna ta ut, men som inte föreslås i riktlinjen. Förvaltningen 
behöver ha möjlighet att ställa om sina rutiner i skälig tid för de avgifter som 
förändras. På vissa områden bedöms inte det som möjligt om avgiften ska börja gälla 
från jan 2021. Förvaltningen har också bedömt att rättspraxis gällande vissa avgifter 
behöver analyseras ytterligare. 

Hantering av avgiftsärendena

I riktlinjen fastställer kommunfullmäktige vilka avgifter socialnämnden får ta ut. 

I det årliga avgiftsärendet fastställs sedan de faktiska avgifterna för aktuellt år, det vill 
säga, vilka avgiftsbelopp som ska tas ut av kunderna, utifrån vilka avgifter som enligt 
riktlinjen är möjliga att ta ut.

Socialnämnden föreslås få i uppdrag att årligen fastställa årliga avgifter för 
Socialnämnden, utifrån aktuell riktlinje. 
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1 Bakgrund
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen (2017:725) fastställa mål och 
riktlinjer för nämnderna. Utgångspunkten i lagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och 
andra viktiga ekonomiska frågor är också att det är kommunfullmäktige som har rätt 
att fatta beslut om kommunala avgifter. Nämnden kan fatta beslut om de årliga 
avgifterna, om kommunfullmäktige antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte 
råder någon otydlighet om vilka avgifter som nämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Denna riktlinje redogör för vilka avgifter som Socialnämnden får ta ut inom ramen för 
sitt verksamhetsområde, avgifter som är specifika för Socialnämndens verksamhet.

Det finns andra avgifter som Socialnämnden får ta ut, som är gemensamma för 
kommunens alla verksamheter. Exempelvis avgift vid utlämnande av allmän handling 
enligt Avgiftsförordningen (1992:191). Avgifter som kommunfullmäktige har beslutat 
ska tas ut av samtliga nämnder inom kommunen, anges inte i detta dokument. 

Kommunen tar också ut hyresavgifter av kunder som hyr bostad av kommunen, 
exempelvis inom särskilt boende. Då det är Kommunstyrelsens Teknik- och 
Fastighetsutskott som ansvarar för hyressättningen, anges inte regleringen av 
hyresavgifterna i Socialnämndens riktlinje. 

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att fastställa årliga avgifter 
för Socialnämnden, utifrån de riktlinjer som anges i detta dokument. Detta görs 
genom ett årligt avgiftsärende.

Ett beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska också fattas 
årligen och baseras på de avgifter som fastställs årligen av socialnämnden.
I delegationsordningen anges aktuell beslutsfattare för de individuella besluten. 
Avgiften är densamma oavsett om man har kommunal utförare eller annan vald 
utförare enligt LOV.  

Under respektive avgift nedan i dokumentet anges vilken lagstiftning som gäller och 
vilken avgift som får tas ut av individen och hur den är uppbyggd. 
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2 Några begrepp och dess innebörd
För att det inte ska råda några oklarheter om vad som avses med olika begrepp inom 
detta område finns nedan en sammanställning av begreppen. 

2.1 Egenavgifter
Med egenavgift avses följande;

 En avgift som kommunen enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) får ta ut för 
uppehället av den som på grund av missbruk får vård eller behandling i ett 
hem för vård eller boende eller i ett familjehem.  Här avses både frivillig vård 
och vård enligt LVM. 

 En avgift som föräldrar till barn som får vård i ett annat hem än det egna 
ska betala, enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Föräldrarna är skyldiga 
att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader. 

 En avgift som föräldrar till barn som får omvårdnad i ett annat hem än det 
egna ska betala, enligt 20 § Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Föräldrarna är skyldiga att i skälig utsträckning 
bidra till kommunens kostnader. 

Syftet med egenavgift är att den enskilde i skälig utsträckning själv ska bidra till 
kommunens kostnader för uppehälle och omvårdnad. Oavsett vilken insats det gäller 
så utgör egenavgift inte en kostnad för vård och behandling. 

2.2 Övriga avgifter
Kommunen får förutom egenavgifterna ta ut skäliga avgifter som inte överstiger 
kommunens självkostnader i de fall det anges i lagstiftningen.1  Kommunen får 
exempelvis ta ut avgift för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
Begravningslagen 2, samt för transport och förvaring av avlidna3.

För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 
1 § SoL ta ut skälig ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får inte överstiga 
kommunens självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är huvudorsaken till stöd- 
och hjälpinsatserna. Andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL är till exempel 
stöd- och omvårdnadsboende i HVB samt familjehemsplacering i form av stöd- eller 
omvårdnadsinsats. Placering i skyddat boende för kvinnor likställs med stödboende i 
HVB.

1 Av kommunallagens (2017:725) 2 kap 5-6§§ framgår att kommuner och landsting får ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Avgifterna får endast tas ut om det följer av lag eller annan 
författning. Avgifterna får inte vara högre än kommunens självkostnader.
2 18 kap 2 § ÄB (ärvdabalken) och 5 kap 2 § Begravningslagen.
3 17 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30): Kommuner och landsting får ta ut vårdavgifter. 
Omhändertagande av avlidna omfattas enligt 2 kap. 1 § samma lag av begreppet hälso- och sjukvård.
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Kommunen får enligt 8 kap 2§ SoL också ta ut skäliga avgifter, som inte överstiger 
kommunens självkostnader, enligt grunder som kommunen bestämmer för:

   1. familjerådgivning,
   2. verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär,
   3. föräldrautbildning inför adoption,
   4. hemtjänst,
   5. dagverksamhet,
   6. bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena 
eller 7 § tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken, och
   7. annan liknande social tjänst.

I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns 
ytterligare bestämmelser i 3-9 §. 

2.3 Biståndsbeslut
I samband med biståndsprövningen ska det alltid göras en bedömning av vilken 
insats placeringen avser. Av biståndsbeslutet ska det framgå om insatsen avser vård 
och behandling eller stöd-/omvårdnad. 

2.4 Avgiftsbeslut
Ett separat avgiftsbeslut fattas utifrån biståndsbeslutet. Avgiftsbeslutet ska grunda sig 
på aktuellt biståndsbeslut och aktuella årliga avgifter som är fastställda i separat 
avgiftsärende av Socialnämnden. Beslutet ska följa aktuell lagstiftning och dessa 
riktlinjer. Alla individer har rätt till ett separat avgiftsbeslut som är överklagningsbart.
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3 Egenavgifter

Nedan anges vilka egenavgifter som kommunen har rätt att ta ut. En individuell 
prövning görs i samband med att den individuella egenavgiften fastställs.

3.1 Egenavgift - Vård och behandling av barn 
och unga SoL

Enligt SOL 8 kap 1§ 2 stycket är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning betala 
ersättning till kommunen, om ett barn får vård och behandling i ett annat hem än det 
egna. Avgiften bestäms efter samma grunder som bestämmandet av 
betalningsskyldigheten enligt 19 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB). Respektive 
förälders avgift får inte överstiga underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap. 20 § SFB.

Vallentuna kommun tar ut avgift motsvarande underhållsstödsbeloppet för placering:
 I familjehem, 
 På HVB och stödboende
 Vid Statens Institutionsstyrelse (SIS)

Avgift tas ut från start vid placering enligt SoL, och i annat fall från dess att beslutet 
fastställts av Förvaltningsrätten. 

Jourplacering är avgiftsbefriat. 

3.2 Egenavgift - Omvårdnad barn och unga LSS 
Enligt LSS 20 § är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning betala ersättning till 
kommunen, om ett barn/ungdom upp till 18 år, får omvårdnad i ett annat hem än det 
egna. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 

Vallentuna kommun tar ut avgift motsvarande underhållsstödet för barn på:
- Bostad med särskild service för barn och ungdom LSS 9§ p. 8.

3.3 Egenavgift - Vård och behandling av vuxna 
missbrukare

Kommunen får enligt 8 kap 1§ SoL ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och 
behandling på grund av missbruk i HVB eller i familjehem. Med uppehälle avses kost 
och logi. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, såväl pensionärer som personer 
med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och oavsett om vården sker 
enligt SoL eller enligt LVM. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta 
ersättning som får tas ut för varje dag.
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Vallentuna kommun tar ut den avgift per dag som regeringens föreskrifter medger 
för:

 Behandlingshem 
 Familjehem 
 LVM-hem

4 Övriga avgifter 
Nedanstående övriga avgifter fastställs årligen av socialnämnden i ett separat 
avgiftsbeslut.

4.1 Avgifter - Barn och unga
Övriga skäliga avgifter får enligt 8 kap 2§ SoL p. 2 tas ut för verksamheter för barn- 
och unga enligt 5 kap. 1 § SoL, som inte är stöd- och hjälpinsatser av behandlings-
karaktär. Avgiften får högst uppgå till kommunens självkostnad.

Vallentuna kommun tar ut avgift för insatser enligt 4 kap 1§ SoL:
- Kost – Kontaktfamilj (Avgift per dygn)
- Kost- och omkostnad- Korttidshem (Avgift per dygn)

Avgift tas ut för beviljad tid. 

4.2 Avgifter - Vuxna/familj
För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen enligt 8 kap 1 § SoL, ta ut skälig 
ersättning. Den får högst uppgå till kommunens självkostnad. 

Övriga skäliga avgifter får också enligt 8 kap 2§ SoL tas ut för 
familjerådgivning, föräldrautbildning inför adoption och annan 
liknande social tjänst. 
 
Vallentuna kommun tar ut övriga avgift för följande insatser:

 Familjerådgivning enligt 5 kap 3§ SoL. (Avgift per besök)
 Kost och logi – Stödboende enligt 4 kap 1§ SoL. (Avgift per dygn)4

 Kost och logi - Skyddat boende (Avgift per dygn)

4 Stödboende för barn och ungdomar 16-18 år ryms inom ramen för egenavgiften. Stödboende för vuxna 
över 18 år tas ut som en övrig avgift och är ingen egenavgift.
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4.3 Avgifter - Äldre, personer med psykisk 
ohälsa och vissa funktionsvariationer – SoL

Skäliga avgifter får enligt 8 kap 2§ SoL tas ut för vissa insatser. Den enskildes avgifter 
får för hemtjänst och dagverksamhet per månad uppgå till högst en tolftedel av 
0,5392 prisbasbelopp och för bostad i särskilt boende per månad till högst en tolftedel 
av 0,5539 prisbasbelopp. Detta framgår av 8 kap 5§ SoL. Avgift för omvårdnad inom 
korttidsboende och växelvård likställs med särskilt boende. 

Vallentuna kommun tar ut avgift för följande insatser inom ramen för maxtaxan:
- Hemtjänst
- Dagverksamhet
- Bostad i särskilt boende
- Korttidsboende 
- Växelvård 
- Matdistribution 

Ovannämnda avgifter ryms inom ramen för maxtaxan och den individuella avgiften 
sätts utifrån individens avgiftsutrymme.

Det finns även övriga avgifter inom detta område som kommunen får ta ut som inte 
ryms inom ramen för maxtaxan och där individens enskilda avgiftsutrymme inte 
uträknas. För mer info se rubrik 6.2 ” Beräkning av avgifter som inte ingår i 
maxtaxan”.  Dessa avgifter anges i rubrik 4.3.6 nedan ”Avgifter som inte ingår i 
maxtaxan”

4.3.1 Hemtjänst
Vallentuna kommun tar ut en timavgift för hemtjänstinsatser. Timtaxan är 
densamma för samtliga insatser inom hemtjänsten. 
 
De insatser som ryms inom den individuella avgiften baseras på respektive 
biståndsbeslut. 

Avgiften för trygghetslarmet motsvarar en hemtjänsttimme och ingår i maxtaxan. I 
avgiften ingår avgiftsfria utryckningar. 

4.3.2 Dagverksamhet
Vallentuna kommun tar ut en avgift för dagverksamheten utifrån 
beviljade besök enligt gällande biståndsbeslut, oavsett när kund väljer 
att genomföra besöken under året. Avgiften tas ut för omvårdnad.
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4.3.3 Särskilt boende
Vallentuna kommun tar ut en av avgiften för omvårdnaden i särskilt boende vilken 
utgör maxtaxan.

4.3.4 Korttidsboende och växelvård
Vallentuna kommun tar ut en avgift för omvårdnaden inom korttidsboende och 
växelvård. Avgiften tas ut per dygn utifrån aktuell vistelseperiod.

4.3.5 Matdistribution leverans
Matdistribution tillhandahålls inom ramen för maxtaxan om man har andra insatser i 
form av hemtjänst. I andra fall avser leveranskostnaden priset för en hemtjänsttimme 
i månad.

Vid beviljande av insats matdistribution får kund matlådan/färdigrätten levererade 
hem varje vecka.

4.3.6 Avgifter som inte ingår i maxtaxan
Nedanstående avgifter får enligt 8 kap 2§ SoL högst fastställas till kommunens 
självkostnad.

Måltidsavgifter
Vallentuna kommun tar ut en avgift enligt följande:

 Kost – Korttidsboende/växelvård 
(Avgift/dag, faktureras efter antal vistelsedygn)

 Matlåda hemtjänst (Kostnad per matlåda)
 Matavgift särskilt boende (Månadsavgift, alla måltider ingår)
 Dagverksamhet (Avgift per dag. Lunch, frukost och fika ingår) 

Förbrukningsavgifter
 Lakan/linnen – Korttidsboende
 Trygghetslarm – Förlorad larmklocka
 Trygghetslarm – Ej återlämnat larm

4.4 Avgifter för funktionshindrade – LSS
Enligt LSS 19§ får för skäliga avgifter tas ut för bostad, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Denna avgift 
gäller för de kunder som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning, hel 
aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek. Avgifterna får inte 
överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får 
behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.



DATUM UTSKRIFT 2020-10-01 SIDA 9/15
OMRÅDE MYNDIGHETSUTÖVNING PROCESS AVGIFTSPROCESSEN
DOKUMENT NAMN RIKTLINJE OM AVGIFTER FÖR 

SOCIALNÄMNDEN
DOKUMENTTYP RIKTLINJE

GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, 
VALLENTUNA KOMMUN

GODKÄNT 
DATUM

DOKUMENTANSVARIG SOCIALCHEF FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
DIARIENR SN 2020.189 REVIDERAD

MYNDIGHETSAVDELNINGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000 · FAX: 08-58785403

SOCIALFÖRVALTNINGEN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Vallentuna kommun tar ut avgifter för följande insatser inom LSS: 
 Matkostnader - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § p. 6 LSS 

(Frukost, lunch, mellanmål och middag ingår)
 Matkostnader - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § p.7 LSS. 

(Mellanmål) 
 Matkostnader - Korttidstillsyn lovdagar (frukost, lunch och mellanmål ingår) 
 Matkostnader - Daglig verksamhet enligt 9 § p. 10 LSS 

Avgiften för samtliga insatser ovan tas ut genom månadsvis debitering 
av beviljade dagar/dygn enligt gällande biståndsbeslut, oavsett när 
kund väljer att verkställa dygnen under året. 

4.5 Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen

Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § får kommunen ta ut avgift för prövning 
enligt de grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut 
avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som 
bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. 

Aktuella avgifter för serveringstillstånd och tillsyn har fastställs av 
kommunfullmäktige i separat beslut. Se ”Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen och tobakslagen”. Denna taxa gäller för avgifter för Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnds kostnader för prövning, handläggning och tillsyn i 
Vallentuna kommun enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade med stöd av 
alkohollagen, utom de delar som gäller folköl. 

Socialnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i taxan antagna 
avgifterna enligt konsumentprisindex. 

4.6 Avgifter dödsboförvaltning och gravsättning
Vid alla dödsfall ska en boutredning göras. Boutredningen syftar till att avveckla den 
avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och fördela överskottet mellan 
dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger så åligger det socialtjänsten 
att göra en dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsbon. Ibland 
åligger det även socialtjänsten att ordna så att en begravning kan komma till stånd.

Enligt 18 kap 2 § ÄB (ärvdabalken) och 5 kap 2 § Begravningslagen har 
Socialnämnden rätt att ta ut avgift för sina kostnader för dödsboförvaltning och 
åtgärder enligt Begravningslagen. Avgiften för högst uppgå till kommunens 
självkostnad. 
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Vallentuna kommun tar ut en timavgift för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
Begravningslagen motsvarande kommunens självkostnad. 

4.7 Avgifter transport och förvaring avlidna
Kommunen är som huvudman skyldig att ansvara för transport och förvaring av 
avlidna och reglerar detta i sina avtal med entreprenör.

Enligt 17 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) får landsting och kommuner ta 
ut vårdavgifter enligt grunder landsting eller kommun beslutar. Omhändertagande av 
avlidna omfattas enligt 2 kap. 1 § samma lag av begreppet hälso- och sjukvård.

 Vallentuna kommun tar ut en avgift för transport av den avlidne. Avgiften 
motsvarar kommunens självkostnad för transporten. 

 Socialnämnden får också ta ut en avgift för förvaring av den avlidne 
motsvarande självkostnaden.

Avgifterna enligt ovan debiteras dödsboet.  

Undantag från avgiftsuttag sker om5: 
 en klinisk obduktion ska utföras
 explosivt material exempelvis en pacemaker ska tas bort.

5 Beräkning av egenavgiften
En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att 
egenavgiften fastställs. Det finns särskilda regler om avgiftsstorleken för personer 
som uppbär sjukpenning eller vissa andra specifika ersättningar. Detta regleras i 
106 kap 39 § SFB.

5.1 Vuxna 
Den avgift för uppehälle som kommunen får ta ut vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär för missbrukande vuxna, enligt 8 kap. 1 § första stycket 
socialtjänstlagen, regleras i Socialtjänstförordningens 6 kap 1§. 

5.2 Barn
Egenavgiften bestäms efter samma grunder som bestämmandet av 
betalningsskyldigheten enligt 19 kap. Socialförsäkringsbalken. Det belopp som var 

5 Region Stockholm tar över hälso- och sjukvårdsansvaret och kostnadsansvaret för transport och 

bårhusförvaring i dessa fall, då utgår ingen avgift.



DATUM UTSKRIFT 2020-10-01 SIDA 11/15
OMRÅDE MYNDIGHETSUTÖVNING PROCESS AVGIFTSPROCESSEN
DOKUMENT NAMN RIKTLINJE OM AVGIFTER FÖR 

SOCIALNÄMNDEN
DOKUMENTTYP RIKTLINJE

GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, 
VALLENTUNA KOMMUN

GODKÄNT 
DATUM

DOKUMENTANSVARIG SOCIALCHEF FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
DIARIENR SN 2020.189 REVIDERAD

MYNDIGHETSAVDELNINGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000 · FAX: 08-58785403

SOCIALFÖRVALTNINGEN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga underhållsstödsbeloppet enligt 
18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken.6 

Reglerna ovan gäller även för beräkningen av egenavgiften för barn inom LSS.7 Vid 
bedömningen av den enskildes personliga behov enligt 19§ LSS ska dock även 
kostnader på grund av funktionshindret som inte täcks på annat sätt beaktas.

Egenavgiften för barn som vårdas eller har omvårdnad i annat hem än 
det egna tas ut fram till och med månaden innan barnet fyller 18 år. 

Om barnet vistas hos förälder mer än 5 hela dygn i följd eller 6 dygn utspridda per 
kalender månad reduceras egenavgiften med 1/40 per helt kalenderdygn.

Den egenavgift som ska betalas räknas ut automatiskt i kommunens 
egenavgiftsmodul, utifrån kundens inkomster.

Se beskrivning av aktuella egenavgifter under rubrik 3 ”Egenavgifter” tidigare i 
dokumentet, samt aktuella avgifter i Socialnämndens årliga avgiftsbeslut. 

6 Beräkning av övriga avgifter

6.1 Beräkning av avgifter som ingår i maxtaxan
Maxtaxan är tillämplig på följande insatser:

 Hemtjänst
 Dagverksamhet
 Bostad i särskilt boende
 Korttidsboende 
 Växelvård 
 Matdistribution 

Den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet får uppgå till8:
- Högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.

Den enskildes avgifter för inom särskilt boende får uppgå till9:
- Per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. 

6 6 kap 2-4§§ Socialtjänstförordning (2001:937) och 5-6 §§ Förordning (1993:1090) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.
7 Enligt 5§ Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller föreskrifterna i 6 
kap 2 - 4 §§ socialtjänstförordningen om föräldrars skyldighet att bidra till kommunens kostnader för ett 
barns vård i ett annat hem även när ett barn får vård i ett annat hem med stöd av lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade.  
8 8 kap 5§ SoL
9 8 kap 5§ SoL
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Maxtaxan innefattar inte hyran för särskilt boende. Särskild hyresavgift tas ut enligt 
hyreslagen.

Kommunen tar vid beräkningen av avgiften hänsyn till individens betalningsförmåga 
och gör en bedömning enligt reglerna om maxtaxa, enligt nedan.10 

Se aktuella avgifter för beräkning i Socialnämndens årliga avgiftsbeslut.

Inkomster som räknas med i avgiften 
Alla skattepliktiga, aktuella bruttoinkomster räknas med i avgiften. Vilka inkomster 
som är skattepliktiga framgår av Inkomstskattelagen. 

Beräkningen av inkomsten utgår ifrån de regler som finns i socialförsäkringsbalken.11

I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas 
sammanlagda inkomster. 

Avgiftsunderlag
Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få 
under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.

Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses i detta kapitel prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. 

Maxtaxa
Maxtaxan är den högsta avgift som kommunen får ta ut för omsorgsinsatser, oavsett 
hur många insatser den enskilde har eller hur omfattande insatserna är. Maxtaxan 
fastställs varje år av regeringen och grundar sig på aktuellt prisbasbelopp.

Förbehållsbelopp
Avgifterna får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls 
tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala 
levnadskostnader. När avgifterna fastställs skall kommunen också försäkra sig om att 
omsorgstagarens make/sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk 
situation. 

Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den 
enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett 

10 8 kap 3-9 §§ SoL.
11 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5. 102 kap. 29 § 4 balken ska dock endast sådan inkomst som avses i 97 kap. 13 § 
första stycket 1 medräknas. Som inkomst ska även räknas bostadsbidrag enligt 96-98 kap., särskilt 
bostadstillägg enligt 102 kap. 26 § och boendetillägg enligt 103 a-103 e kap.
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minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. 
För kostnad för SÄBO ska dock inget förbehåll göras.

Minimibeloppet 
Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en 
tolftedel av
   1. 1,3546 prisbasbelopp för ensamstående, eller
   2. 1,1446 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, 
skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, 
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av 
särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än 
det som anges i 7 § andra stycket.

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har 
en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför att
   1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,
   2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller
   3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.

Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde 
omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 17 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen.

6.2 Beräkning av avgifter som inte ingår i 
maxtaxan

För följande avgiftstyper tas en fast avgift ut, utifrån det belopp som årligen fastställs 
av Socialnämnden. Alla individer betalar samma belopp, ingen allmän 
inkomstbedömning genomförs. Dessa avgifter faller inte in under maxtaxan. 
Det gäller följande avgifter enligt 8 kap 2 § SoL:

 Familjerådgivning,
 Verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och 

hjälpinsatser av behandlingskaraktär,
 Annan liknande social tjänst.

Samt andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling enligt 8 kap 1 § SoL.

I särskilda fall kan avgift efterges eller sänkas, se rubrik ”Lägre avgift och Eftergift”, 
individen behöver då själv inkomma med en ansökan om detta, för att prövning ska 
göras.
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Se aktuella avgifter i Socialnämndens årliga avgiftsbeslut.

6.3 Lägre avgift & Eftergift
Enligt 9 kap. 4 § SoL kan nämnden besluta om att helt eller delvis efterskänka sin 
fordran. 

En kund kan bli helt eller delvis avgiftsbefriad om följande uppfylls:
- Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte 

kan tas ut kan avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges helt 12 
- Om vårdnadshavare har ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, alternativt om 

den enskilde blir berättigad till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd genom 
att betala avgiften, efterges service- och omsorgsavgiften.  Matkostnader och 
hyreskostnader åligger alltid den enskilde att betala. 

- I undantagsfall om socialnämnden bedömer att det inte är för barnens bästa 
att ta ut avgift. En individuell bedömning görs utifrån barnkonventionen.

- Om kunden har dubbla bostadskostnader i form av hyra under en 
omställningsperiod/övergångsperiod från ordinärt boende till boende enligt 
SoL. Jämkning medges i högst tre månader, utöver inflyttningsmånaden, och 
görs med det belopp som motsvarar den gamla bostadskostnaden, efter 
avdrag för eventuellt bostadstillägg. Jämkning medges endast om den boende 
inte har banktillgångar eller andra lätt realiserbara tillgångar, som överstiger 
100 % av basbeloppet.

7 Individens uppgiftsskyldighet
Individen eller föräldrarna till omyndiga barn/unga, har skyldighet att årligen på av 
socialförvaltningen framtaget inkomstunderlag, fylla i aktuella inkomstuppgifter och 
skicka in till Socialförvaltningen inför avgiftsbeslutet. Detta gäller de avgiftsbeslut där 
hänsyn ska tas till kundens inkomster när avgiften sätts. Föräldrarna har också 
skyldighet att omgående anmäla inkomstförändringar löpande under året.

Om inkomstunderlaget inte inkommit till socialförvaltningen inom 14 dagar från det 
att det skickades fattas beslut om maxbelopp. 

Den enskilde är skyldig att snarast informera om ändrade förhållanden gällande 
exempelvis; inkomst, kapitalinkomst och faktisk boendekostnad/ 
bostadsförhållanden, som sker under året som kan medföra ändring av avgift. 

12 9 kap 4 § SoL.



DATUM UTSKRIFT 2020-10-01 SIDA 15/15
OMRÅDE MYNDIGHETSUTÖVNING PROCESS AVGIFTSPROCESSEN
DOKUMENT NAMN RIKTLINJE OM AVGIFTER FÖR 

SOCIALNÄMNDEN
DOKUMENTTYP RIKTLINJE

GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, 
VALLENTUNA KOMMUN

GODKÄNT 
DATUM

DOKUMENTANSVARIG SOCIALCHEF FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
DIARIENR SN 2020.189 REVIDERAD

MYNDIGHETSAVDELNINGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000 · FAX: 08-58785403

SOCIALFÖRVALTNINGEN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

7.1 Vid uppbärande av försörjningsstöd/ 
ekonomiskt bistånd

Den enskilde individen ska själv lämna in underlag som styrker att de får 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd utbetalt, alternativt lämna samtycke till 
inhämtning av underlag från enheten för ekonomiskt bistånd. Det åligger den 
enskilde att snarast meddela fakturaansvarig om det ekonomiska biståndet upphör. 
Fakturaansvarig ska göra regelbundna kontroller gällande att den enskildes uppgifter 
är riktiga och vid behov kräva ersättning i efterhand.

8 Återkrav/Fordran
Om den enskilde inte frivilligt har betalat den beslutade egenavgiften enligt 8 kap 1§ 
kan kommunen med stöd av 9 kap. 3 § SoL väcka talan om återkrav hos 
förvaltningsrätten. När beslut i Förvaltningsrätten är fattat, kan kommunen kräva 
tillbaka avgiften. Nämnden ska väcka talan hos förvaltningsrätten inom tre år från det 
att kommunens kostnad uppstod.  

Kommunen kan inte få tillbaka något belopp om det innebär att den enskilde, genom 
att återbetala hela eller delar av skulden, inte klarar sin försörjning eller sin dagliga 
livsföring i övrigt. Nämnden bör därför göra en ekonomisk bedömning av den 
enskildes möjligheter att betala innan talan väcks hos förvaltningsrätten.

Vad gäller övriga avgifter har kommunen rätt att ansöka om betalningsföreläggande, 
för att få betalt för fordran. Hantering av fordringar styrs sedan av kommunens lokala 
föreskrifter ”Lokal föreskrift- Krav”, fastställd av kommunfullmäktige.

9  Överklagande av beslut
Den enskilde har rätt att överklaga sitt beslut om avgift, för hjälp i hemmet eller för 
omvårdnad, genom förvaltningsbesvär, till förvaltningsrätten. 
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