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Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och 
handikappomsorgen 2006 
Socialstyrelsen har i Meddelandeblad december 2005 redovisat uppgifter för 
beräkning av avgiften för äldre- och handikappomsorgen 2006. 

Beträffande merkostnaden för mat vid fastställande av förbehållsbelopp, när mat 
erhålls i samband med hemtjänst, har Socialstyrelsen inte tagit ställning till 
livsmedelskostnaden. För att kommunen ska kunna höja det schabloniserade 
minimibeloppet måste livsmedelsbeloppet fastställas.  

Ett sätt att räkna ut beloppet är att tillämpa samma metod som i propositionen 
2002/01:149  sid. 41. Skillnaden är att Konsumentverket nu även tagit fram 
livsmedelskostnaden för personer som är 75 år och äldre. Om de fyra beloppen 
summeras och sedan divideras med fyra blir den standardiserade 
livsmedelskostnaden 1355 kronor per månad. 

Ett alternativ är att utgå från den nya åldersgruppen 75 år och äldre. Flertalet av 
dem som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i ordinärt boende tillhör den 
gruppen. Med detta beräkningssätt blir livsmedelskostnaden 1295 kronor.  

Det senare beräkningssättet är mer gynnsamt för brukarna. 

Kommunerna ska fatta över tvåhundratusen avgiftsbeslut under början av år 2006 
och kan således inte avvakta en eventuell kammarrättsdom enligt Socialstyrelsens 
meddelandeblad.  
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Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Per-Olov Nylander, 
per-olov.nylander@skl.se eller telefon 08-452 77 94, sektionen för vård och 
socialtjänst. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för vård och omsorg 
Sektionen för vård och socialtjänst 

 

 

Ellen Hyttsten 

  

  Margaretha Spjuth 

 

 

 

 

Utdrag ur Konsumentverkets beräkningar, prognos för år 2006. 

 

 61-74 år 75 år - 

Kvinnor 1260 kr 1220 kr 
Män 1570 kr 1370 kr 
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