Bilaga 1. Lathund egenavgifter
Beslut om egenavgift enligt 8 kap. 1
§ SoL alternativt
Beslut om att efterge egenavgift
enligt 9 kap. 4 § SoL

Skriftligt beslut om egenavgift
underrättas den enskilde

Beslut om egenavgift enligt 8 kap.
1 § SoL

Faktura skickas till den enskilde
alternativt till enhet för ekonomiskt
bistånd enligt lokala rutiner. Om den
enskilde är berättigad
försörjningsstöd till egenavgiften ska
den enskilde månatligen ansöka om
försörjningsstöd till avgiften.

Registrering
Beslutet fattas som ett övrigt beslut i
sociala system.
Beslutsformulering
N.N. är beviljad insats i form av (ange
insatstyp) och ska betala egenavgift
enligt 8 kap. 1 § SoL om (ange summa)
kr per dygn under perioden (ange
beslutsperiod).
Egenavgiften kan komma att höjas
utifrån kommunfullmäktiges beslut om
taxa.

Beslut om att helt efterge
egenavgift enligt 9 kap. 4 § SoL

Egenavgift tas ut av placerande
stadsdelsnämnd

Beslut om att delvis efterge
egenavgift enligt 9 kap. 4 § SoL
Registrering
Beslutet fattas som ett övrigt beslut i
sociala system.

Registrering
Beslutet fattas som ett övrigt beslut i

Beslutsformulering

sociala system.

N.N. är beviljad insats i form av (ange
insatstyp) och ska erläggas egenavgift

Beslutsformulering

enligt 8 kap. 1 § SoL om (ange summa)

N.N. är beviljad insats i form av (ange

kr per dygn.

insatstyp) och ska erläggas egenavgift
enligt 8 kap. 1 § SoL om (ange summa)

Egenavgiften enligt ovan efterges delvis

kr per dygn.

enligt 9 kap. 4 § SoL och N.N. ska
därmed betala egenavgift om (ange

Egenavgiften enligt ovan efterges helt

summa) kr per dygn under perioden

enligt 9 kap. 4 § SoL och N.N. ska

(ange beslutsperiod).

därmed inte betala någon egenavgift för
denna insats under perioden (ange

Egenavgiften kan komma att höjas utifrån

beslutsperiod).

kommunfullmäktiges beslut om taxa.

Hantering om den enskilde inte
betalar beslutad egenavgift

1. Utredande samtal med den
enskilde kring anledning till
att egenavgift inte betalats.
2. Åtgärdsplan upprättas med
den enskilde. I
åtgärdsplanen anges
individuellt anpassade
åtgärder för att säkerställa
att egenavgift betalas och
för att motverka att nya
skulder uppstår. Av planen
framgår vad som ska göras,
vem som ansvarar för vad
och datum för uppföljning.
Eventuellt behov av stöd till
den enskilde för att betala
egenavgift sätts in.
3. Vid behov upprättas en
avbetalningsplan med den
enskilde.
4. Om den enskilde trots ovan
åtgärder inte frivilligt betalar
den beslutade egenavgiften
kan stadsdelsnämnden
enligt 9 kap. 3 § SoL väcka
talan om återkrav hos
förvaltningsrätten. För
ytterligare information om
förutsättningarna för detta,
se riktlinjer för egenavgifter
under avsnitt Krav på
ersättning och eftergift.

