
Avgifter   
inom vård och omsorg och omsorgen om 
personer med funktionsvariationer 2021

Inkomstuppgifter
Vi behöver uppgifter för att vi ska kunna beräkna din avgift. Du 
fyller i en blankett där du anger dina inkomster. Om inkomsten 
förändras kontaktar du din avgiftshandläggare för att fylla i en 
ny blankett. Avgiften omprövas varje år.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som registreras i samband med avgifter be- 
handlas av förvaltningen för att vi ska kunna fullgöra våra  
åtaganden. Den som önskar ytterligare information om behand-
ling av personuppgifter ska kontakta socialförvaltningen.

Vanliga frågor:
När kommer fakturan?
Fakturan för hemtjänst, matabonnemang, matdistribution, kort-
tidsplatser samt hälso- och sjukvårdsbesök betalas en månad i 
efterskott. Fakturan når dig omkring den 20:e i månaden och 
har förfallodag den 31:e i månaden efter att fakturan nått dig.

Påverkar förmögenhet avgiften?
Nej, men eventuell avkastning av förmögenhet beaktas som en 
inkomst.

Har du frågor om dina avgifter kontakta någon av kommunens 
avgiftshandläggare:

Telefon 0476-554 44, 554 67



Så här beräknas din avgift
Avgiften för hemtjänst, trygghetslarm och kommunens hälso- 
och sjukvård får aldrig bli så hög att du inte har tillräckligt med 
pengar för dina andra utgifter. Därför räknas först ditt avgifts- 
utrymme fram.

För att räkna fram avgiftsutrymmet tar du dina inkomster efter 
skatt minus förbehållsbeloppet (se nästa sida). Avgiftsutrymmet 
är den summan kommunen kan ta ut i avgift, samtidigt som du 
har pengar kvar till annat.

När avgiften beräknas för makar läggs makarnas inkomster 
samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken.

Förbehållsbeloppet
Med förbehållsbelopp menas de pengar du ska ha kvar till dina 
kostnader för mat, kläder och skor, möbler, husgeråd, tandvård, 
hemförsäkring med mera. Förbehållsbeloppet består av två  
delar: minimibeloppet och den faktiska boendekostnaden.

Minimibeloppen beror på ålder och familjesammansättning:

Familjesammansättning  
och ålder

Minimibelopp per månad i  
2021 års priser

Ensamstående över 65 år 5 373 kronor

Makar och sambor över 65 år 4 540 kronor per person
Ensamstående 19–64 år 5 910 kronor

Makar och sambor 19–64 år 4 994 kronor per person

Du ska också ha kvar pengar till din boendekostnad. Om du har 
högre levnadsomkostnader så att förbehållsbeloppet inte räcker 
till, kontakta din avgiftshandläggare så att avgiften eventuellt 
kan minskas.

Så här kan det se ut för en ensamstående person över 65:

Exempel i ordinärt boende: 
                     

Pension Bostads- 
tillägg

Mat, kläder 
med mera

Hyra Avgiftsut-
rymme

8 500 kr    + 1 200 kr - 5 373 kr - 4 200 kr = 127 kr
*BTP=Bostadstillägg för pensionärer

Ur ditt avgiftsutrymme betalar du upp till maxavgiften,  
2 139 kronor i månaden (from 2021-01-01):
•  Hemtjänst kostar 306 kronor/timme
• Trygghetslarm kostar 236 kronor/månad
• Omsorgsavgift korttidsboende kostar 236 kronor/dygn+mat  
 124 kronor/dygn
• Kommunens hemsjukvård (sjuksköterskor och rehab) kostar  
 236 kronor/månad
• Omsorgsavgiften i vård- och omsorgsboende kostar 71  
 kronor/dygn
• Avlösarservice för anhörig är gratis upp till 16 timmar/månad

Följande tjänster och produkter kostar detsamma oavsett 
inkomst:

Matabonnemang vård - och 
omsorgsboende

3 720 kronor/månad

Matdistribution 72 kronor per portion
Serviceavgift (förbruknings- 
artiklar för person på vård  
och omsorgsboende)

130 kronor i månaden

Bostadsanpassningsintyg 510 kronor per intyg

Inkomst Faktisk boende-
kostnad

Minimi- 
belopp

BTP*+               -                    -                            = Avgifts-
utrymme




