
Avgifter inom

vård och omsorg



Hur räknar vi ut hur mycket du ska betala?

För att kunna räkna ut din avgift behöver vi
uppgift om din inkomst och din
boendekostnad. Du lämnar dessa på
blanketten ”Uppgift för beräkning av vård-
och omsorgsavgifter.”
 
Om din inkomst eller boendekostnad
förändras, eller om du får förändrat
civilstånd, måste du meddela
avgiftshandläggarna uppgiften då det kan
ha betydelse för din avgift. Flera av de
beräkningar som görs i samband med
avgiftsbeslut styrs av aktuellt prisbasbelopp.
 
 
 

• Månatlig inkomst, exempelvis pension
• Inkomst av kapital, faktisk inkomst den
31/12 föregående år (minus 30 %) 
• Bostadstillägg 
 
För makar räknas inkomsterna som
gemensamma och delas sedan på två.
Föräldrars inkomster räknas när avgiften
avser barn.

• Hyra exklusive hushållsel 
• Boendekostnad för bostadsrätt/egen
fastighet (räknas ut enligt
försäkringskassans modell) 
 
Om du under en period vid flytt till särskilt
boende har dubbla hyreskostnader kan du
ansöka om att få reducerad avgift. Blankett
får du av avgiftshandläggaren eller hittar
du på kommunens hemsida. Reducerad
avgift kan ges för 3 månader vid dubbel
hyra och 5 månader för boendekostnader
för bostadsrätt/egen fastighet. Ansökan ska
ha inkommit inom den period då dubbla
boendekostnader är aktuellt (3 respektive 5
månader).

Inkomster

Utgifter

Minimibeloppet är fastställt i
socialtjänstlagen och bygger på aktuellt
prisbasbelopp. Minimibeloppet är ett
generellt belopp för alla och är beräknat
att täcka levnadsomkostnader, så som:
 
• Livsmedel 
• Kläder/skor 
• Fritid/resor
• Hygien/tandvård 
• Förbrukningsvaror 
• Öppen hälso  och sjukvård samt
läkemedel 
• Möbler/husgeråd 
• Dagstidning/tv/telefon 
• Hushållsel/hemförsäkring

Du kan begära att minimibeloppet ska
höjas om du har särskilda varaktiga
kostnader (mer än 6 månader). Bor du på
särskilt boende eller har matdistribution
kommer kommunen automatiskt att höja
ditt minimibelopp på grund av fördyrande
kost. 

I några undantagsfall får kommunen
bestämma minimibeloppet till en lägre
nivå. Detta görs om du har en kostnad som
tillhandahålls kostnadsfritt och/eller en
kostnad som minimibeloppet ska täcka då
den ingår i avgift eller hyra, exempelvis
hushållsel som ingår i hyra.

Minimibelopp

Höjt minimibelopp

Sänkt minimibelopp
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Avgiftsutrymmet är det belopp som du
maximalt kan betala i vård  och
omsorgsavgift. Så här beräknas
avgiftsutrymmet fram:

Om du har ett underskott i
avgiftsutrymmet och inte har en
förmögenhet som är större än 1,5
basbelopp reduceras måltidsavgiften med
samma belopp som underskottet. Dock
aldrig större än det individuella höjda
förbehållsbeloppet för fördyrad kost. Tänk
på att underlag för att få jämkning av kost
måste bifogas som styrker att förmögenhet
saknas.

Det finns en maxtaxa för hur mycket
avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt
kommunal hälso  och sjukvård får vara. Det
är riksdagen som beslutar om maxtaxan
varje år. Notera att avgift för måltider inte
ingår i maxtaxan. Om du inte lämnar in
blanketten ”Uppgift för beräkning av vård
och omsorgsavgifter” betalar du
automatiskt maxtaxan utifrån de insatser
du har beviljats. På blanketten kan du också
själv välja att avstå från att lämna uppgifter
om för beräkning av avgiften.

Avgiftsutrymme Jämkning av kost

Maxtaxa
+ Pension

+ Inkomst av tjänst

+ Bostadstillägg

+ Övriga inkomster

- Skatt

- Hyra/boendekostnad

- Minimibelopp

- Höjt minimibelopp

+ Sänkt minimibelopp

 

= Avgiftsutrymme

Inkomster Kostnader

Avgifterna

Vård  och omsorgsavgiften är uppdelad i två
nivåer. Vilken nivå du hamnar på beror på
hur mycket hemtjänst du är i behov av. För
att kunna dela upp vård och
omsorgsavgiften på två nivåer har
socialförvaltningen satt en schablontid på
varje insats för vår egen beräkning. Alltså
genererar varje insats och varje tillfälle
tillsammans en schablontid för dig per
månad. 
Nivå 1 – mindre än 11 schablontimmar per
månad. 
Nivå 2 – mer än 11 schablontimmar per
månad. 
 
Hemsjukvård debiteras enligt en fast avgift
per månad, oavsett hur många besök du
har per månad.
För avgifter och belopp – se prislista.

Vid påbörjad insats debiteras avgiften från
dagen då insatsen påbörjas och vid avslutad
insats debiteras till och med dagen då
insatsen avslutas. Vid sjukhusvistelse
reduceras avgiften för samtliga vård  och
omsorgsavgifter, avgift för helkost på
särskilt boende samt middag vid
matdistribution från första dagen. Vid
övriga frånvaro reduceras avgift för helkost
på särskilt boende från första dagen. Vård -
och omsorgsavgift, avgift för trygghetslarm
och matdistribution görs efter 14 dagar.

Vård- och omsorgsavgift

När kan jag få avdrag på
avgiften?
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Beslut och faktura Frågor och överklagan
Ett avgiftsbeslut skickas hem till dig där det
framgår hur mycket du ska betala. Avgiften
debiteras i efterskott med 30 dagar  till
förfallodag. 

Om du har frågor eller är missnöjd med
ditt avgiftsbeslut bör du i första hand
kontakta avgiftshandläggaren. Beslut i
frågor som rör avgiftens storlek kan
överklagas senast tre veckor efter att
beslutet skickats hem till dig. Du skickar in
överklagan till:
 
Simrishamns kommun 
Socialförvaltningen 
272 80 Simrishamn

Kontakta oss:
E-post: kontakt@simrishamn.se
Tel: 0414 81 90 00

Tänk på!

- att du ansöker om bostadstillägg hos
Pensionsmyndigheten.

Tel: 0771-776776 eller gå in på deras
hemsida: www.pensionsmyndigheten.se.


