
Beräkning av din avgift
Avgiften för de insatser du beviljats 
bestäms av dina inkomster minus 
dina personliga omkostnader och 
din boendekostnad.

Differensen mellan dina 
inkomster och utgifter kallas 
ditt avgiftsutrymme. Blir 
avgiftsutrymmet 0 kr betalar du 
ingenting för dina insatser. 

För att kunna bestämma din avgift 
behöver vi aktuella uppgifter 
om dina inkomster och din 
boendekostnad. Sker förändringar 
måste du informera oss. Det kan 
påverka avgiften. Förmögenhet i sig 
påverkar inte avgiftens storlek. 

Dina inkomster
Detta räknas till dina inkomster 

(netto)
Pension (garanti och tilläggspension; 
äldreförsörjningsstöd; privat 
pensions-försäkring)
Inkomst av arbete samt annan 
ersättning i anslutning till 
anställning
Livränta
Överskott av näringsverksamhet
Inkomst av kapital (ränta etc.) 
per 31/12 året innan. Gäller ej 
realisationsförlust/vinst.
Bostadsstöd samt hemvårds- och 
hemsjukvårdsbidrag utbetalat av 
landsting till vårdbehövande
Ersättningar från avtalsgrupp-
sjukförsäkringar för sjukfall före år 
1991, kapitalförsäkring, försäkring 
som tecknats utanför tjänst

Är du gift räknas dina och din 
partners inkomster samman 
och delas i två lika delar innan 
avgiftsberäkningen sker.

Dina personliga omkostnader
Du har rätt att ha kvar ett fastställt 
belopp varje månad för dina 
personliga omkostnader innan 
avgift för service och omvårdnad får 
tas ut. Med personliga omkostnader 
avses sådant som:

• livsmedel
• kläder och skor
• fritid
• hygien
• tidning, telefon och TV-avgift
• hemförsäkring
• öppen hälso- och sjukvård
• läkemedel
• tandvård
• hushållsel
• förbrukningsvaror
• resor
• möbler
• husgeråd

Fastställt belopp för  
personliga omkostnader år 2018 

Bor ensam 5 136  kr/månad
Bor tillsammans 
med någon

4 340 kr/månad

Har du speciella behov som ger 
stora utgifter, t ex specialkost, 
rehabilitering, resor eller 
god man kan du ansöka hos 
avgiftshandläggaren om att få ett 
högre fastställt belopp.

Avgifter för dig som 
bor i eget hem

Avgifter vård och omsorg 2018

Avgifter för dig i eget boendel   

Fakturering 
Kommunen skickar 
en faktura i mitten av 
månaden för den service 
och omvårdnad du fått 
under den föregående 
månaden. 

Har du beställt mat från ett 
servicehem debiteras detta 
direkt av utföraren. 

Högkostnadsskydd - 
Maxtaxa
Enligt Socialtjänstlagen är 
högsta avgift för hemtjänst 
i eget hem, dagverksamhet 
samt kommunal hälso- och 
sjukvård 2 044 kr/månad 
och person.

Räkneexempel avgift
Elsa, 75 år och ensamboende
Inkomster (netto) +8 160

Bostadstillägg, 
BTP

+3 500

Reserverat belopp 
för personliga 
omkostnader

- 5 136

Boendekostnad -5 700

Kvar 824 kr

Elsas avgift för service och 
omvårdnad blir max  
824 kr/mån



Avgifter för dig i eget boendel   

Avgifter vård och omsorg 2018

Kontakt
Avgiftshandläggare  

Biståndshandläggare 

Tfn: 040-42 50 00 (växel)

Om du inte är nöjd 
Är du inte nöjd med 
din avgift, kontakta 
i första hand din 
avgiftshandläggare. Om du 
efteråt ändå anser att din 
avgift inte stämmer, kan du 
överklaga inom tre veckor 
från det att du fått del av 
beslutet. 
Överklagandet skickas till 

Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Avgifter 2018 
Insats Högsta avgift enligt maxtaxa
Avlösning i hemmet

Genom korttidsplats

Kostnadsfritt (upp till 12 timmar/
månad)

Kostnadsfritt boende (upp till 1 vecka/
månad) + 101 kr/dag för mat*

Dagverksamhet *** 436 kr/mån + kostnad för mat som 
debiteras direkt från utföraren.

Hemtjänst  
Service (städ, tvätt, inköp)

Personlig omvårdnad ***

309 kr/timme

370 kr/månad vid ett besök 
1 109 kr/månad vid flera besök

Trygghetslarm 

Borttappat eller förstört larm

315 kr/månad 

1 611 kr

Hemsjukvård *** (besök av/
hos sjuksköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast)

370 kr/månad vid ett besök 
1 109 kr/månad vid flera besök

Korttidsplats för utredning, 
rehabilitering etc.

84 kr/dygn + 
101 kr/dag för mat*

Mat från servicehus och i dagverksamhet 

Sondmat

Näringsdryck

Debiteras direkt från utföraren** 

869 kr/månad

334 kr/månad

* för mat på korttidsplats
ingår inte råvarukostnaden
i högkostnadsskyddet.
Råvarukostnaden uppgår till 1 809
kr/månad.

** räknas inte som insats och ingår 
därför inte i högkostnadsskyddet.

*** Dessa insatser ingår i samma 
avgift, vilket innebär att du högst 
betalar 1 109 kr/månad.




