
Beräkning av din avgift 
För att räkna ut din avgift tar vi hänsyn 
till din inkomst och bostadskostnad när 
vi räknar på de insatser du fått beviljade 
av biståndshandläggaren. Om du har låg 
inkomst kan avgiften bli lägre än taxan 
eller ingen alls. Det är därför viktigt att du 
lämnar in uppgifter om dina inkomster 
och din boendekostnad på blanketten 
”Inkomstförfrågan”.

Om du inte lämnar inkomstuppgift 
betalar du enligt gällande taxa.

Maxtaxa
Riksdagen har beslutat om en maxtaxa 
som styrs av prisbasbeloppet. 2022 får 
avgiften i Vellinge kommun för hemtjänst, 
dagverksamhet och kommunal hälso – 
och sjukvård sammanlagt uppgå till 
2 170 kronor/månad.

Avgiftsutrymme 
Avgiftsutrymme är det som blir kvar när 
din boendekostnad och minimibelopp 
har dragits från din nettoinkomst. 
Avgiftsutrymmet är vad du som högst 
kan betala i avgift, upp till maxtaxa. När 
avgiftsutrymmet beräknas för makar, 
läggs inkomsterna samman och fördelas 
med hälften på vardera person. Var och 
en debiteras avgift efter det bistånd som 
har beviljats. 

Så räknas avgiftsutrymmet fram: 

Inkomster
+ Pensioner
+ Inkomst av kapital (räntan)
+ Bostadstillägg
+ Övriga inkomster
- Skatt

Kostnader 
- Hyra/boendekostnad
- Minimibelopp
+/- Individuella tillägg eller avdrag

Inkomster - kostnader = avgiftsutrymme

Minimibelopp
Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka 
normalkostnaderna för personliga behov. Beloppen utgår från 
konsumentverkets beräkningar för skäliga levnadskostnader. 

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för:

- livsmedel - öppen hälso- och sjukvård
- hemförsäkring - dagstidning
- kläder och skor - läkemedel
- hushållsel - telefon
- hygien - resor
- tandvård - förbrukningsvaror
- möbler och husgeråd      - fritid

Minimibelopp Ordinärt boende

Ensamstående 65 år och äldre              5 953 kr              
Makar 65 år och äldre 4 857  kr   
Ensamstående yngre än 65 år 6 548 kr
Makar yngre än 65 år 5 343 kr

Höjning av minimibeloppet

Har du speciella behov som ger dig större varaktiga 
månadsutgifter. Exempelvis specialkost, rehabilitering, resor 
eller god man kan du ansöka hos avgiftshandläggaren om att 
få ett högre fastställt minimibelopp.
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Fakturering
Vellinge Kommun skickar en faktura 
i mitten av varje månad. Fakturan 
avser de insatser du blivit beviljad 
och fått hjälp med under föregående 
månad. Har du beställt mat från ett 
servicehem debiteras detta direkt av 
utföraren.

Om du inte är nöjd 
Är du inte nöjd med din avgift 
ska du i första hand kontakta din 
avgiftshandläggare. Om du därefter 
efter ändå anser att din avgift inte 
stämmer, kan du överklaga inom tre 
veckor från det att du fått del av ditt 
avgiftsbeslut.

Överklagandet 
skickas till 
Vellinge kommun 
att: Avgiftshandläggare 
235 81 Vellinge

Kontakt 
Avgiftshandläggare 
Tel: 040-42 50 00 (växel) 

Telefontid: 
Mån, ons: 13.00–14.00
Tis, tors, fre: 9.00-10.30

Avgifter 2022

Insats Högsta avgift enligt maxtaxa

Serviceinsatser 326 kr/ timme
(Städ/tvätt/inköp) 

Hemtjänstinsatser*** 407 kr/månad vid ett besök    
(Omvårdnad) 1222 kr/månad vid flera besök

Trygghetslarm    347 kr/månad 

Borttappat/söndrigt larm  1703 kr 

Hjälpmedelsavgift   66 kr/månad 

Hemsjukvård***   407 kr/månad vid ett besök 
Sjuksköterska/fysio/  1222 kr/månad vid flera besök
arbetsterapeut  

Dagverksamhet ***  480 kr/mån 
+ mat som 
debiteras direkt från utföraren

Avlösning i hemmet  Kostnadsfritt upptill    
 12 timmar/månad 

Avlösning korttidsplats               Kostnadsfritt boende upptill   
              1v/mån 

 Matkostnad råvaror 86 kr/dag *   
Matkostnad tillredning 43 kr/dag

Korttidsplats för utredning  92 kr/dygn  
rehabilitering etc.               Matkostnad råvaror 86 kr/dag *   

Matkostnad tillredning 43 kr/dag

Sondmat  918 kr/månad

Näringsdryck  353 kr/månad

Mat från servicehus/dagverksamhet debiteras 
direkt från utföraren**

* Mat (råvarukostnad) ingår inte maxtaxan.
** Räknas inte som insats och ingår därför inte i maxtaxan.
*** Dessa insatser ingår i samma avgift, vilket innebär att du högst
betalar 1 222 kr/månad oavsett vilken/vilka insatser du är beviljad.

Läs mer om maxtaxa på sida 1.
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