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för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende



Inledning

Den här broschyren vänder sig 
till dig som beviljats stöd, omsorg 
och service i hemmet eller på ett 
vård- och omsorgs boende. Här 
kan du läsa om vilka kostnader 
som finns och hur vi räknar ut 
din avgift inom maxtaxan. 

Du får en blankett från oss där 
du får lämna uppgifter om 
inkomster och bostadskostnad. 
Du kan välja att inte lämna 
några uppgifter men det medför 
att du får betala maxtaxa. Om du 
är gift måste även din make/
maka lämna uppgifter eftersom 
era gemensamma inkomster 
ligger till grund för beräkning. 
Om ni är sambor räknas era 
inkomster var och en för sig, 
förutom bostadskostnaden som 
delas.

Under det första kvartalet varje 
år görs en ny beräkning av 
avgifterna och du får ett skrift
ligt beslut hemskickat. Avgiften 
som Gävle kommun tar ut är 
reglerad i Socialtjänstlagen. Hur 
stor din avgift blir, beror på hur 
mycket hjälp du får och hur stort 
ditt avgiftsutrymme är. Fakture
ring sker månadsvis i efterskott.

Avgiftsutrymme

För att få fram hur mycket du 
ska betala gör vi en beräkning av 
dina inkomster och utgifter. 
Därigenom får vi fram ett så 
kallat avgiftsutrymme. Det är 
det ut rymmet som din omvård
nads  avgift sedan baseras på. Till 
in koms ter räknas till exempel 
lön, pension, bostadstillägg, 
kapitalinkomster och sjuk
ersättning. Till utgifter tar vi 
hänsyn till bostadskostnad och 
ett fastställt minimibelopp. 

Maxtaxa

Oavsett hur högt avgiftsutrymme 
du har, kan du aldrig betala mer 
än 1 820 kr/mån (den så kallade 
maxtaxan). Du kan däremot 
betala mindre om den hjälp du får 

Beräkning av avgifts
utrymme

+  Nettoinkomster
+  Inkomst av kapital 
+  Bostadstillägg
-  Minimibelopp
-  Förhöjt minimibelopp 
-  Bostadskostnad

= Avgiftsutrymme



inte kommer upp i detta belopp. 
I maxtaxan ingår förutom 
omvårdnads avgift även kostnader 
för hemsjukvård, trygghets telefon 
och installations avgift för trygg
hetstelefon.

Omvårdnadsavgiften för hem
tjänst är 362 kr/tim men kan inte 
överstiga 1 820 kr/mån eller ditt 
avgiftsutrymme. Det betyder att 
om du har mer än fem timmars 
hjälp per kalendermånad betalar 
du maxtaxa om ditt avgiftsut
rymme tillåter det. Omvårdnads
avgiften för vård och omsorgs
boende är 1 820 kr/mån, eller 
samma som ditt avgiftsutrymme 
om du har ett avgiftsutrymme 
som är lägre än maxtaxan.

Minimibelopp

Minimibeloppet ska täcka 
kostnader för till exempel; mat, 
kläder, fritid, läkarvård, 
 mediciner, enklare tandvård, 
resor, hemförsäkring, tidning, 
TV, telefon och förbruknings
varor. Minimibeloppet bestäms 
av din ålder och av hur hushållet 
ser ut:
• Ensamstående 61 år och äldre  

5 136 kr/mån
• Makar/sammanboende 61 år 

och äldre 4 340 kr/mån

• Ensamstående yngre än 61 år  
5 650 kr/mån

• Makar/sammanboende yngre 
än 61 år 4 774 kr/mån

Om du av någon anledning inte 
får kvar det fastställda minimi
beloppet betalar du inte heller 
någon omvårdnadsavgift.

Sänkt omvårdnadsavgift

Om du har en funktionsnedsätt
ning eller sjukdom kan det 
finnas situationer när du har 
fördyrade levnadskostnader och 
det fastställda minimibeloppet 
inte räcker till. Då kan du ha rätt 
till sänkt omvårdnadsavgift.
Exempel på detta är kostnad för 
god man och förvaltare. En 
behovsprövning görs för att 
fastställa att behovet är  varaktigt, 
minst sex månader och att det 
uppgår till en  kostnad på minst 
200 kr/mån. Du an svarar själv för 
att ansöka om sänkt 
omvårdnads avgift och lämna 
underlag som styrker detta.

Du som flyttar till ett vård och 
omsorgsboende kan ansöka om 
sänkt omvårdnadsavgift (max tre 
månader utöver inflyttnings
månaden) om du skulle få dubbel 
bostadskostnad.



Bostadstillägg

Kom ihåg att du har möjlighet att 
ansöka om bostadstillägg både 
när du bor hemma med stöd av 
hjälp i hemmet och om du bor 
på ett vård och omsorgsboende. 
Ansök hos Pensionsmyndighe
ten om du är 65 år eller äldre och 
hos Försäkringskassan om du är 
yngre än 65 år.

Hjälp i hemmet

Nedan följer exempel på övriga 
insatser som kan beröra dig som 
bor med stöd av hjälp i hemmet.
• Matdistribution. Du kan få 

matlådor hem till en kostnad 
av 50 kr/portion. 

• Trygghetstelefon. Om du 
beviljas trygghetstelefon 
betalar du 228 kr/mån och  
362 kr som en engångskostnad 
i installationsavgift.

• Korttids och avlösnings
vistelse. Du betalar en omvård
nadsavgift som maximalt blir  
1 820 kr/månad. Utöver det 
betalar du 97 kr/dag för mat.

•  Dagverksamhet. Verksam
heten är avgiftsfri men 
måltider och resor betalar du 
själv. Måltider kostar 61 kr/dag 
och resor 26 kr/enkel resa.

•  Hemsjukvård. För hemsjuk
vård betalar du 300 kr/mån.

•  Planerad frånvaro och 
sjukhus vistelse. Vid planerad 
frånvaro eller sjukhusvistelse 
kan du få sänkta avgifter. Om 
timmarna, trots frånvaro, 
överstiger maxtaxan eller 
avgiftsutrymmet blir det 
ingen sänkning. Kom ihåg att 
meddela eventuell frånvaro 
till din hemtjänstutförare. 

•  Serviceinsatser. Kostnad för 
städ, tvätt och inköp delas 
mellan samman boende och 
betalas var för sig.

Försäkringskassan  
0771-524 524  
www.forsakringskassan.se

Pensionsmyndigheten 
0771-776 776  
www.pensionsmyndigheten.se

Skatteverket 0771-567 567 
www.skatteverket.se



Vård- och omsorgsboende

Nedan följer exempel på övriga 
insatser vid vård och omsorgs
boenden som inte ingår i 
omvårdnadsavgiften. 

•  Matavgift. Avgiften för mat är  
2 899 kr/mån (97 kr/dygn).

•  Förbrukningsvaror. Du kan 
köpa förbrukningsvaror som till 
exempel toalettpapper, glöd
lampor och rengöringsmedel 
från boendet för 129 kr/mån.

•  Sänglinne. Om du inte  använder 
eget sänglinne kan du hyra från 
boendet för 57 kr/mån.

•  Parboende. Om din make/
maka/partner beviljats vård 
och omsorgsboende och ni bor 
tillsammans i lägenheten på 
vård och omsorgboendet har 
du möjlighet att köpa mat för 
106 kr/dag.

•  Planerad frånvaro och 
sjukhus vistelse. Vid planerad 
frånvaro eller sjukhusvistelse 
kan du få sänkta avgifter. 
Omvårdnadsavgiften sänks vid 
frånvaro som överstiger en 
kalendermånad och mat
avgiften från första dagen. 
Kom ihåg att meddela från
varo till ditt vård och 
omsorgsboende.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har 
ytterligare frågor om avgifter. 
Kundtjänst: 02617 80 00.

Blanketter som du kan vara i behov 
av hittar du på www.gavle.se.
•  Omvårdnad  Inkomstförfrågan
•  Ansök om sänkt omvårdnads

avgift vid dubbel boendekostnad
• Ansök om sänkt omvårdnadsav

gift vid extraordinära kostnader



Räkneexempel

2. Om Inger har samma 
förut sättningar som i exempel 
1 men ett bostadstillägg på  
2 000 kr/mån blir  situationen 
annorlunda.

+ 10 000 nettoinkomster
+   2 000 bostadstillägg
-   4 000 hyra
-   5 136 minimibelopp
=  2 864 avgiftsutrymme

I detta fall har hon utrymme 
att betala mer. Hon betalar  
1 820 kr/mån, (maxtaxa) i 
omvårdnads avgift eftersom 
hennes avgiftsutrymme 
tillåter det. 

1. Inger är 65 år och ensam-
stående. Hon får hjälp av 
hemtjänsten 10 tim/mån, har 
inkomster efter skatt på  
10 000 kr/mån och en hyra 
på 4 000 kr/mån. Vad ska 
hon betala i omvårdnad savgift?

 + 10 000 nettoinkomster
 -   4 000 hyra
 -   5 136 minimibelopp
 =  864 avgiftsutrymme

Inger har ett avgiftsutrymme 
på 864 kr/mån och kan därför 
inte betala mer än det i 
omvårdnads avgift oavsett hur 
mycket hjälp hon får.



Anteckningar



Omvårdnad Gävle
Box 825, 801 30 Gävle
026-17 80 00
omvardnad@gavle.se
www.gavle.se


