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Avgifter inom särskilt boende 
 

Informationsbroschyren vänder sig 
till dig som bor på särskilt boende i 
Svalövs kommun. I broschyren 
finner du information gällande 
debitering, prislista för 2023 samt en 
förklaring till hur ditt avgiftsutrymme 
räknas ut. 

 
Debitering 
Du som bor på särskilt boende 
betalar för hyran av lägenheten, 
ett måltidsabonnemang samt en 
omvårdnadsavgift. 

 
Hur mycket du betalar i 
omvårdnadsavgift styrs utifrån ditt 
avgiftsutrymme. 

 
Hyran debiteras från och med den 
dagen du tackar ja till lägenheten på 
det särskilda boendet.

Debitering av matabonnemang och 
omvårdnadsavgift påbörjas samma dag 
som du flyttar in. Debitering av hyran 
sker i förskott medan mat och 
omvårdnad debiteras  i efterskott.  

 
Vad är maxtaxa? 
Maxtaxa är den högsta avgift som 
kommunen får ta ut för hemvård, 
omvårdnad på särskilt boende, 
dagverksamhet och kommunal hälso- 
och sjukvård. Maxtaxan räknas om 
varje år utifrån förändring i 
prisbasbeloppet. År 2023 uppgår 
maxtaxan till 2359 kr. 

 

 

 
Räkneexempel på hur avgiftsutrymmet beräknas 
Nettoinkomst per månad + bostadstillägg per månad - minus hyra per månad - 
förbehållsbelopp per månad = avgiftsutrymme per månad 

Exempel 1 
Aktuell inkomst efter skatt: + 12352kr   
Bostadstillägg: + 2582 kr 
Hyra: - 6200 kr 
Minimibelopp: - 6802 kr 
Avgiftsutrymme: = 1932 kr 

Totalkostnad på särskilt boende: 
Omvårdnad: 1932 kr 
Hyra: 6200 kr 
Mat, alla måltider: 3632 kr 
Total månadskostnad: 11764 kr 
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Minimibelopp  
Är den summa som varje person ska 
ha kvar av egen inkomst innan 
kommunen har rätt att ta            ut avgift för 
trygghetslarm, hemvård, omvårdnad 
och hemsjukvård. 

 
Minimibeloppet ska täcka 
normalkostnader som bland annat: 
livsmedel, måltider, kläder, 
förbrukningsvaror, hygien, resor, 
tandvård och läkemedel. 

 
Kostnaden för dessa poster utgår 
från konsumentverkets beräkningar 
av skäliga levnadskostnader. 2023 är 
minimibeloppet 6470 kr för 
ensamstående och 5279 kr för gifta, 
över 65 år. 

Avgiftsutrymme 
Vid beräkning av den enskildes av- 
giftsutrymme läggs samtliga 
inkomster ihop. Till inkomst räknas 
aktuell inkomst av tjänst, pension, 
livränta, kapitalinkomst och 
bostadstillägg. När skatterna 
räknats ifrån, fås nettoinkomsten 
fram. 

 
Därefter dras kostnad för hyra samt 
förbehållsbelopp ifrån netto-
inkomsten, återstoden är det som 
kallas avgiftsutrymme. 
Avgiftsutrymmet avgör vilken avgift 
du anses kunna betala för din 
omvårdnad. Omvårdnadsavgiften 
kan således inte vara högre än ditt 
avgiftsutrymme. 

 
 
 

 

Räkneexempel på hur avgiftsutrymmet beräknas 
Nettoinkomst per månad + bostadstillägg per månad - minus hyra per månad - 
förbehållsbelopp per månad 

Exempel 2 
Aktuell inkomst efter skatt: 
Bostadstillägg: 
Hyra: 
Minimibelopp: 
Avgiftsutrymme: 

= avgiftsutrymme per månad 
 

+ 10700 kr 
+ 1200 kr 
- 6200 kr 
- 6802 kr 
= 0 kr 

Totalkostnad på särskilt boende: 
Omvårdnad: 0 kr 
Hyra: 6200 kr 
Mat, alla måltider: 3632 kr 
Total månadskostnad: 9832 kr 
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Jämkning 
Du som är ensamstående och 
flyttar in på ett särskilt boende har 
möjlighet att ansöka om jämkning 
för dubbla boendekostnader. Du 
kan beviljas jämkning för de första 
tre månaderna och beräkningen 
sker på den lägsta 
boendekostnaden. 

 
Du ska vid ansökan inkomma med 
underlag för att bostaden är under 
avveckling (hyresrätt eller ägd 
bostad). 

 
För att makar/sammanboende/ 
registrerad partner ska beviljas 
jämkning krävs att båda personerna 
är beviljade bistånd till särskilt 
boende och att bostaden är under 
avveckling. 

 
Ansökningsblankett om jämkning 
finns hos det särskilda boendet, 
kommunens hemsida eller hos 
avgiftshandläggaren. 
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Beslut om avgift 
Avgiftshandläggare inom vård och 
omsorg räknar fram och fastställer 
vilka avgifter du ska betala. Varje 
beslut meddelas skriftligen 
tillsammans med en redovisning hur 
avgiften har räknats fram. 
Kommunen har rätt att debitera 
högsta avgift om du inte lämnar 
nödvändiga uppgifter om dina 
inkomster så att den ekonomiska 
utredningen kan genomföras. 

 
Rätt att överklaga 
Om du är missnöjd med ditt avgifts- 
beslut, debitering eller för att rätta till 
eventuella felaktigheter bör du i första 
hand framföra dina synpunkter till 
ansvarig avgiftshandläggare inom 
vård och omsorg. Se kontaktuppgif- 
ter. 

 
Du kan även välja att överklaga ett 
beslut. Överklagan ska ha inkommit 
inom tre veckor från den dag du tog 
del av beslutet. Skriv till följande 
adress: 
Svalövs kommun, Vård och omsorg 
Myndighetsenheten 
268 80 Svalöv. 
I en överklagan behövs följande 
information: 
• Ditt namn, 
• Personnummer och adress, 
• Vilket beslut du vill överklaga 

samt hur du önskar att få beslutet 
ändrat. 

 

 
Skulpturparken - Svalövssjön 
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Prislista 
 
 

Hyra 
 

Lägenhet 
Mindre än 34 kvm: 
34-50 kvm: 
50-65 kvm: 

 

5750 kronor / månad 
6200 kronor / månad 
7120 kronor / månad

59-67 kvm: 7620 kronor / månad 
Avgiften ingår inte i avgiftsutrymmet och maxtaxan 

 
 
 

Måltidsabonnemang 
Mat, alla måltider: 3632 kronor/månad 
Avgiften ingår inte i avgiftsutrymmet och maxtaxan 

 
 
 

Service och omvårdnad 
Omvårdnadsavgift: 2359 kronor/månad 
Avgiften ingår i avgiftsutrymmet och maxtaxan 

 
 
 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd ansöker du 
om hos pensionsmyndigheten 
www.pensionsmyndigheten.se eller 0771-776 776 

http://www.pensionsmyndigheten.se/


 

 

     

    Anteckningar 

 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

Kontakt 

 
Vid frågor kontakta: 

Avgiftshandläggare: 0418-47 52 01 

Myndighetschef: 0418-47 53 75 

måndag - fredag kl. 08.30-10.00 

E-post: myndighetsenheten@svalov.se 
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