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Avgifter inom vård och omsorg 
 

Broschyren vänder sig till dig  
som har någon form av hjälp från 
hemvård/hemsjukvård i Svalövs 
kommun. 

 
Hjälpen kan vara i form av: 
omvårdnad/service, trygghetslarm, 
matdistribution, dagverksamhet med 
demensinriktning, hjälpmedel, 
korttidsboende eller hemsjukvård. 

 
Avgifterna inom äldreomsorgen 
regleras i socialtjänstlagen och i 
broschyren förklaras viktiga begrepp 
inom avgiftsdebitering, exempel på 
uträkning av avgiftsutrymme samt 
en aktuell prislista för 2023. 

 
Svalövs kommun tar ut 
avgifter för: 
Omvårdnad/service - Hjälp 
av   hemvården. 

Exempelvis personlig omvårdnad, 
iordningställa måltider, överlämning 
av medicin, tömma sopor, tvätt, städ 
och inköp. 

 
För dessa insatser betalar du en 
avgift beroende på hur mycket tid 
hemvården utför hos dig. Alla besök 
registreras av hemvårdspersonal och 
den samlade tiden för en månad 
avgör vilken nivå du blir debiterad 
utifrån. 

 
Undantag för tidsregistrering är 
inköp, som debiteras utifrån en 
schablon på 40 minuter per tillfälle 
om du inte    själv följer med och 
handlar. 

 
Tiden det tar för att exempelvis 
skriva inköpslista, lämna varor och 
sätta varorna på plats debiteras 
enligt gällande taxa för omvårdnad/ 
service. 

 
 

 

 
 

Debiteringen sker utifrån följande nivåer: 

Tid upp till 1 timme/månad = 350 kronor/månad 

Tid 1-3 timmar/månad = 700 kronor/månad 

Tid 3-8 timmar/månad = 1400 kronor/månad 

Mer än 8 timmar/månad = 2359 kronor/månad 
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Trygghetslarm – Du betalar en 
engångssumma för installationen 
av larmet, därefter debiteras du en 
fast månadsavgift. Behöver du 
larma ingår det i månadsavgiften. 

 
Hemsjukvård – Besök av 
legitimerad personal, det vill säga 
sjuksköterska, fysioterapeut, 
arbetsterapeut samt personal med 
utökat hälso- och 
sjukvårdsansvar. Exempel på 
hemsjukvård är hjälp med 
mediciner, utprovning och 
förskrivning av hjälpmedel, 
såromläggning, dosettdelning. 
Debitering sker per besök. 

 
Dagverksamhet med 
demensinriktning – debitering 
sker endast för måltid (lunch). 

 
Ledsagning – Avgiftsfritt upp till 
12 timmar i månaden, därefter sker 
debitering utifrån gällande taxa för 
omvårdnad/service. 

 
Avlösarservice – Avgiftsfritt upp 
till 12 timmar i månaden, därefter 
sker debitering utifrån gällande 
taxa  för omvårdnad/service. 

 
Korttidsboende – Debitering sker 
per dygn, första dygnet är 
avgiftsfritt men du betalar för hela 
utskrivningsdygnet. 

 
Korttidslån av hjälpmedel – 
Debitering sker per månad oavsett 
antal hjälpmedel. Du betalar hel 
månadsavgift oavsett när i 
månaden du hämtar eller lämnar 
dina hjälpmedel. 

 
Hämtning av hjälpmedel – 
Debitering sker då kommunens 
medarbetare hämtar hjälpmedel som 
vanligtvis ryms i en personbil. Ingen 
debitering sker om du själv 
återlämnar dina hjälpmedel rengjorda 
till kommunen. 

 
Matdistribution – 
Kylda måltider levereras två gånger i 
veckan. Fakturan avser antalet 
måltider som blivit levererat den 
aktuella månaden plus en 
distributionsavgift per portion, det vill 
säga att antalet portioner på fakturan 
kan avvika från antalet dagar i 
månaden. 

 
Debitering 
Debitering av alla hemvårdsinsatser 
sker i efterskott. 

 
Sammanboende makar/ 
sambon/registrerad partner 
Alla hemvårdsinsatser är individuellt 
behovsprövade, vilket innebär att du 
och din make/maka/sambo eller 
registrerad partner får var sin faktura 
om båda har beslut på insatser. För 
gemensamma insatser till hushållet, 
såsom städning, tvätt och inköp, 
faktureras båda och den utförda tiden 
delas lika. 

 
Vardera make/maka/sambo/ 
registrerad partner betalar mat och 
distributionsavgift per portion var för 
sig. Vardera make/maka/sambo och 
registrerad partner betalar 
trygghetslarmet var för sig. 
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Hur stor kan avgiften bli? 
Din avgift grundar sig på dina/era 
inkomster. För att få kännedom om 
inkomsterna skickas en blankett hem 
till dig som heter ”Inkomstförfrågan 
för beräkning av avgifter inom vård 
och omsorg”. Därefter skickas 
samma blankett en gång om året i 
samband med den årliga 
omräkningen. 

 
På blanketten har du två 
valmöjligheter: den första är att du 
väljer att inte lämna dina 
inkomstuppgifter och accepterar 
därmed maxtaxan som är 2359 
kronor exklusive måltider. Det andra 
alternativet är att du väljer att lämna 
dina inkomstuppgifter så att vi kan 
göra en individuell avgiftsberäkning. 
För att kunna göra en korrekt 
beräkning behöver vi veta din 
aktuella inkomst, kapitalinkomst (för 
föregående år) samt 
boendekostnad. Oavsett vilket 
alternativ du väljer kan inte 
fakturabeloppet överstiga gällande 
maxtaxa exklusive måltider. 

 
Maxtaxa 
I socialtjänstlagen finns en 
bestämmelse om ett 
högkostnadsskydd i form av en 
högsta avgift (här kallad maxtaxa) 
för hemvård, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård. 
Avgifterna får sammanlagt uppgå till 
högst en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet, år 2023 uppgår 
maxtaxan till 2359 kronor. 

 
 

Skulpturparken - Svalövssjön 
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Minimibelopp  
Är den summan som varje person 
skall ha kvar av egen inkomst 
innan kommunen har  rätt att ta ut 
avgift för trygghetslarm, hemvård 
och hemsjukvård. 

 
Minimibeloppet ska täcka 
normalkostnader såsom livsmedel, 
måltider, kläder, förbrukningsvaror, 
hygien, resor, tandvård, läke-
medel, hushållsel och hem-
försäkring. Kostnaden för dessa 
poster utgår från Konsument-
verkets beräkningar av skäliga 
levnadskostnader. 2023 är 
minimibeloppet 6470 kr för 
ensamstående och 5279 kr för 
gifta/sambo/ registrerade partner, 
per person, över 65 år. 

 
Individuellt tillägg till 
minimibeloppet 
Du kan ansöka om tillägg till 
minimibeloppet om du har varaktigt 
ökade levnadskostnader som 
motiverar ett högre minimibelopp. 
Det kan till exempel vara större 
utgifter för sjukresor, rehabilitering, 
god man, familje- och 
arbetssituation såsom underhåll av 
minderåriga, arbetsresor samt 
andra kostnader som behövs för 
familjens underhåll. 

 
Kostnad för god man uppges på 
inkomstblanketten. 

 
Övriga tillägg görs via skriftlig 
ansökan med bifogat underlag som 
skickas till avgiftshandläggarna. De 
utgifter som ingår i 
högkostnadsskyddet beviljas inte. 
Fördyrad kost läggs alltid utan 
prövning som ett individuellt tillägg i 
följande fall: 

• Matdistribution 
• Måltider på särskilt boende 
• Dagverksamhet med 

demensinriktning 
 

Avgiftsutrymme 
Aktuella inkomster: Vid beräkning av 
avgiftsutrymmet läggs samtliga 
inkomster ihop. Till inkomst räknas 
aktuell inkomst av tjänst, pension, 
livränta, kapitalinkomst och 
bostadstillägg. När skatterna räknats 
ifrån, fås nettoinkomsten fram. 

 
Inkomsten hos makar och 
registrerade partner läggs samman 
och fördelas med hälften på vardera 
person. Sammanboende (sambos) 
räknas, ur avgiftssynpunkt, som 
ensamstående där var och ens 
inkomst ligger till grund för 
avgiftsberäkningen. Därefter dras 
kostnad för hyra samt minimibelopp 
ifrån nettoinkomsten, återstoden är 
det som kallas avgiftsutrymme. 
Boendekostnaden delas lika oavsett 
om du är gift eller sammanboende. 
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Så här beräknas avgiftsutrymmet 
 
+ Netto inkomst 
   (Inkomst efter skatt). 
+ Bostadstillägg 
   (Beräknas som inkomst. Ansökan  
    sker hos Pensionsmyndigheten). 
- Minimibelopp 
  (Fastställs med ledning av årets  
   prisbasbelopp. Ska  täcka normala  
  personliga  omkostnader). 
= Avgiftsutrymme 
   (Det högsta belopp du betalar per månad  
    upp till maxtaxan, exkl. måltider). 

 
 
Avgiftsutrymme är alltså den summa 
som fås fram efter det att 
förbehållsbeloppet dragits av från 
den sammanlagda inkomsten efter 
skatt. Avgiftsutrymmet avgör vilken 
avgift du anses kunna betala för dina 
beviljade insatser. Avgiften kan 
således inte vara högre än ditt 
avgiftsutrymme. Kostnad för måltider 
tillkommer om du erhåller 
matdistribution, dagverksamhet med 
demensinriktning eller om du vistas 
på korttidsboende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 räknats fram. Kommunen 
har rätt att debitera högsta avgift om 
du inte medverkar till (lämnar 
nödvändiga uppgifter om dina 
inkomster och boendekostnader) att 
den ekonomiska utredningen kan 
genomföras. 

 
 
 
 
 

 
Skulpturparken - Svalövssjön 
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Räkneexempel 
 

Ordinärt boende – hemvård  

Exempel 1 
Aktuell inkomst efter skatt: + 8953 
Bostadstillägg: + 4987 
Bostadskostnad: - 5938 
Minimibelopp: - 6470 
Avgiftsutrymme: = 1532 
Avgiften kan aldrig bli högre än 1532 kr i månaden. Måltider ingår inte i 
avgiftsutrymmet 

 
Exempel 2  

Aktuell inkomst efter skatt: + 9000 
Bostadskostnad: - 4897 
Minimibelopp: - 6470 
Avgiftsutrymme: = 0 
Negativt avgiftsutrymme genererar ingen faktura. Måltider ingår inte i 
avgiftsutrymmet. 

 
Exempel 3  

Aktuell inkomst efter skatt: + 15387 
Bostadskostnad: - 4859 
Minimibelopp: - 6470 
Avgiftsutrymme: = 4058 
Avgiften kan aldrig bli högre än 4058 kr i månaden. Måltider ingår inte i 
avgiftsutrymmet. 

 
Rätt att överklaga 
Om du är missnöjd med ditt avgiftsbeslut eller debitering bör du i första hand 
framföra dina synpunkter till avgiftshandläggare inom vård och omsorg för att 
rätta till eventuella felaktigheter. Du kan även välja att överklaga ditt beslut. 
Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du tog del av 
beslutet. Skriv till följande adress: 
Svalövs kommun, myndighetsenheten 
268 80 Svalöv. 

 
Vi behöver veta följande information: Ditt namn, personnummer och adress, 
vilket beslut du vill överklaga samt hur du önskar att få ditt beslut ändrat. 
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Prislista 
 

Summan av de avgifter som är markerade med M får inte överstiga 
gällande maxtaxa, medan avgifter som är markerade med A inte får 
överstiga ditt avgiftsutrymme. 

 
Trygghetslarm 
Engångskostnad vid installation: 235 kr – M, A 
Abonnemang trygghetslarm: 241 kr/månad – M, A 

 
Omvårdnad, service och delegerade medicinska insatser 
Tid upp till 1 timme/månad = 350 kronor/månad 
Tid 1-3 timmar/månad = 700 kronor/månad 
Tid 3-8 timmar/månad = 1400 kronor/månad 
Mer än 8 timmar/månad = 2359 kronor/månad. 

 
Insatsen inköp, där du inte följer med till affären, debiteras utifrån en 
schablontid på 40 minuter per tillfälle. Tiden det tar för att exempelvis 
skriva inköpslista, lämna varor och sätta varorna på plats debiteras 
enligt gällande taxa för omvårdnad/service. Avgiften ingår i 
avgiftsutrymmet och maxtaxan. 

 
Avlösarservice och ledsagning 
Ledsagning – Avgiftsfritt upp till 12 timmar i månaden, därefter 
debiteras omvårdnads/serviceavgift. M, A 
Avlösarservice – Avgiftsfritt upp till 12 timmar därefter debiteras 
omvårdnads/serviceavgift. M, A 

 
Hemsjukvård 
Besök av legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut) samt personal med utökat hälso- och sjukvårdsansvar 
350 kr/besök. Gäller även utprovning av hjälpmedel samt andra 
bedömningar – M, A 

 
Hämtning av hjälpmedel 
500 kr. Ingen avgift tas ut om du själv lämnar tillbaka hjälpmedlet 
rengjort till kommunen – ingår inte i M, A 
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Korttidslån av hjälpmedel (utvärderas efter 3 mån) 
100 kr/månad oavsett antal hjälpmedel – ingår inte i M,A 

 
Matdistribution 
Måltid (lunch) 69 kr/ portion – ingår inte i M,A 
Matdistribution 5 kr/portion – M,A 

 
Dagverksamhet med demensinriktning 
Endast avgift för måltid (lunch) 63 kr/portion – ingår inte i M A 

 
Tillfälligt korttidsboende 
Avgiften är 204 kr/dygn. Summan innefattar vård, boende, mat och 
förbrukningsvaror. Mat (121 kr/dygn) ingår inte i maxtaxan och 
avgiftsutrymmet. Första dygnet är avgiftsfritt men du betalar för hela 
utskrivningsdygnet oavsett när på dagen du åker hem. 

 
Avbokade besök 
Om du i förväg vet att du inte ska ha någon hjälp utförd behöver du ha 
framförhållning och avboka din hjälp 14 kalenderdagar innan planerat 
besök. Vid utebliven avbokning kommer du att debiteras för besöket även 
om du inte fått hjälpen utförd i praktiken, debitering sker utifrån en 
schablontid. Ingen debitering utgår vid oförutsedda sjukhusbesök eller vid 
vistelse på korttidsenheten. För att avboka ett besök ska du som brukare 
kontakta hemvårdens administratörer. 

 
 

• Slätten: 0418-47 51 82 
(Billeberga, Teckomatorp och Tågarp med omnejd) 

 
• Åsen: 0418-47 51 84 

(Kågeröd och Röstånga med omnejd) 
 

• Centrum: 0418-47 51 86 
( Svalöv tätort) 
 

• Köket Ängslyckan: 0418-47 52 89 
(Teckomatorp) 
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Vid frågor kontakta: 

Avgiftshandläggare: 0418-47 52 01, mån-fre kl. 8.30-10.00 
 

Myndighetschef: 0418-47 53 75 
 

E-post: myndighetsenheten@svalov.se 
 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd ansöker du om 
hos pensionsmyndigheten. 

 
https://www.pensionsmyndigheten.se 

Telefon: 0771-776776 
 
 
 

 

https://8.30-10.00/
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