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Avgifter i 
äldreomsorgen 2021 
 

För dig som har insatser från hemtjänst eller 
hemsjukvård/rehabenheten. 
 
 
I Finspångs Kommun finns avgift för 
hemtjänstinsatser, trygghetslarm, hem-
sjukvård och besök från rehabenheten. 
Avgiften baseras dels på 
socialtjänstlagens regler för maxtaxa 
och dels på din ekonomiska situation. 
 
Observera att avgifterna debiteras i 
efterskott. Det innebär att din faktura 
kommer drygt en månad efter den 
period debiteringen avser. 
 
Vad kostar det? 
När du får hemtjänst eller bor på ett vårdboende betalar 
du en avgift. Hur stor avgift du ska betala beror på dina 
inkomster, vad bostaden kostar och hur mycket 
hemtjänst du har varje månad. Med inkomst menas 
olika former av pension, lön, pensionsförsäkringar, 
utdelningar, bostadstillägg, räntor mm. 

 Om du har en låg inkomst i förhållande till din 
bostadskostnad + minimibeloppet, kan din avgift bli 
reducerad. Därför är det viktigt att lämna in en 
inkomstförfrågan till oss. 
Maxtaxans belopp förändras varje år efter 
kostnadsutvecklingen i samhället och baseras på 
prisbasbeloppet. För 2021 är maxtaxan 2139 kronor per 
månad. Avgiften för hemtjänst debiteras per utförd 
timme upp till 6 utförda timmar/månad. Efter 6 
timmar/månad gäller maxtaxan oavsett hur många 
timmars hemtjänst du har. Det innebär att kostnaden för 
hemtjänst aldrig överstiger 2139 kr/månad. 
Upp till 6 utförda timmar/månad debiteras en timavgift 
på 356,50 kronor/timme. 
 
Hur beräknas din avgift? 
 
För dina personliga utgifter räknar vi ett ”minimibelopp” 
och det ska täcka dina kostnader för: 
 
Mat, livsmedel, kläder och skor, fritid, hälsa och hygien, 
läkarvård; mediciner och enklare tandvård, hushållsel, 
tidning och telefon, förbrukningsvaror, resor och 
hemförsäkring 



 

Kontakta oss 

Kontaktuppgift till ansvarig avgiftshandläggare finns på   
Avgiftsbeslut samt faktura. Det går också bra att vända sig 
till kommunens växel: 
Telefonnummer 0122-85 000 
Besöksadress: 
Finspångs kommun 
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång 

 

Minimibeloppet är knutet till prisbasbeloppet och 
justeras den 1 januari varje år.                        
Minimibeloppet för 2021 är: 

- Ensamstående över 65 år 5373 kr/månad 

- Gift/sambo 4540 kr/månad och person 

För den som är yngre än 65 år 

- Ensamstående 5910 kr/månad 

- Gift/sambo 4994 kr/månad och person 

Individuellt tillägg 
Det individuella tillägget kan du få om du har ett 
varaktigt behov på grund av sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Kostnaderna ska uppgå till minst 
300 kr/månad under minst 6 månader. Det kan till 
exempel gälla kostnader för god man. 

Bostadskostnad 
När vi ska räkna ut din bostadskostnad använder vi 
samma regler som Försäkringskassan för att räkna ut 
bostadstillägg och bostadsbidrag. Vi tar hänsyn till din 
bostadskostnad när vi beräknar din avgift.  

Vi behöver dina inkomstuppgifter 
När du beviljas hemtjänstinsatser eller får hemsjukvård 
får du en inkomstförfrågan. På blanketten ska du lämna 
uppgifter om årets inkomster som privata pensioner och 
övriga inkomster samt bostadskostnad.  
Du får också lämna uppgifter om föregående års 
ränte/kapitalinkomster och eventuella utdelningar. Alla 
dessa uppgifter används för att beräkna hur stor din 
avgift ska vara. Om du är gift ska även din make/maka 
lämna uppgifter eftersom era gemensamma inkomster 
bedöms i avgiftsberäkningen. Om ni är sambor räknas 
era uppgifter var för sig, förutom bostadskostnaden som 
delas. 

Så här räknas ditt avgiftsutrymme ut 
Avgiften beror på ditt avgiftsutrymme, det vill säga 
inkomster minus förbehåll (bostadskostnad och 
minimibelopp). 
 
  Inkomster minus skatt                                                       
- Förbehåll (minimibelopp och bostadskostnad)              
= Avgiftsutrymme 

 

 Avgiftsbeslut 
Under första delen av varje år görs en ny beräkning av 
avgifterna. Kommunen skickar då skriftlig information till 
dig som visar ditt avgiftsutrymme för året eller tills en 
förändring av inkomsterna sker. 
 
Avbokning av hemtjänst 
Meddela alltid hemtjänsten minst fem dagar i förväg om 
du vill avboka ett inplanerat besök.  
 
Vad kostar de olika insatserna? 

Hemtjänst/omvårdnad, tvätt, städ:  
356,50 kr/timme högst 2139 kr/månad 
 
Korttidsvistelse/växelboende:  
71,30 kr/dygn för omvårdnad, högst 2139 kr/mån.  
5 kr/dag för förbrukningsvaror  
142,53 kr/dag för kost  
 
Trygghetslarm:  
250 kr/månad ingår i maxtaxan, 175 kr för vardera 
make/maka när båda har larm 
 
Dagverksamhet:  
kostnad för lunch 57,01 kr/dag 
 
Hemsjukvård:  
100 kr/besök högst 400 kr/månad, ingår i maxtaxan  
 
Matdistribution:  
71 kr per matlåda med hemkörning 
 
Om du vill överklaga vårt beslut 
 
Om du anser att din avgift är felaktig kan du skriftligen 
överklaga beslutet. Av skrivelsen ska framgå vilken eller 
vilka delar av avgiftsbeslutet du överklagar. Skrivelsen 
ska vara Sektor Vård och Omsorg tillhanda tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet. Om överklagandet 
kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas 
vidare till förvaltningsrätten, som prövar överklagandet. 
 
Kontakt 
 
Om du har frågor om avgifter är du välkommen att 
kontakta din avgiftshandläggare i Finspångs kommun. 

 

BESÖK OSS 
PÅ WEBBEN 

Läs mer om vår 
verksamhet på 

finspang.se 


	Avgifter i äldreomsorgen 2021

