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HUR RÄKNAS AVGIFTEN UT? 

 
Att lämna inkomstuppgifter för beräkning av avgiften är frivilligt.  
 
Väljer man att inte lämna inkomstuppgifter kommer avgiften att 
fastställas utifrån belopp på de insatser som beviljats.  
Man betalar aldrig mer än maxavgiften, oavsett vad man har för 
inkomst och tillgångar. 
 
Väljer man att lämna inkomstuppgifter och har en låg inkomst kan 
avgiften bli lägre än taxan eller ingen alls.  
Det är därför viktigt att lämna in uppgifter om inkomster och 
boendekostnad på blanketten ”Inkomstförfrågan”. 
 
Avgiftsberäkningen grundar sig på 

- Inkomster 
- Bostadskostnad 
- Vilka insatser som beviljats 

 
Inkomster från Pensionmyndigheten och Försäkringskassan inhämtas 
automatiskt av kommunen, övriga inkomster och uppgifter måste 
kompletteras på inkomstblanketten. 
 
Blanketten kan hämtas på www.ystad.se eller beställas hos 
avgiftshandläggarna.  
  

Aktuella priser för året finns i separat prislista som 
förnyas inför varje år. 

 

Priserna gäller från och med 1 januari. 



 

4 

 

Avgiftsutrymme 
Avgiftsutrymme är det som blir kvar när boendekostnad och 
minimibeloppet har räknats av från nettoinkomsten. Avgiftsutrymmet 
anger högst möjliga avgift, upp till maxtaxa. 
 

När avgiftsutrymmet beräknas för makar läggs inkomsterna samman 
och fördelas med hälften på varje person. Var och en debiteras avgift 
efter det bistånd som beviljats. 
 

Sammanboende som inte är gifta eller lever under äktenskapsliknande 
förhållande räknas oftast som ensamstående ur avgiftssynpunkt oavsett 
om man har gemensam ekonomi eller inte. Valmöjlighet finns för 
sammanboende att vid inkomstberäkning likställas som makar. 
 

Kvarboendeskydd gäller för makar och sammanboende när en av dem 
flyttar till särskilt boende. För de makar som har skilda boende tas 
hänsyn till det avgiftsutrymme som är mest fördelaktigt för den 
enskilde.  

  

Så här räknas avgiftsutrymmet fram: 
Inkomster:     Kostnader: 
+ Pensioner     - Hyra/boendekostnad 
+ Inkomst av kapital (räntan)  - Minimibelopp 
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag +/- eventuella tillägg eller avdrag 
+ Övriga inkomster 
- Skatt 

Inkomster – kostnader = avgiftsutrymme 
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Jämkning av kost 
Ansökan om jämkning av kostavgiften kan göras när det i avgiftsbeslutet 
beräknats fram ett avgiftsutrymme som visar 0 kr och det inte finns en 
förmögenhet som överstiger 1,5 prisbasbelopp.  
Ansökningsblankett kan erhållas hos avgiftshandläggarna eller hämtas 
på www.ystad.se 
 

Minimibelopp/förbehållsbelopp 
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    - Hemförsäkring 
- Kläder och skor   - Hushållsel 
- Hygien     - Möbler och husgeråd 
- Fritid     - Öppen hälso- och sjukvård 
- Dagstidning    - Läkemedel 
- Telefon     - Tandvård 
- Förbrukningsvaror  - Resor 

Minimibeloppet skiljer sig åt för de som är över eller under 65 år och för 
de som är antingen ensamstående eller makar. 

Kommunen höjer minimibeloppet till den sökandes fördel vid: 

- Fördyrad kost i särskilt boende 
- Matdistribution och sondnäring i ordinärt boende 
- Kostnader för god man/förvaltare 

Sänkning av minimibeloppet görs på särskilt boende eftersom hushållsel 
ingår i hyran. 

Högkostnadsskydd/maxtaxa 
Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, så kallad maxtaxa, för 
avgift gällande hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och 
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sjukvård vilken är baserad på årets prisbasbelopp. Det innebär att 
maxtaxan räknas om årligen.  
Notera att avgift för måltider inte ingår i maxtaxan. 
 

Avgiftsnivåer 
Vård- och omsorgsavgiften är uppdelad i tre nivåer, samt en timtaxa. 
Vilken nivå man hamnar i beror på hur mycket hemtjänst man är 
beviljad. För att kunna dela upp hemtjänstavgiften i nivåer har en 
schablontid räknats fram.  
Varje insats och tillfälle genererar tillsammans en viss schablontid per 
månad. 
 

Avgiftsnivå Schablontid 

Timtaxa Färre än 2 timmar/mån 

Nivå 1 2 – 6 timmar/mån 

Nivå 2 6 - 11 timmar/mån 

Nivå 3 11 - > timmar /mån 

   För avgifter och belopp – se separat prislista. 

 
 

Avlösning 
Avlösning i hemmet upp till 10 timmar/månad är avgiftsfritt. Avlösning 
utöver 10 timmar/månad debiteras enligt särskild timtaxa. Avgiften 
ingår i maxtaxan. 
 

Korttidsvistelse/växelboende 
Omvårdnadsavgiften debiteras per dygn och ingår i maxtaxan.  
Måltidskostnad ingår inte i maxtaxan.  
Trygghetslarm 
Trygghetslarm debiteras månadsvis och ingår i maxtaxan. 
Installationsavgiften ingår inte i maxtaxan. Vid förlust av trygghetslarm 
och/eller larmklocka debiteras faktisk kostnad. 
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Dagverksamhet 
Dagverksamhet debiteras per dag om man inte har hemtjänst. Avgiften 
räknas in i maxtaxan men kostnaden för lunch tillkommer och räknas 
inte in i maxtaxan. 
 

Matdistribution 
Kostnaden debiteras per portion och ingår inte i maxtaxan. 
Leveransavgift tillkommer och denna ingår i maxtaxan.  
Det finns möjlighet att ansöka om jämkning av kostavgiften på separat 

blankett. 
 

Kosttillägg och näringsdryck samt sondnäring 
Ystad kommun följer de kostnader som ges av Region Skåne, dessa finns 
med i kommunens prislista.  
Avgiften ingår inte i maxtaxan.  
 

Hemsjukvård/hemrehabilitering 
Avgift för insats utförd av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 
fysioterapeut samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser där 
legitimerad personal överlämnat ansvaret till vårdpersonal att utföra 
hemsjukvården framgår av prislista.  

Avgiften debiteras månadsvis oavsett antal besök per månad.  
Avgiften ingår i maxtaxan.  
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Tekniska hjälpmedel 
Vid behov av tekniska hjälpmedel lånar kommunen ut dessa mot en 
abonnemangsavgift, oavsett hur många hjälpmedel som du har behov 
av.  

Avgiften ingår i maxtaxan. 

 

I abonnemangsavgiften för hjälpmedel ingår: 

- Utprovning 

- Instruktioner 

- Träning 

- Anpassning 

- Teknisk service 

- Uppföljning 

- Hämtning av vissa hjälpmedel 

När behovet av tekniska hjälpmedel upphör ska de återlämnas väl 
rengjorda till kommunens hjälpmedelsförråd. Har man inte möjlighet att 
lämna tillbaka hjälpmedel som kan transporteras i personbil kan 
kommunens personal hämta dessa mot en avgift per hämtning. Avgiften 
ingår inte i maxtaxan. 

Abonnemangsavgiften avslutas när samtliga tekniska hjälpmedel är 
återlämnade till kommunen. 
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Särskilt boende 
Omvårdnadsavgift uppgår till maxtaxan varje månad, oavsett 
omfattning av insatserna. Avgiften räknas in i maxtaxan och kan 
reduceras beroende på avgiftsutrymmet. 

Måltidsabonnemanget debiteras månadsvis och ingår inte i maxtaxan. 
Kosttillägg, berikningsprodukter och sondnäring ingår i 
måltidsabonnemang. Det finns möjlighet att ansöka om jämkning av 
kostavgiften på separat blankett. 

Förbrukningsartiklar kan i kommunens boende tillhandahållas mot en 
månadskostnad. Detta ingår inte i maxtaxan. 

Lägenhetshyra fastställs enligt hyreslagen. Hyran räknas inte in i 
maxtaxan. 

I samband med inflytt till särskilt boende kan man som ensamstående 
ansöka om jämkning av dubbla boendekostnader. Ansökningsblankett 
kan erhållas hos avgiftshandläggarna eller hämtas på www.ystad.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Den enskilde uppmanas att söka bostadstillägg alternativt 
bostadsbidrag hos Pensionsmyndigheten respektive 
Försäkringskassan. 
 
Bostadstillägg ansöker du (för personer över 65 år) om hos 
Pensionsmyndigheten.  
Telefon: 0771- 77 67 76   
www.pensionsmyndigheten.se 
 
Bostadsbidrag/tillägg (för personer under 65 år) ansöker du om 
hos Försäkringskassan.  
Telefon: 0771- 52 45 24  
www.forsakringskassan.se 

 

http://www.ystad.se/
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Avdrag 
Avdrag för vård- och omsorgsavgiften görs i de fall man blir inskriven på sjukhus 
eller korttidsboende. Vid övrig frånvaro sker avdrag för vård- och 
omsorgsavgiften först efter 14 dagar. 

Årlig omräkning 
Enligt socialtjänstlagen ska avgifter räknas om när de ekonomiska 
förutsättningarna förändras. Därför måste avgifterna årligen räknas om i 
samband med att regeringen ändrar prisbasbeloppet och Pensionsmyndigheten 
ändrar pensionerna. Dessa omräkningar gäller i regel från 1 januari. 

Ändring av avgift 
Avgiftsbeslutet ska ändras om inkomst, civilstånd, bostadskostnad (inklusive 
bostadsbidrag och bostadstillägg) eller behov av förhöjt förbehållsbelopp 
förändras. Alla dessa förändringar måste meddelas kommunen så att 
avgiftsbeslutet kan ändras. 

I de fall omräkningen gäller retroaktivt och avgiften förändras, debiteras eller 
återbetalas mellanskillnaden för den aktuella perioden. 

Debitering 
Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott. Vid låga månadsavgifter sker 
debitering när beloppen sammanlagt uppgår till  
50 kronor. 

Beslut om avgift 
Kommunen räknar fram och fastställer vilka avgifter man ska betala. Varje beslut 
meddelas skriftligt tillsammans med en redovisning om hur avgiften har räknats 
fram. 

Man väljer själv om man önskar få avgiften inkomstprövad eller om man vill avstå 
från att lämna uppgift om inkomst och bostadskostnad. Avstår man kommer 
avgiften att fastställas med maximalt belopp utifrån de insatser som beviljats. 
Beräkning av inkomstprövad avgift kan ske tidigast från den månad då ifylld 
blankett inkommit till kommunen. Ärendet beräknas annars som ej 
inkomstprövat och debiteras enligt gällande taxa.  
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ÖVERKLAGANDE 

Rätt att överklaga  
Är man missnöjd med avgiftsbeslut eller debitering bör man i första hand 
framföra sina synpunkter till avgiftshandläggarna på Social omsorg.  

Anses det att avgiften har fastställts på felaktiga grunder har man möjlighet att 
överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär hos Förvaltningsrätten i Malmö. 

 

Hur man överklagar 
Överklagan ska skickas till socialnämnden, Ystads kommun. Det ska framgå vilket 
beslut som överklagas, varför man anser att beslutet är felaktigt, samt vilken 
korrigering man anser är korrekt. Underteckna och uppge namn, personnummer, 
postadress och telefonnummer.  
Om beslutet överklagas genom ombud ska fullmakt bifogas. 

 

Tid för överklagan 
För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha inkommit till kommunen 
inom tre veckor från den dag man fick ta del av beslutet. Har överklagandet 
inkommit i rätt tid skickas det vidare till Förvaltningsrätten i Malmö, om inte 
kommunen gör en omprövning  
och ändrar beslutet. 

 

 

Överklagan ska lämnas in eller skickas till: 

Ystads kommun 
Socialnämnden 
Blekegatan 1 
271 80 Ystad 
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KONTAKT SOCIAL OMSORG 

Reception Avgiftshandläggare  
Besöksadress: Vardagar 10:00-11:30 

Blekegatan 1 0411- 57 73 27 
0411-57 73 60 0411- 57 76 23 
 0411- 57 77 86 
Postadress:   
Social Omsorg Biståndshandläggare  
271 80 Ystad Vardagar 08:30-09:30 
 0411-57 79 20 

        www.ystad.se  


