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Så beräknas hemtjänstavgiften (2019 års prisnivå)
Maxtaxa och inkomstanmälan

Det finns en lagstadgad högsta avgift för vad
kommunen får ta ut, så kallad maxtaxa. För att
fastställa vad du ska betala för hemtjänst måste
du lämna in en inkomstanmälan på blanketten
Inkomstanmälan – Hemtjänst som finns hos
Social- och omsorgsförvaltningen och på www.
linkoping.se
Inkomstanmälan ska lämnas in senast 21 dagar
efter att du fått blanketten. Har du inte lämnat in
blanketten inom 21 dagar får du betala högsta
avgift enligt kommunens taxa.
Om du lämnar in en inkomstanmälan i efterhand
efter att du fått hemtjänst, har du rätt till
retroaktiv återbetalning sex månader tillbaka i
tiden, förutsatt att du betalat en för hög avgift.

Ansökan om individuellt förbehållsbelopp görs på
en blankett för inkomstanmälan för hemtjänst
som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen
och på www.linkoping.se Din ansökan prövas av
då av Social- och omsorgsförvaltningen.

Avgiftsunderlag/avgiftsutrymme
För att beräkna din avgift räknas det först fram
ett så kallat avgiftsunderlag/avgiftsutrymme.
Avgiftsutrymmet är dina inkomster minus hyra
och förebehållsbelopp/individuellt förbehållsbelopp. Avgiftsutrymmet är den summa som
kommunen maximalt får ta ut för hemtjänst.
Beroende på vilka hemtjänstinsatser du behöver
och i vilken omfattning tas fastställda
procentsatser av ditt avgiftsutrymme ut i avgift.

Avstå att lämna inkomstuppgifter

Om avgiftsutrymmet är 0 kr eller minus, tas
ingen avgift ut. Den högsta avgift som kommunen
får ta ut för vård och omsorg är 2 089 kr per
månad. Om ditt avgiftsutrymme är högre än
2 089 kr, beräknas därför ändå avgifterna på
beloppet 2 089 kr.

Så beräknas din avgift

På nästa sida kan du beräkna vad kostnaden för
hemtjänst blir för dig.

Förbehållsbelopp för alla
Förbehållsbeloppet är en summa som ska räcka
till normala levnadsomkostnader. Det beloppet
gäller för alla och är 5 249 kr/månad för
ensamstående och 4 435 kr vardera/månad för
makar/sammanboende. För yngre personer under
65 år är förbehållsbeloppet 10 procent högre.

Pris för larm och telefonservice

Du kan välja att inte lämna uppgifter om dina
ekonomiska förhållanden. Det räknas då som att
du accepterar att betala högsta avgiften enligt
kommunens taxa för din hemtjänst (se belopp i
beräkningsexemplet på baksidan).

Din avgift beräknas individuellt utifrån din
inkomst, hyra och ett så kallat förbehållsbelopp.

Individuellt förbehållsbelopp
Om du har särskilda och varaktiga kostnader för
till exempel specialkost, god man, eller oftast äter
lunch i servicehuset eller beställer matkorg kan
du beviljas ett högre individuellt förbehållsbelopp.
Linköpings kommun
linkoping.se/aldreomsorg

Trygghetslarm.............................. 207 kr/månad
Installation av larm.........273 kr = engångsavgift
Telefonservice - regelbunden telefonkontakt
med hemtjänsten ........................51 kr/månad

Pris för lunch/matkorg

Lunch i servicehus/matkorg....................... 52 kr
Lunch i servicehus/matkorg,
exkl sallad, bröd, dryck.............................. 45 kr
Hembärningsavgift
för matkorg...................16 kr/tillfälle och hushåll
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Räkna ut din preliminära hemtjänstavgift
Även för makar/sammanboende som bor tillsammans beräknas avgiftutrymmet individuellt.
Den sammanlagda inkomsten och hyran delas med två.
Inkomster per månad

Utgifter per månad

Nettoinkomst, pension m.m

......................

Hyra		
......................

Inkomst av kapital, ränteinkomster

......................

Förbehållsbelopp

Bostadstillägg

......................

Summa inkomster

...................

		

5 249 kr för 1 person
4 435 kr/person för 2 personer

Individuellt förbehållsbelopp		 ......................

Summa utgifter		 ......................

Summa inkomster .............. kr minus Summa utgifter .............. kr = Avgiftsutrymme ............... kr
Om avgiftsutrymmet är 0 kr eller minus, tas ingen avgift ut.
Om ditt avgiftsutrymme är högre än 2 089 kr, beräknas ändå avgifterna på 2 089 kr.

Om du har behov av boservice (städning, tvätt och inköp) men ingen personlig omvårdnad.
För timme 1-4 varje månad betalar du 13 % per timme av ditt avgiftsutrymme
• Avgiftsutrymme ............. kr gånger 13% gånger .................antal timmar =................... kr (högsta avgift 272 kr/tim)
För timme 5 och fler varje månad betalar du 16% per timme av ditt avgiftsutrymme.
• Avgiftsutrymme ............. kr gånger 16% gånger .................. antal timmar = ................... kr (högsta avgift 334 kr/tim)

Om du har behov av personlig omvårdnad och eventuell boservice.
(I den personliga omvårdnadsavgiften ingår avgift för larm)

För personlig omvårdnad betalar du:			
-

Högsta avgift 2019

52 % av ditt avgiftsutrymme om du har 1-8 tim/månad...................................................... 1 086 kr/mån
60 % av ditt avgiftsutrymme om du har 9-15 tim/månad.................................................... 1 253 kr/mån
68 % av ditt avgiftsutrymme om du har 16-30 tim/månad.................................................. 1 421 kr/mån
76 % av ditt avgiftsutrymme om du har 31-60 tim/månad.................................................. 1 588 kr/mån
84 % av ditt avgiftsutrymme om du har 61-120 tim/månad................................................ 1 755 kr/mån

• Avgiftsutrymme ................. kr gånger % enligt antal timmar ovan............................... = kr

För boservice betalar du:
För timme 1-4 varje månad betalar du 4 % per timme av ditt avgiftsutrymme
• Avgiftsutrymme ............. kr gånger 4 % gånger ...................antal timmar =..................kr (högsta avgift 84 kr/tim)
För timme 5 och fler varje månad betalar du 16 % per timme av ditt avgiftsutrymme, dock minst 40 kr/timme.
• Avgiftsutrymme ............. kr gånger 16 % gånger .................antal timmar = .................kr (högsta avgift 334 kr/tim)

Du betalar aldrig mer än 100 % av ditt avgiftsutrymme för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård och
hembärningsavgift för matkorg, högst 2 089 kr/månad.

Vi kan hjälpa dig!
Om du har ytterligare frågor kan du vända dig till kommunens äldrelotsar.
Äldrelots Telefon | 013-20 64 01 E-post | aldrelots@linkoping.se Internet | www.linkoping.se/aldreomsorg
Linköpings kommun
linkoping.se/aldreomsorg

