
Avgifter inom 
hemtjänst



Vad betalar du för?
Du betalar för hjälp i hemmet i form av service och 
omsorg. Du betalar avgiften i efterskott.

Vad måste du göra? 
Ansöka om bostadstillägg 
Du ansöker om bostadstillägg (BTP) hos  
Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.

Lämna inkomstuppgifter 
Uppgifter som exempelvis tjänstepension, kapitalinkomster, 
pensioner ska du själv lämna in på särskild blankett. Uppgifter 
om din aktuella pension, bostadstillägg och bostadskostnader 
tar vi på kommunen reda på hos Pensionsmyndigheten.

Vad gäller för dig som är gift? 
Vid avgiftsberäkning för makar makarnas inkomst samman och fördelas 
därefter lika på vardera maken/makan. Om den ene av makarna flyttar till 
särskilt boende räknar vi era inkomster var för sig.

Vad gäller för sammanboende? 
Avgiftsberäkningen baserar sig på den enskilde personens inkomster, 
förutom bostadskostnaden som delas lika mellan de sammanboende. 
Service- och omvårdnadsinsatsen gäller utifrån den enskilde personens 
biståndsbeslut.

Vad gäller vid anhörigvård? 
Makar/sammanboende - avgiftsberäkningen baserar sig på vårdtagarens 
inkomster, förutom bostadskostnaden som halveras. Anhörigvården gäller 
utifrån vårdtagarens biståndsbeslut.



Avdrag vid frånvaro 
Om du vistas på sjukhus eller Äldrecentra betalar du hemtjänstavgift för 
de dagar du är hemma. Vid annan frånvaro måste du vara borta minst 
30 dagar i följd för att få avdrag. 

Autogiro
Du kan betala dina räkningar via autogiro.  
Ta kontakt med ekonomikontoret 0911-69 60 96

Hur beräknas avgiften? 
Avgiften beror på din inkomst, boendekostnad, bostads- 
tillägg, ålder, civilstånd (ensamstående eller gift/samman- 
boende) samt hur stort ditt behov av hemtjänst är. Eftersom 
biståndsbeslutet är personligt och serviceinsatsen kan varie-
ra för vardera maken, beräknas också avgiften  
för varje enskild person.

Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt:
+ Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
+ Bostadstillägg
- Bostadskostnad
- Individuell del (matservice, god man)
- Minimibelopp*
= Avgiftsutrymme
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Socialtjänsten
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

För mer information  
om avgifterna, kontakta våra  

handläggare: 

Tel: 0911-69 68 60   
0911-69 67 88


