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FAKTA

Varför heter det 
”förbehållsbelopp”?

Beloppet är en viss 
summa pengar som 
är förbehållet dig (och 
din partner) på så sätt 
att beloppet är tänkt 
ska täcka alla normala 
levnadsomkostnader. 
Till exempel hyra, klä-
der, mat, telefon m m.

Det betyder i sin tur 
att om din inkomst 
inte klarar av att täcka 
förbehållsbeloppet 
så kommer du inte 
behöva betala hela 
eller delar av avgiften 
för de tjänster som du 
köper från oss.

Varför behöver vi så mycket 
information? 
Alla avgifter inom Sjöbo kommun är individuella, 
och det är din inkomst per månad som avgör hur 
mycket du ska betala för de tjänster som du nyttjar.

Det betyder att vi behöver få in uppgifter från dig 
vilken sammanlagd inkomst per månad du har, 
samt vilken boendekostnad du har. Om du är gift 
eller sammanboende behöver vi få in uppgifter 
från både dig och din partner. Detta så att vi kan 
vara säkra på att ni bägge två garanteras en skälig 
levnadsnivå efter att vi gjort vår beräkning.

Den sammanlagda inkomsten måste innehålla 
samtliga inkomster som du/ni får under ett år, 
precis som i skattedeklarationen. Läs mer under 
”Finstilt” i denna broschyr.

Hur räknar vi ut din avgift?
När inkomsten är sammanställd (både din egen och 
eventuell partners) går vi vidare och räknar ut vad 
vi kallar avgiftsutrymme. Det är detta utrymme som 
vi sedan använder för att besluta vilken avgift som 
gäller för dig.

Avgiftsutrymmet räknas fram genom att vi lägger 
ihop samtliga inkomster och från dessa drar vi av 
skatter, bostadskostnad, generellt förbehållsbelopp och 
individuellt förbehållsbelopp.

Skatter – detta är all skatt som du ska betala under 
året, precis som du anger i din skattedeklaration.



ÄNDRINGAR

Har du fått ändrade 
förutsättningar?

Det är mycket viktigt 
att du meddelar oss 
vid t ex ändrad 
inkomst, ändrat 
boende eller annat 
som kan tänkas påver-
ka din avgift. 

Du når oss på: 
0416-273 34
0416-272 49 
0416-271 70.
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Bostadskostnad – detta är din boendekostnad
samt – om du har bostadslån – räntekostnader
motsvarande 70% av lånen på din bostad.

Generellt förbehållsbelopp – dessa belopp 
bestäms varje år utifrån basbeloppet. Se ”Finstilt” 
längre bak i denna broschyr för information hur 
det ser ut 2023.

Viktigt att tänka på är att beloppen varierar bero-
ende på ålder och om du bor tillsammans med en 
partner eller inte.

Individuellt förbehållsbelopp – detta belopp 
bestäms utifrån om du får din mat från oss, och 
den skillnad som blir jämfört med om du lagat mat 
själv. Läs mer under ”Finstilt”.

Oavsett avgiftsutrymmet så är den högsta avgiften 
(”maxtaxan”) för våra tjänster är 2 359 kronor per 
månad (mat ingår inte).



Hur mycket kostar maten?
Det finns från och med 1 januari 2023 två olika 
abonnemang  man kan välja för matdistrubition 
Helt-abonnemang  och halvt-abonnemang.

Hel-abonnemang
Om du bor hemma och får mat från oss varje dag, 
så kostar det 2 423 kronor per månad. Med ”mat” 
menas 1 portion varm mat vid lunchtid, och den 
kostar 81 kronor.

Halv-abonnemang
Om du bor hemma och får mat från oss varannan 
dag, så kostar det 1212 kronor per månad. Med 
”mat” menas 1 portion varm mat vid lunchtid, och 
den kostar 81 kronor.

Om du bor i något av våra särskilda boenden med 
helinackordering kostar det 3331 kronor per må-
nad eller 111 kronor per dag.

Kom ihåg att dessa kostnader är utöver omvård-
nadsavgiften och debiteras oavsett. Däremot påver-
kas ditt individuella förbehållsbelopp eftersom mat 
från oss blir dyrare än om du skulle lagat mat själv.

Vilka är avgifterna för korttidsvistelse?
Avgiften består av en dygnsavgift som betalas i 
efterskott. Dygnsavgiften innehåller mat 111 kronor 
samt omvårdnad 150 kronor, totalt 261 kronor. 

Observera att omvårdnaden ingår i beräkningen av 
maxtaxa.

Vilka är avgifterna för HUR?
Om du blir beviljad HUR så är insatsen tidsbegrän-
sad till maximalt 3 veckor och den innebär en avgift 
motsvarande vårdnivå 1, dvs halv maxtaxa.

FAKTA

Vad är KTV?
Korttidsvistelse kallas 
också KTV och är när 
du under en kortare 
period, t ex efter 
sjukdom eller olycka, 
behöver stöd med 
kost och omvårdnad.

Du bor då på något av 
våra boenden som har 
korttidsplatser.

Vad är HUR?
HUR står för hälsa, 
utveckling, resurser 
och är en insats som 
syftar till att hjälpa 
dig att klara dig själv 
hemma, få din vardag 
att fungera.



Vad är särskilt boende och vilka är avgifterna?
Särskilt boende (säbo) är när du bor permanent på något av våra boenden 
med särskild service. Våra särskilda boenden är Björkbacken, Ängsgården, 
Sandbäcksgården, Rosenlund och Solkullen.

Om du har ett sådant boende så betalar du omvårdnadsavgift, måltidsabonne-
mang, hyra och förbrukningsavgift.

Hyra - fastställs årligen och följer hyreslagen enligt marknadsmässiga grunder. 
Du har möjlighet att söka bostadstillägg (BTP) hos Pensionsmyndigheten.

Förbrukningsavgift - betalas för möbler, sängar, husgeråd, förbrukningsartik-
lar m m. Denna är totalt 200 kronor per månad.

Måltidsabonnemang- är 111 kronor per dag eller 3331 kronor per månad.

Omvårdnadsavgift - i särskilt boende motsvaras av maxtaxan, men om 
avgiftsutrymmet är lägre än maxtaxan blir avgiften lägre. Annorlunda uttryckt 
betyder detta att omvårdnadsavgiften aldrig kan vara högre än avgiftsutrym-
met.
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FAKTA

Vad menas med 
ordinärt boende?
Ordinärt boende (ord-
bo) är när du bor kvar 
hemma men har olika 
former av tjänster 
som hemtjänst, mat, 
trygghetslarm m m. 

Hemsjukvård
Utöver omvårdnad 
kan du i ordinärt 
boende också ha 
hemsjukvård. Hemsjuk-
vård innebär att du får 
besök av legitimerad 
personal (sjuksköter-
ska, fysioterapeut eller 
arbetsterapeut)och 
avgiften beror på hur 
många besök du får 
varje månad. 

Vilka är avgifterna för ordinärt 
boende?

Efter ett beslut i kommunfullmäktige 2021 tas 
ingen avgift ut för trygghetslarm.

I ordinärt boende debiteras en omvårdnadsav-
gift. Denna avgift är fast och grundar sig på den 
biståndsbedömda vårdnivån som du får. Det finns 
två olika nivåer:

Hemtjänst vårdnivå 1 
• 3-9 timmars insats per månad 1 180 kronor

Hemtjänst vårdnivå 2 
• > 9 timmars insats per månad 2 359 kronor 

Om man har punktinsats (färre än 3 timmar per 
månad) debiteras 392 kronor per timme.

Hemsjukvård
Hemsjukvårdsavgift 
Denna avgift ingår i beräkning av maxtaxa vilket 
betyder att det finns ett tak för hur mycket du 
behöver betala oavsett antal besök. 

Hemsjukvårdsavgiften för 2023 är 100 kronor per 
besök, upp till avgiftsnivån för maxtaxa. Avgiften 
kan alltså aldrig överstiga maxtaxan.



Avlösarservice
Avlösarservice kan vi erbjuda anhöriga som sköter tillsyn/stöd/omvårdnad 
och som är i behov av avlösning.

Avlösning upp till 10 timmar per månad kan anhöriga få som en avgiftsfri 
service och dessa timmar godkänns genom beslut. Avlösarservice utöver 10 
timmar per månad debiteras enligt gällande hemtjänsttaxa.

Det är alltid det individuella behovet som styr omfattningen av insatsen.
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Finstilt
Här kan du hitta viss information mer i detalj. I övrigt hänvisar vi till vår hem-
sida www.sjobo.se

Basbeloppet bestämmer flera av våra avgifter. För 2023 är basbeloppet (eller 
prisbasbeloppet) 52 500 kronor.

Maxtaxan bestäms årligen och är 1/12 av 48 % av prisbasbeloppet, vilket för 
2023 blir 2 359 kronor per månad. Uträkningen är ((48 300)*0,48)/12.

Generellt förbehållsbelopp ser olika ut beroende på din ålder och om du lever 
sammanboende eller inte.

Om du är 65 år eller äldre ser det ut:
Ensamstående +65 år       6 470 kronor per månad
Makar/sammanboende +65 år     5 279 kronor per person och månad

Om du är under 65 år ser det ut:
Ensamstående 19-64 år      7 117 kronor per månad
Makar/sammanboende 19-64 år   5 807 kronor per person och månad

Om du bor i särskilt boende reduceras ovanstående belopp med 200 kronor 
per månad, hushållsel ingår i ditt boende.

När kommer fakturan och vad innehåller den?
Viktigt att känna till om våra fakturor är att de inte har 30 dagars betalnings-
tid, utan våra fakturor ska betalas per den siste i samma månad som du fått 
fakturan.

Det är också viktigt att känna till:
• Fakturor avseende hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård, trygghets-

larm, utprovning av hjälpmedel är i efterskott (dvs månaden efter du fått 
insatsen).

• Fakturor avseende servicelägenheter (t ex Kärnan) är i förskott (dvs om 
du får en faktura i oktober så avser fakturan hyra för november).



Hemsjukvårdsavgiften 100 kronor per besök gäller ej i följande fall:
• Patienter i särskilt boende/korttidsboende enligt Socialtjänstlagen
• Patienter i bostad med särskild service enligt LSS § 9:9
• I samband med HUR, då hemsjukvård ingår i insatsen.
• Barn och ungdomar under 20 år.
• Behandling enligt smittskyddslagen
• När legitimerad personal konsulteras för andra personalkategorier.
• Om den enskilde saknar insikt i de allvarliga negativa konsekvenser av 

medicinsk och/eller social karaktär som utebliven hemsjukvårdsinsats 
skulle kunna medföra. 

• Vid insatsplanering såsom t e x SIP (Samordnad Individuell Plan)
• Besök av akut karaktär, där patienten inte har pågående hemsjukvårdsin-

satser
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Maxtaxa och bor själv (+65 år)
Aktuell inkomst efter skatt 14 350 kr
Bostadskostnad   -2 310 kr
Förbehållsbelopp   -6 470 kr
Avgiftsutrymme  5 570 kr

Vid omvårdnadsbehov hade kunden fått betala 
faktisk kostnad upp till maxtaxan.

Betala del av avgift (under 65 år)
Aktuell inkomst efter skatt 8 951 kr
Bostadstillägg   4 000 kr
Bostadskostnad   -5 650 kr
Förbehållsbelopp   -7 117 kr
Avgiftsutrymme     184 kr

Vid omvårdnadsbehov motsvarande nivå 2 dvs 
kostnad 2 359 kronor hade kunden endast fått beta-
la 184 kronor. Eventuell matdistribution hade dock 
tillkommit.   

0 kronor i avgift (under 65 år)
Aktuell inkomst efter skatt 9 148 kr
Bostadstillägg   2 102 kr
Bostadskostnad   -5 600 kr
Förbehållsbelopp   -7 117 kr
Avgiftsutrymme  0 kr

Ingen avgift oavsett omvårdnadsnivå, däremot 
avgift för eventuell matdistribution.

RÄKNE-
EXEMPEL



Gift par (båda +65 år)
Aktuell inkomst efter skatt 8 868 kr 16 709 kr = 25 577 kr
Halv gemensam inkomst          12 788.50 kr
Bostadskostnad   -2 895 kr -2 895 kr
Förbehållsbelopp   -5 279 kr -5 279 kr
Avgiftsutrymme   4 614 kr  4 614 kr

Vid omvårdnadsbehov hade kunden fått betala faktisk kostnad upp till max-
taxan.  
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Frågor?
Det finns olika kon-
taktvägar till oss. Välj 
den som passar dig 
bäst:
• www.sjobo.se
• vard.omsorg@

sjobo.se
• 0416-270 00 och 

be att få prata 
med en avgifts-
handläggare.

Om du inte är nöjd
Det är viktigt för oss att få reda på när 
vår verksamhet inte fungerar på ett 
önskvärt sätt. Vi har då möjlighet att 
rätta till misstag och utveckla vår verk-
samhet. Med din hjälp, medverkan och 
synpunkter kan vi bli bättre. I första 
hand rekommenderar vi att du tar kon-
takt med verksamheten där du fått vård 
eller omsorg.

Du kan även gå in på webben, och läm-
na dina synpunkter. Adressen är 
www.sjobo.se/omsorg-och-hjalp/stod 
och hjalp i hemme/om-du-inte-ar-nojd/


