
Du som blivit inskriven eller fått hjälp av hemsjukvården med enstaka 
hembesök behöver betala en avgift som baseras på din inkomst. Här kan du 
läsa om hur du går tillväga för att du ska få rätt avgift samt vad som är bra att 
tänka på - efter att du fått ett enstaka hembesök eller blivit inskriven.
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När du har blivit inskriven eller fått ett enstaka hembesök 
av hemsjukvården skickas ditt ärende automatiskt vidare 
till avgiftshandläggaren.

Avgiftshandläggaren hämtar sedan in uppgifter från 
pensionsmyndigheten om din pension. Därefter skapas en 
inkomstförfrågningsblankett som skickas ut till dig.

Så fyller du i inkomstförfrågningsblanketten

När du får hem inkomstförfrågningsblanketten ska du 
fylla i om du exempelvis har KPA, AMF, SPV, privat 
pension eller utländsk pension. Du fyller även i bostads-
kostnad och om du är gift/sambo som påverkar din avgift.

Om du är gift behöver vi få in inkomstuppgifter på din 
make/maka, men om du är sambo behöver du bara fylla 
i namn och att det är din sambo. En sambo är inte betal-
ningsansvarig men det medför att bostadskostnaden ska 
delas på er båda. När man är gift så är man betalnings-
ansvarig gentemot varandra därav behöver vi veta bådas 
inkomster. När man är gift så räknas bådas inkomster 
ihop till en gemensam inkomst. Om ni är gifta så behöver 
vi få reda på om ni bor i samma bostad eller om ni är 

särbo. Tänk på att det är inkomsterna per månad som ska 
fyllas i före skatt. 

Om du inte vill uppge dina inkomster till kommunen 
finns alternativet Acceptera maxtaxa, vilket medför att du 
automatiskt kommer få den högsta avgiften. Maxtaxan 
justeras varje år efter beslut från Sveriges regering.

Skicka in inkomstförfrågningsblanketten i tid

Inkomstförfrågningsblanketten ska sedan skickas in 
till avgiftshandläggaren senast 14 dagar efter det att du 
mottagit den. Skickas inte inkomstförfrågningsblanketten 
in i tid hamnar du på maxtaxa till dess att inkomstförfråg-
ningsblanketten är inskickad till avgiftshandläggaren.

Läs mer på nästa sida!

Viktigt att tänka på:

Vill du inte vara inskriven i hemsjukvården är det 
viktigt att du informerar hemsjukvården om det så 
att de kan skriva ut dig. 

Fakta om

Avgifter för 
hemsjukvård
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När inkomstförfrågningsblanketten inkommit skapas ett 
avgiftsbeslut utifrån den hjälp du har av kommunen och 
utifrån dina inkomster och bostadskostnad.

Om du utöver hemsjukvården har insatser från 
hemtjänsten eller trygghetslarm så räknas dessa ihop i din 
kostnad, och kommer då att stå med på avgiftsbeslutet 
som du kommer få hemskickat av avgiftshandläggaren. 
Du kan aldrig gå över maxtaxan som regeringen fastslår 
varje år.

Avgiftsberäkning

Beräkning av avgift sker i 4 steg. 
1. Alla inkomster beräknas (utom omkostnadsdel av 
handikappersättning och barnbidrag) minus preliminär 
skatt och begravningsavgift. 
2. Du som äger en villa så räknas din bostadskostnad 
fram utifrån schabloner och de uppgifter du lämnat på 
inkomstförfrågan. 
3. Minimibeloppet plus bostadskostnaden blir ditt förbe-
hållsbelopp. 
4. Inkomsterna minus förbehållsbeloppet blir ditt avgifts-
utrymme. Om ex ditt avgiftsutrymme blir 0 kronor eller 
minusbelopp blir din avgift 0 kronor.

Vad är minimibelopp?

Minimibeloppet baserar sig på normala levnadsomkost-
nader och som varje år fastställs av regeringen. Minimi-
beloppet beräknas utifrån prisbasbeloppet 52 500 kr (år 
2023).

2023        yngre än 61 år            61 år och äldre

Ensamstående          7117 sek                    6470 sek 
Makar/partner         5807 sek             5279 sek 

Såhär gör du en preliminär beräkning på avgiftsutrymme

• Ta dina bruttoinkomster (före skatt). 
• Dra bort minimibeloppet och din bostadskostnad från 

dina nettoinkomster. Kvar blir ditt avgiftsutrymme.
• Avseende makar/partner läggs inkomsterna och 

bostadskostnaden ihop och sedan fyller ni ihop halva 
beloppen. Resultatet visar då avgiftsutrymme per 
person.

• Nettoinkomsterna minus minimibelopp och bostads-
kostnad blir ditt avgiftsutrymme.

• Om ditt avgiftsutrymme blir 0 kronor eller ett minus 
belopp så blir din kostnad för hemsjukvård, omvårdnad 
och service 0 kronor.

• Om avgiftsutrymmet blir högre än gällande maxtaxa, är 
det maxtaxan eller maxtimtaxa som gäller.

 
Kontakt
Hemsjukvården Gnesta kommun

(via kommunens servicecenter)
Telefon: 0158 - 275 000

Avgiftshandläggare Gnesta kommun

Lindha Stenlund
Telefon: 0158 - 275 308


