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Avgifter för 
hjälp i hemmet 

samt hälso-
och sjukvård 

Information om avgifter för stöd och
omsorg för dig som har hemtjänst eller
bor i servicehus. 

www.umea.se/omsorg 
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Denna broschyr är uppdaterad 14 januari 2022. 
Du kan också lyssna på informationen på vår webbplats. 
www.umea.se/omsorg 
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Avgifter för hjälp i hemmet
samt hälso- och sjukvård 
Du som beviljas hjälp i hemmet eller får hälso- och sjukvård i hem-
met betalar en avgift för insatserna. Hur stor avgiften blir avgörs av 
hur omfattande behov du har och hur stor din betalningsförmåga 
är. Barn/unga under 20 år betalar ingen avgift för hjälp i hemmet. 

Avgifter 
Avgift för städning 
Städ 1 ggr/vecka 1 107 kr/månad 
Städ 1 ggr/månad 456 kr/månad 
Städ var 3:e vecka 673 kr/månad 
Städ varannan vecka 890 kr/månad 

Du kan byta ut städtillfället mot fönsterputsning, avfrostning av 
kyl och frys samt rengöring av ugn. 

Avgiftsnivåer för hemtjänst 
Avgiften beror på hur omfattande ditt behov är t.ex. hjälp med 
hygien, på- och avklädning, inköp, matlagning, tillsyn, ledsagning, 
socialt stöd. I ditt biståndsbeslut framgår de insatser som beviljats. 
Hjälpmedel och kost ingår inte. 

Nivå 1: 434 kr/månad upp till 15 timmar/mån. 
Nivå 2: 1 302 kr/månad mellan 15,01– 35 timmar/mån. 
Nivå 3: 2 170 kr/månad mer än 35,01 timmar/mån. 

Trygghetslarm 
282 kr/månad 

Telefonservice 
109 kr/månad 

Hälso- och sjukvård i hemmet 
434 kr/mån inskriven i hemsjukvården. 200 kr för enstaka besök. 



 
 

 
 

 

    
   

 
 

 
 

  

 

 

 

Hjälpmedel 
Duschstol 306 kr (engångsavgift) 
Badkarsbräda 102 kr (engångsavgift) 
Elrullstol  87 kr/månad 
Arbetsstol  43 kr/månad 
Transportrullstol  26 kr/månad 
Högkostnadsskydd för hjälpmedel/12 månader: 1 838 kr 
Bostadsanpassningsintyg 511 kr/intyg 
ADL-intyg 1 021 kr/intyg 

Måltidsabonnemang hemtjänst 
Ett mål mat per dag. Lunch eller middag 1 624 kr/månad 
Två mål mat per dag. Lunch och middag 3 247 kr/månad 
Gäller för dig som har biståndsbeslut för måltidsabonnemang. Vid 
matdistribution tillkommer en avgift 152 kr/månad som ingår i 
maxtaxan. 

Enstaka portioner servicehus 
Du som bor på servicehus kan köpa enstaka portioner:frukost 
17kr/portion, lunch 47kr/portion, middag 47kr/portion, 2 stycken 
mellanmål 14 kr. 

Dagverksamhet 
71 kr/dag 

Korttidsboende 
198 kr/dygn 

Fotvård 
424 kr/behandling 

Maxavgift 
2 170 kr/månad. Omfattar hjälp i hemmet inklusive städning, 
trygghetslarm, ledsagning och telefonservice samt hälso- och sjuk-
vård i hemmet. Hjälpmedel och kost ingår inte i maxavgiften. 
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Hur beräknas avgiften? 
Din faktiska avgift kan vara lägre än beloppen som anges 
beroende på din betalningsförmåga. Som inkomster räknas 
lön från anställning, sjukersättning, föräldrapenning, aktivitets-
ersättning, arbetslöshetsersättning, pension, livränta, avgångs-
ersättning, utbildningsbidrag och underhållsbidrag. Bostadsbidrag 
och bostadstillägg räknas in i inkomsten. 

När avgiften beräknas tar man hänsyn till ett så kallat förbehålls-
belopp för normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppet består 
av din hyra tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp som är 
tänkt att täcka personliga utgifter till exempel livsmedel, kläder, 
fritid, möbler, tidning, TV, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, 
tandvård, medicin och resor. Det bör observeras att reglerna om 
minimibelopp inte innebär att kommunen har skyldighet att betala 
ut medel till en omsorgstagare för att han eller hon ska kunna 
uppnå den i lagen angivna nivån för minimibeloppet. 

Minimibelopp 
65 år och äldre: 
Ensamstående 5 653 kr/månad 
Sammanboende 4 707 kr/månad 
Under 65 år: 
Ensamstående 6 218 kr/mån 
Sammanboende 5 178 kr/mån 

Du kan beviljas ett högre förbehållsbelopp för merkostnader, till 
exempel: 
• för att du är beviljad matleverans 

• för att du har försörjningsplikt för minderåriga barn 

• för att du betalar arvode för god man eller förvaltare. 

Om du vill veta om du kan få din avgift reducerad måste du lämna 
in ett så kallat avgiftsunderlag till avgiftsenheten som sedan räknar 
ut och fattar beslut på hur stor avgiften faktiskt blir. 



 
 

 
 

 

 
  

 

 
 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

Bra att veta 
Om du inte är hemma så sänks avgiften 
Om du är borta en sammanhängande period av minst 7 dagar och 
då inte tar emot någon hjälp i hemmet dras en del av avgiften bort 
varje dag från och med den 8:e dagen. Om städning avbokas av 
något skäl minskas städavgiften. Avgift för trygghetslarm påverkas 
inte av om du är hemma eller inte. 

Hur ska jag betala avgiften? 
Du kan själv välja på vilket sätt du vill betala din avgift. 
• via räkning som sänds hem till dig varje månad 

• via e-faktura om du har internetbank 

• via autogiro genom att ansöka om autogiro via din internetbank 
eller fylla i Umeå kommuns webblankett för autogiro. 

Anmäl ändrad inkomst och ändrad hyreskostnad 
Du är skyldig att anmäla till oss om du får ändrad inkomst och/eller 
förändrad hyreskostnad. Förändringar kan medföra att du får en 
ny avgift. Den nya avgiften gäller från och med när förändringen 
trädde i kraft eller när informationen kom till handläggaren. Om 
du missar att anmäla ändrad inkomst och/eller hyreskostnad som 
skulle kunna medföra en lägre avgift för dig så betalar socialtjäns-
ten inte tillbaka det överskjutande beloppet i efterhand. 

Dina avgifter omprövas varje år 
I samband med årskifte sker en omprövning av dina avgifter. Din 
avgift kan då förändras beroende av din inkomst, 
skattebestämmelser och förändrat basbelopp. 

Rätt att överklaga 
Ett beslut om avgift kan överklagas till Förvaltningsrätten. Med det 
skriftliga beslutet om din avgift följer en anvisning hur du gör för 
att överklaga. 
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Mer information 
Mer information om kommunens stöd och insatser 
hittar du på kommunens webbplats. Det går också att 
lyssna på informationen på webbplatsen. 

www.umea.se/omsorg 

Kontakta avgiftshandläggare 
Telefon växel 090-16 10 00. Fråga efter handläggare för 
avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. 

This information is also available in other languages. 
Call Umeå kommun at 090-16 10 00. 

Socialtjänst 
Postadress: 901 84 Umeå 

090-16 10 02 
mottagningsenheten@umea.se 

www.umea.se/omsorg 

www.umea.se/omsorg
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