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Socialtjänstlagen reglerar vilka avgifter kommunen kan ta ut. 
Avgifterna baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fast-
ställs av regeringen och justeras varje år. Det finns en lagstad-
gad högsta avgift som kommunen får ta ut. Din avgift får inte 
överstiga den lagstadgade avgiften.

Maxtaxan i Kristianstads kommun omfattar:
• Hemtjänst
• Hemsjukvård
• Trygghetslarm
• Larminstallation
• Leveransavgift för mat
• Korttidsboende omsorg
• Trygghetsboende omsorg
• Dagverksamhet omsorg
• Avlösning

Ovanstående avgifter får inte överstiga en viss summa varje 
månad. Årets avgifter hittar du i prisbilagan ”Avgifter”. 

Avgifter i eget boende 
Årets avgifter framgår av 
prisbilagan ”Avgifter”. 

Hemtjänst 
Hemtjänst innefattar person-
lig omvårdnad och service. 
Hemtjänsten debiteras för 
utförd tid.

Korttid 
Vistelse på korttidsboende 
debiteras per dygn för om-
sorg och mat.

Dagverksamhet 
Dagverksamhet debiteras per 
dag för omsorg och mat.

Avgiftsfria insatser 
Ingen avgift debiteras för 
ledsagning, boendestöd, tele-
fontjänst, kontaktperson eller 
avgiftsfri avlösning upp till tio 
timmar per månad.
 

Hemsjukvård 
Hemsjukvård utförs av sjuk-
sköterskor, sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter etcetera och 
debiteras per besök. Maxi-
malt debiteras fyra besök 
i månaden. För besök som 
utförs av hemtjänstpersonal 
betalar du hemtjänstavgift. 

Trygghetslarm 
Trygghetslarm är en fast må-
nadskostnad. Vid installation 
tillkommer en installations-
avgift. Delar du larm med 
någon i samma hushåll, delas 
även larmkostnaden. När du 
larmar får du hjälp av hem-
tjänstpersonalen. Du betalar 
då hemtjänst för utförd tid.

Matdistribution 
Du debiteras per måltid. 
Maten delas upp i råvarukost-
nad, tillredningskostnad och 
leveransavgift.
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Avgifter i vård– och omsorgsboende 
Du betalar för hyra, hem-
tjänst och matabonnemang. 
Årets avgifter framgår av 
prisbilagan ”Avgifter”. 

Hyra
Hyran fastställs enligt hyres- 
lagen och varierar för varje 
lägenhet.  Hyresnivån föränd-
ras i takt med hyresföränd-
ringar hos AB Kristianstads-
byggen.  
 Hyra börjar debiteras från 
och med den dag du tackar 
ja till den inflyttningsklara 
lägenheten. Hyran är inte 
inkomstbaserad och måste 
därför alltid betalas. 

Hemtjänst 
Du betalar för vård, service 
och omsorg samt den sjuk-
vård som ges av sjuksköter- 
skor på boendet. Det är din 
personliga inkomst som 
avgör vilken avgift som du 

kommer debiteras.  Avgiften 
kan högst uppgå till maxtaxan. 
Hemtjänst börjar debiteras 
från och med inflyttnings- 
dagen.

Matabonnemang 
Matabonnemanget omfattar 
frukost, lunch, mellanmål 
samt kvällsmat. 
 Råvarukostnaden är inte 
inkomstbaserad och måste 
därför alltid betalas. Tillred-
ningskostnaden betalas en-
dast om du har något avgifts-
utrymme kvar att utnyttja när 
övriga avgifter betalats. 
  Maten börjar debiteras från 
och med inflyttningsdagen.

Avstå vissa måltider? 
Ta kontakt med enhetschefen 
på boendet om du vill avstå 
från någon måltid från mat- 
abonnemanget.
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Dubbel boendekostnad
Om du vid inflyttning till 
vård– och omsorgsboende 
fortfarande har kostnader för 
din gamla bostad, kan du an-
söka om jämkning för dubbel 
bostadskostnad. 
 Ansökningsblankett finns 
hos medborgarcenter och på 
www.kristianstad.se. Ansö-
kan måste ha kommit till oss 
inom fyra månader från att 
du tackat ja till lägenheten.  

Hemmavarande  
make/maka/sambo
När den ena parten flyttar 
till ett vård- och omsorgsbo-
ende räknas hemmavarande 

makes/makas/sambos even-
tuella underskott in i beräk-
ningen under förutsättning 
att inkomstuppgifter har 
lämnats.

Avflyttning
När du flyttar från din lägen- 
het i vård– och omsorgs-
boendet debiteras hyra till 
och med den dag som slut-
städning skett. Vid flyttning 
mellan vård– och omsorgs- 
boenden sker ingen dubbel- 
debitering. Du eller din 
företrädare är ansvariga för 
att slutstädning sker. Samma 
regler gäller vid dödsfall. 

Avdrag vid frånvaro
Vård– och omsorgsboende
Om du ska vara frånvaran-
de måste det meddelas till 
boendet minst sju dagar i 
förväg.  Detta gäller inte vid 
sjukhusvistelse.  Avdrag för 
hemtjänst och mat sker från 
och med första frånvarodagen 
till och med dagen före åter-
komsten. Inget frånvaroav-
drag på hemtjänstavgiften 
görs vid frånvaro del av dag.

Inkomstuppgifter
Din avgift baseras på dina 
inkomster om du väljer att 
lämna några. Du lämnar upp-
gifter om dina inkomster på 
en inkomstblankett. Väljer du 
att inte lämna inkomstupp- 
gifter, accepterar du full avgift 
enligt kommunens taxa. 
 I avvaktan på att inkomst-
blanketten kommer in till 
omsorgsförvaltningen debite-
ras du full avgift som ny kund. 
I början av året behöver du 
fylla i en ny inkomstblankett 
med uppgifter som gäller 
innevarande år.  
 Om vi har dina inkomstupp-
gifter vid flytt till vård– och 
omsorgsboende så ligger 
dessa till grund för avgifterna. 
Om du tidigare har valt att 
inte lämna dina inkomstupp-

gifter finns inkomstblanket-
ten hos medborgarcenter och 
på www.kristianstad.se. 
 För gifta räknas inkomsterna 
samman och delas därefter 
i två lika delar. Avgifterna 
beräknas därefter på den  
delade inkomsten. För sam-
bor beräknas avgifterna på 
den enskildes inkomst. 
 Det är din skyldighet att 
inkomma med nya uppgifter 
om dina inkomster skulle 
förändras. Om du eller din 
företrädare medvetet eller 
av slarv meddelar oriktiga 
uppgifter och dessa leder till 
en felaktig avgift ska retroak-
tiv återbetalning ske om felet 
inte är av mindre betydelse.
 

Eget boende
Om du vistas på sjukhus eller 
är bortrest anpassas avgif-
terna inom maxtaxan utifrån 
den andel av månaden som 
du haft insatser.  Avdrag sker 
från och med första frånvaro-
dagen till och med dagen före 
återkomsten. Inget frånvaro- 
avdrag görs vid frånvaro del 
av dag. 
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+ Nettoinkomst (Inkomst efter skatt)

+ Bostadstillägg (Beräknas som inkomst. Ansökan sker      
    hos Pensionsmyndigheten.)

– Minimibelopp (Fastställs med ledning av årets prisbas     
    belopp, se prisbilaga. Ska täcka normala personliga om  
    kostnader).

– Bostadskostnad/hyra

= Avgiftsutrymme (Det högsta belopp du betalar per  
    månad upp till maxtaxan, exkl. råvarukostnad för mat.)

Avgiftsberäkning

Du kan ansöka om tillägg 
till minimibeloppet om du 
har varaktigt ökade levnads-
kostnader som motiverar 
ett högre minimibelopp till 
exempel större utgifter för 
sjukresor, rehabilitering etce-
tera. Ansökningsblankett med 
anvisningar finns hos med-
borgarcenter och på  
www.kristianstad.se.

Avgiftsbeslut 
Du får ett avgiftsbeslut som 
visar dina inkomstuppgifter 
som du har lämnat och hur 

dessa beräknats samt vilka 
avgifter som ska betalas. 
Ett avgiftsbeslut skickas ut 
till dig när nya inkomster 
inkommit eller om det sker 
någon förändring i avgifterna. 
Avgiftsbeslut skickas även ut 
om du inte har lämnat några 
inkomstuppgifter.

Hur du överklagar
Om du anser att ditt avgifts-
beslut är felaktigt kan du 
överklaga. Du hittar informa-
tion om hur du överklagar i 
bilagan till avgiftsbeslutet. 
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automatiskt från ditt bank-
konto på förfallodagen. 
Blanketten för anmälan om 
autogiro finns hos medbor-
garcenter och på  
www.kristianstad.se. 
 Vid dödsfall är dödsboet 
ansvarigt för att begära att 
ett eventuellt autogiromed-
givande återkallas hos den 
avlidnes bank. Inbetalningar 
som gjorts efter dödsfallet 
återbetalas inte.

E-faktura
Du kan också använda e-fak-
tura. Ta kontakt med din bank 
för att anmäla dig till detta. 

Välkommen att kontakta medborgarcenter med allmänna frågor! 
Vi hjälper dig även att få kontakt med rätt avgiftshandläggare.

Ring
Telefon: 044-13 50 00

Växeln är öppen:
Måndag–torsdag kl. 07.30–17.00 
Fredag kl. 07.30–16.00

Besök
Besöksadress: 
Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad

Öppettider:
Måndag–torsdag kl. 08.00–17.00
Fredag kl. 08.00–16.00

Faktura
Fakturan gällande vård– och 
omsorgsboende är dig till-
handa omkring den 20:e varje 
månad och avser månaden 
innan. För dig som bor i eget 
boende kommer fakturan 
omkring den 5:e varje månad 
och avser insatser som utför-
des två månader innan.
Om fakturan uteblir upp- 
manas du att kontakta an-
svarig avgiftshandläggare. 
Omsorgsförvaltningen kan 
begära retroaktiv betalning 
för utförda insatser.

Autogiro
Du kan använda dig av auto-
giro. Då får du fakturan hem-
skickad och beloppet dras  

Kontakta medborgarcenter



044-13 50 00
www.kristianstad.se


