
Bostadsbidrag/Bostadstillägg 

Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten / Försäkringskassan. 

Betalning 

Faktura sänds ut omkring den 30:e i månaden efter man fått sin insats. 

Det går att betala via autogiro, kontakta avgiftshandläggaren. 

Överklaga 

Beslut om avgifter i det enskilda fallet är en myndighetsutövning enligt nämndens 

delegationsordning. Skriftliga avgiftsbeslut skall skickas ut vid förändring där det 

framgår hur avgiften beräknats och hur den enskilde kan överklaga beslutet. 

Du kan själv göra en preliminär beräkning:  

http://www.amal.se/omsorg-stod/avgifter 

 

Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter vi 

behandlar är ditt namn, personnummer, adress och inkomster.  

Behandlingen syftar till att du ska betala rätt avgift och sker med stöd av 

myndighetsutövning. 

Personuppgifterna kommer att sparas i fem år efter avslutad insats. Personuppgifter samlas 

in från Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten samt de uppgifter du angett 

på din inkomstanmälan.  

Kontakt 

Frågor om avgifter kontakta: 

avgiftshandläggare 

0532-171 19 

Telefontid 10.00-11.00 

Besöksadress: Kyrkogatan 2,  Åmål 

Postadress: Box 62, 662 22 Åmål 

E-post: vard.omsorg@amal.se 

Frågor om maten kontakta: 

kostchefen 

0532-171 85 
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Så här beräknas din hemtjänstavgift 

Hur mycket du får betala i avgift avgörs av vilka hjälpinsatser du behöver samt hur 

stor betalningsförmåga du har. 

Inkomster - Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme 

Inkomster är: 

Pensioner, förvärvs- och kapitalinkomster (skattepliktiga enligt skattelagstiftningen) 

Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg. 

Pension- och kapitalinkomst från annat land än Sverige. 

Förbehållsbelopp är:  

Förbehållsbeloppet består av den faktiska bostadskostnaden (eller efter schablon 

från pensionsmyndigheten) samt ett minimibelopp som ska täcka normalkostnader 

för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, 

hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, 

resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 

Minimibeloppet: 

Ensamboende 62 år eller äldre     5249 kr per månad 

Makar/sambo 62 år och äldre       4435 kr per månad  

Ensamboende under 62 år            5749 kr per månad 

Makar/sambo under 62 år             4935 kr per månad 

Avgiftsutrymme är: 

Det är det utrymme du har för att betala vad du konsumerat under 

debiteringsperioden. Summan av de avgifter som är markerade med M får inte 

överstiga maxtaxan och ditt avgiftsutrymme. Är ditt avgiftsutrymme lägre än 

maxtaxan så reduceras din avgift, man kan inte betala mer än sitt avgiftsutrymme. 

Kostnader för mat ingår inte i maxtaxan utan får betalas i sin helhet. 

 

Du som enskild är skyldig att informera om inkomster, förändringar av inkomst 

samt förändring av bostadskostnad som kan komma att påverka avgiftens storlek. 

Uteblir uppgift om inkomst debiterar vi enligt högsta taxan.  

Du kan själv göra en preliminär beräkning på:   

http://www.amal.se/omsorg-stod/avgifter/ 

 

Avgifter 2019 

M ingår i maxtaxan som är fastställd till 2089 kronor 

M Hemtjänst 270 kronor/timma 

M Trygghetslarm i ordinärt boende 275 kronor/månad 

M Hemsjukvård, ett besök 255 kronor/månad 

M Hemsjukvård, två eller fler besök 435 kronor/månad 

M Korttidsboende vård 110 kronor/dygn 

M Dagrehab 45 kronor per tillfälle 

M Ledsagning 120 kronor per tillfälle 

 Hjälpmedelsutprovning 85 kronor per tillfälle 

 Hyra av linne vid Ekbackens särskilt boende 400 kronor/månad 

  

Hemtjänstbesök som inte avbokas 2 dagar före utsatt tid och där orsaken är annat 

än akut sjukdom debiteras. 

 

Avgifter mat 

Hemsänd lunch, exkl. dryck 74 kronor/portion 

Frukost Åmålsgården 34 kronor/portion 

Lunch Åmålsgården och Dagrehab 64 kronor/portion 

Efterrätt Åmålsgården 10 kronor/portion 

Middag Åmålsgården 45 kronor/portion 

Helpension korttidsboende 169 kronor/dygn 

Helpension särskilt boende 4095 kronor/månad 
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