
Kostnad för hemtjänst
Kostnaden beror på hur mycket hjälp du fått beviljat och hur 
din ekonomi ser ut. Ingen  betalar mer för hemtjänstinsatserna 
än det maxbelopp som varje år fastställs av Socialstyrelsen, 
(läs mer om detta i broschyren ”Avgifter inom vård och 
omsorgen”). När du lämnat in din inkomstuppgift så gör 
kommunen en bedömning och bestämmer vilken avgift du 
ska betala.

Avdrag
Det går inte att få skattereduktion på den kostnad som 
kommunen tar ut för städ- och andra omsorgstjänster 
(hemtjänst) som du får efter ett beslut från kommunen, oavsett 
vem som utför den.

Mer information
Se även kommunens hemsida www.alingsas.se, eller 
kontakta Vård och omsorgens myndighetsavdelning som nås via 
kommunens växel, telefon: 0322-61 60 00

Tjänster i hemmet
olika alternativ

alingsas.se/omsorg-och-hjalp



Att köpa hushållsarbete 
Hushållsarbete kan vara städning, fönsterputs, diskning, 
matlagning, skötsel av husdjur,  och snöskottning. Det kan 
även vara omsorg och tillsyn som utförs i bostaden eller i nära 
anslutning till den. Att få hjälp med besök på bank, i affär och 
på vårdcentral eller assistans vid promenader kan räknas som 
hushållsarbete, om det är ett led i omsorgen och tillsynen.

Du som redan har hemtjänst kan köpa fler tjänster som till 
exempel extra fönsterputs, storstädning eller skötsel av 
husdjur.

Det finns i dag många privata företag som erbjuder så kallade 
hushållsnära tjänster. När du köper hushållsarbete från ett 
företag så bestämmer du själv vad du vill ha hjälp med.  

Hitta företag som säljer hushållsarbete
Det finns flera företag som säljer tjänster för hushållsarbete. 
Du hittar dem i telefonkatalogens Gula Sidorna under 
”städservice” eller ”hushållstjänster”, eller på internet: www.
eniro.se

Kostnad för hushållsarbete
Du som har ett begränsat hjälpbehov kan tjäna på att 
köpa hushållsarbete från ett företag och göra avdrag enligt 
lagen om skattereduktion för hushållsarbete. När du köper 
hushållsarbete anlitar du själv ett privat företag, och beställer 
det du vill ha utfört. Det är den som utför arbetet som 
bestämmer priset.

Avdrag du kan göra
Du kan göra ett skatteavdrag när du köper hushållsarbete. 
Genom avdragsrätten och det så kallade Rut-avdraget, kan 
du få skattereduktion med upp till 50 % beroende på hur 
mycket skatt du betalar. 

I vissa fall kan även en närstående köpa tjänster för 
hushållsarbete med skattereduktion enligt denna lag.

Det är viktigt att ta reda på vad kostnaden blir och vilka 
avdrag som kan göras innan du köper en tjänst. Du kan 
läsa mer om det i Skatteverkets broschyr ”Skattereduktion 
för hushållsarbete” eller på skatteverkets hemsida www.
skatteverket.se 

För att få mer information kontakta Skatteverket på 
tel: 0771-567 567.
 
På skatteverkets hemsida kan du göra en preliminär uträkning 
av skatten med hjälp av e-tjänsten ”Räkna ut din skatt”. 

Hemtjänst
För dig som har svårt att klara dig själv hemma finns 
möjlighet att söka hemtjänst. För att få hemtjänst behöver du 
ansöka om detta hos kommunen. En handläggare gör först 
en utredning utifrån dina personliga behov och prövar vilka 
insatser som kan vara aktuella. Det kan till exempel vara hjälp 
med hemmets skötsel, inköp och/eller personlig omvårdnad. 


