
47 
 

 

 

 

 

KAPITEL 6 

 

BO KVAR HEMMA 

 

 

 

 
 

Vill du helst bo kvar i din bostad så länge som möjligt? 

Alltefter dina behov finns det hjälp och stöd att söka som 

möjliggör det. Det kan handla om tjänster som berättigar till 

rut-och rotavdrag. Du kan också ansöka om hemtjänst för att 

klara vardagslivet. Bidrag för bostadsanpassning gör det också 

enklare och tryggare att bo kvar. I det här kapitlet går vi 

igenom vilka villkor som gäller. 
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ROT- OCH RUTAVDRAG 
Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon 

för renovering, ombyggnad och tillbyggnad (rot). 

 Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster som städning, snö-

skottning och trädgårdsarbete, flyttning, reparation och underhåll av vitvaror 

och IT-utrustning (rut). 

 Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag. 

 Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor 

per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket 

skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. 

 Det är alltså viktigt att du haft en tillräckligt hög inkomst/pension att kvitta 

skatten mot. Kontrollera med Skatteverket om du är osäker. 

 Du ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som har utfört 

arbetet. Utföraren drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. 

 Företaget du anlitar måste inneha F-skattsedel. Du kan också anlita en 

person med A-skattsedel – det avdrag som du får göra för arbetet motsvarar 

den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklara-

tionen. 

 

 Avdragsgilla tjänster: 

Personlig omsorg som utförs i eller i nära anslutning till ditt hem. Det kan vara 

hjälp med den personliga hygienen, av- och påklädning eller liknande. 

 Ledsagning till banken, matvaruaffären och vårdcentralen och sällskap på 

promenader. 

 Vissa tjänster som till exempel packning, samt arbetstid för transporten. 

Även arbete vid transport till och från magasinering i samband med flytt ger 

rätt till avdrag. 

 

 Tjänster som inte är avdragsgilla: 

Hälso- och sjukvård. Matlagning. Rastning och passning av husdjur. Skönhets-

vård som massage, fotvård och hårvård. 

 

 Villkor 

För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där 

tjänsten utförs. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller 

hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. 
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 Du behöver inte äga bostaden som du bor i för att ha rätt till rutavdrag. 

Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som bostad. 

 Du ska vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 procent 

av din totala inkomst. Du måste ha betalat för arbetet för årsskiftet för att 

avdraget ska komma med i din deklaration året efter. 

 Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före 

dödsfallet. 

 Använd Skatteverkets e-tjänst Rot och rut – mina avdrag för att se hur 

mycket avdrag du har utnyttjat i år och även tidigare år. I tjänsten Hämta 

företagsinformation kan du ta reda på om din utförare har F-skatt. 

LÄS MER på skatteverket.se 

 

 

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER 
Många väljer att köpa hushållsnära tjänster i ställer för att ansöka om 

hemtjänst för att känna sig oberoende och få bestämma själva hur de vill ha 

det. 

 Det går också att kombinera hemtjänst med hushållsnära tjänster. Kanske 

finns de saker du vill ha hjälp med men som inte beviljas av kommunens 

biståndshandläggare, till exempel storstädning, snöskottning eller mer sällskap. 

 Företag som utför hemtjänst på uppdrag av kommuner erbjuder ofta även 

hushållsnära tjänster. Du kan då köpa det som en tilläggstjänst utöver 

hemtjänsten och på så sätt få hjälp av samma personer även med de sysslor 

som inte ingår i din beviljade hemtjänst. 

 

FIXARTJÄNST 
Många kommuner och en del bostadsföretag erbjuder fixarservice för seniorer. 

Syftet är att undvika risken för olyckor och fallskador och göra hemmet 

tryggare. Du kan till exempel få hjälp med att sätta upp gardiner, byta 

glödlampor och montera brandvarnare. 

Information om fixartjänsten hittar du vanligen på kommunens webbplats, ring 

annars kommunens växel och fråga. Tjänsten kan vara gratis i vissa kommuner, 

andra tar ut en avgift. 

 Det finns också butikskedjor som erbjuder fixarservice på allt från vvs- och 

elinstallation till montering av möbler och IT-tjänster. För de flesta tjänster 

gäller rut- och rotavdrag. 

LÄS MER på clasohlson.com och elgiganten.se 
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HEMTJÄNST 
Hemtjänst är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så 

självständigt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare 

sysslor några timmar i veckan till att få hjälp flera gånger per dygn. 

 Städning, sällskap vid måltider, matlagning, tillsyn och social samvaro är 

några exempel. Du kan också få hjälp med på- och avklädning samt med 

personlig hygien som att duscha. 

 Hemsjukvården kan göra besök om du är sjuk och till exempel behöver ta 

regelbunden medicin eller få sår omlagda. I vissa kommuner utförs hemsjuk-

vården av samma företag som står för hemtjänst. 

 

 Hemtjänst är behovsprövat 

Det innebär att du måste ansöka om hjälp och att en biståndshandläggare från 

kommunen utreder och bedömer ditt behov av hjälp och därefter beslutar 

vilket stöd du får. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. 

 I vissa kommuner kan du om du nått en viss ålder, till exempel 75 år, få ett 

antal timmar hemtjänst efter en förenklad behovsprövning. Vid denna typ av 

biståndsbedömning görs inget hembesök utan ansökan sker via blankett eller 

telefonsamtal till kommunen. 

 

 Välj själv 

Vissa kommuner tillämpar valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att 

kommunen har godkänt de företag och organisationer som får utföra 

hemtjänst. 

 De kallas ofta för leverantörer eller utförare. Om valfrihet tillämpas i din 

kommun får du välja vilken utförare som besöker dig. 

 Du kan vända dig direkt till flera utförare för att få information om hur de 

arbetar. Men ansökan om hemtjänst gör du direkt hos kommunen. 

 

 Vad kostar hemtjänst? 

Du betalar en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser du får. Alla 

utförare, vare sig det är kommunens hemtjänst eller ett privat företag tillämpar 

samma prissättning. 

 Grundpriset för hemtjänst varierar mellan olika kommuner och din avgift 

beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag. 

 Du betalar aldrig mer än maxtaxan som ligger på 2.125 kronor per månad 

(2020) och är densamma i hela landet. 
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 Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgift är betald ska du ha 

minst 5.339 kronor per månad (2020) om du är ensamstående och 4.512 

kronor (2020) vardera för makar/registrerade partner/sambor för personliga 

utgifter. Om du inte har kvar det beloppet reduceras din hemtjänstavgift. 

Beloppet kallas för förbehållsbelopp. 

 

 

BOSTADSANPASSNING 
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en 

funktionsnedsättning. Med hjälp av bidraget kan du göra de anpassningar i ditt 

hem som är nödvändiga för att du ska känna dis säker och trygg. 

 Vanligt är att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för 

badkar, installera en spisvakt, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, 

installera automatiska dörröppnare och specialhissar. 

 Om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du vända dig till din 

kommun. Av kommunen kan du få information om bidraget, vilka villkor som 

gäller och ansökningshandlingar. 

 

OBS! Du kan behöva ett skriftligt intyg från till exempel en arbetsterapeut, 

sjukgymnast eller läkare för att visa behovet av åtgärderna i förhållande till din 

funktionsnedsättning. 

 

SÖK HEMTJÄNST SÅ HÄR: 

1. Ring kommunen och be att få tala med en biståndsbedömare inom äldreomsorg 

eller besök deras webbplats. 

2. Möte med biståndsbedömaren kan ske hemma hos dig eller om du befinner dig på 

en vårdinstitution. Under mötet går ni igenom dina behov och önskemål. 

3. Gör en ansökan, eventuellt tillsammans med biståndshandläggaren. 

4. När ansökan lämnats till biståndshandläggaren gör kommunen en utredning av dina 

behov. 

5. Efter utredningen får du skriftligt besked om vilket stöd du har beviljats. 

Överklagan: Om du inge är nöjd med beskedet kan du överklaga beslutet till kommunen. 

6. Val av utförare. En del kommuner tillämpar valfrihet, det vill säga du kan själv välja 

mellan ett antal så kallade hemtjänstleverantörer- 

KÄLLA: SENIORVAL.SE 



52 
 

 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BOSTADSANPASSNING 

Om du bor i en hyresrätt/bostadsrätt behöver du alltid ha ett medgivande från din 

hyresvärd/bostadsrättförening samt en utfästelse från värden/föreningen att du inte 

behöver betala för återställning av din anpassning. 

 

o Om du bor i en hyresrätt/bostadsrätt och du står på kontraktet tillsammans med till 

exempel en sambo behöver du dessutom ha ett medgivande från din sambo samt en 

utfästelse från hyresvärden/bostadsrättsföreningen att varken du eller din sambo 

behöver betala för återställning av din anpassning 

 

o Om du bor i villa och är ensam lagfaren ägare behöver du varken ha ett medgivande 

eller en utfästelse eftersom du äger hela din bostad själv. 

 

o Om du bor i villa och inte själv är ensam lagfaren ägare, har delad lagfart eller någon 

eller några andra har lagfart behöver du ha ett medgivande och en utfästelse från de 

andra ägarna. 

KÄLLA: BOVERKET.SE 

 

LÄS MER på Boverkets webbplats boverket.se om hur du söker bostadsanpassningsbidrag i 

just din kommun. 

 


