
 

 

 

 

 

 

 

Avgifter inom 

hemtjänst 2019 
 
 

 
Gäller från 2019-10-01



 

Vad betalar Du för? 
Du betalar för den hjälp som Du har beviljats och debiteringen sker i 
efterskott varje månad. Avgiften debiteras utifrån beviljad schablontid. 

 
Aktuell taxa (ingår i maxtaxan) 
Hemtjänst 312 kr/timmen 
Ledsagarservice 312 kr/timmen 
Trygghetslarm 250 kr/mån 
Trygghetslarm 50 kr/mån för make/maka/sambo 
Korttidsplats  160 kr/dygn  (mat 120 kr/dygn och  

                                                omvårdnad 40 kr/dygn)  

Matdistribution 205 kr/mån per person oavsett antal 
leveranser 
Larmknapp som tappats bort 990 kr 

 
Avgifter för hälso-och sjukvårdsinsatser som inräknas i maxtaxan. 
Hemsjukvård 250 kr/mån 
Förbrukningsartiklar 14 kr/mån 

 
Aktuell taxa för matportioner (debiteras per månad och inräknas inte i 
maxtaxan) 
1-7 portioner 74 kr/portion 
8 eller fler portioner 61 kr/portion 
 
Aktuell taxa för logi på korttidsboende (debiteras per månad och inräknas 
inte i maxtaxan) 
Logikostnad i väntan på särskilt boende 2 146 kr/månad



  Vad måste Du göra? 

 

Lämna inkomstuppgifter 
En särskild blankett skickas hem till Dig där Du lämnar uppgifter om Dina privata 
pensioner. 

 
Ansöka om bostadstillägg 
Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten 0771-776 776. 
Väljer Du att inte söka bostadstillägg debiteras Du avgiften utan 
nedsättning. 

 
 
 
 
Hur beräknas Din avgift? 

 
Avgiften beror på Din inkomst, boendekostnad, bostadstillägg, civilstånd (om 
Du är ensamstående eller gift/sambo) samt omfattningen av Dina beviljade 
insatser. Eftersom biståndsbeslutet är personligt och hjälpen kan variera för 
vardera maken, beräknas också avgiften för varje enskild person. 

 
Avgiftsutrymme 
För att fastställa Din avgift beräknas Ditt avgiftsutrymme: inkomster  – utgifter 
(som består av hyra, minimibelopp).  

 
Du betalar vad Ditt avgiftsutrymme medger men högst maxtaxan som är 2089 kr. 
 

 

 

 

 

 

 



Minimibelopp 

Minimibeloppet ska täcka kostnader för bland annat hushållsel, livsmedel, 
kläder och skor, dagstidning, telefon, hälso- och sjukvård och medicin. 

 

  För 2019 är beloppet för den som är 61 år eller äldre: 
 
  Ensamstående  5249 kronor/månad 
  Make, makar/sambo 4 435 kr/månad 
 
  Minimibeloppet kan bli högre om Du har fördyrade omkostnader    
  för till exempel beviljade matportioner från Fluxen eller god man. 
 
Du kommer att få ett avgiftsbeslut. Avgiftsbeslutet skickas ut en gång/år 
eller vid större inkomst- eller avgiftsförändringar. Kontrollera att 
uppgifterna stämmer. 
 
Vad gäller för Dig som är gift? 
Makars inkomst läggs samman och delas lika på vardera maken vid beräkning av 
avgiften. 
 
Vad gäller för sammanboende? 
Sammanboendes inkomst beräknas var för sig utom boendekostnaden som delas på 
båda. 

 
  



 Avdrag vid frånvaro 
 Om Du har haft en sammanhängande frånvaro om 14 dagar eller mer sker    
 en nedsättning av Din avgift med 1/30 per dag. 

 
  Planerad frånvaro ska alltid meddelas samordnare i hemtjänsten telefon    
  0929-172 35 vardagar kl. 08:00-09:00. 
 
Blir Du inlagd på sjukhus behöver Du inte meddela frånvaro. 

 
Autogiro 
Du kan betala Din räkning via autogiro. Du kan även få elektronisk 
faktura. Anmälan görs till ekonomikontoret vardagar kl 10:00-12:00. 
Telefon 0929-170 00. 

 
 
För mer information om avgifterna, kontakta våra avgiftshandläggare 
 
Kristina Karlsson     0929 - 172 89 
Susanne Häggroth     0929 - 172 16  
 
Telefontid vardagar mellan kl 10:00-12:00 


