
1

Taxa för hemtjänst 2019
Information från omsorgsförvaltningen
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Taxan omfattar hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) i såväl 
ordinärt som särskilt boende.

Högkostnadsskydd
Det finns ett högkostnadsskydd för omsorg och vård. 

Högsta avgift för hemtjänst i ordinärt såväl som särskilt boende är 
2 089 kronor per månad under 2019. (En tolftedel av 0,5392 x prisbasbe-
loppet.)

Högsta avgift för hemsjukvård är 2 089 kronor per månad under år 
2019.

Inkomstuppgift
När du beviljas en omsorgsinsats eller hälso- och sjukvårdsin-
sats måste du fylla i en blankett där du anger dina inkomster. Om 
inkomsten förändras måste du själv kontakta ditt omsorgsområde 
för att fylla i en ny blankett. Uppgifterna behövs för att vi inte ska 
sätta en för hög avgift. Avgiften omprövas varje år.

Om avgiften 
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Om avgiften 

Förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp är den summa som den enskilde har rätt att behålla 
av sina egna medel innan avgift tas ut för hemtjänst och hemsjukvård.

Utöver förbehållsbeloppet skall den enskilde ha kvar ett belopp som
motsvarar bostadskostnaden.

Förbehållsbeloppet skall täcka kostnader för livsmedel, kläder, hem-
försäkring, hushållsel, förbrukningsvaror etc.

Förbehållsbeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre 
nivå och i vissa andra situationer till en lägre nivå.

Makar
Vid avgiftsberäkningen läggs makarnas inkomster samman och för-
delas därefter med hälften på vardera maken.

Sammanboende
Sammanboende får förbehållsbelopp som gifta.

Ålder Familjesammansättning Förbehållsbelopp per 
person/månad

65 år och äldre Ensamstående
Makar och sambor

5 250 kr
4 436 kr

19-64 år Ensamstående
Makar och sambor

5 775 kr
4 961 kr
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Hemtjänst 2 089 kr/månad
(procent av prisbas-
beloppet, se sid 3 om 
högkostnadsskydd)

Hemsjukvård 
Även delegerade insatser som utförs av 
omsorgspersonal. 
Barn och ungdom under 18 år betalar ingen avgift.

Besök av rehab

100 kr/besök eller max 
100 kr per dygn.
(max 2 089 kr/månad)

100 kr/besök
(max 2 089 kr/månad)

Korttidsboende
Den enskildes dygnsavgift för omsorg och 
vård i ett korttidsboende motsvarar 1/30 
av maxtaxan.
Kostnad för mat 109 kr/dygn och hygienpaket 15 
kr/dygn tillkommer.

69.63 kr/per dygn

Dagverksamhet, beslutad
Dagavgiften motsvarar 1/30 av maxtaxan. 
Kostnad för mat och resa tillkommer.

69,63 kr/per dag

Matdistribution 
Hemkörd mat (transport/emballagekost-
nad).

10 kr/portion

Trygghetslarm 303 kr/mån

Omsorgsinsatser
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Övriga kostnader 

Övriga kostnader (räknas inte som omsorgsinsats).

Avlastning för anhörig
Närstående får avlastning utan avgift. 
Upp till 16 timmar/månad, kan fördelas på 4 tillfällen.

Rehab
Intyg för bostadsanpassning  303 kr

Hämtning av hjälpmedel  303 kr
(vid enbart hämtning av säng/lift tas ingen avgift ut)

Sker återlämning till Rehab eller närmaste äldreboende
tas ingen avgift ut 

Utlåning av hjälpmedel  303 kr
Gäller till personer som tillfälligt vistas i kommunen   

Tillfälliga insatser 
T ex tillfällig hemtjänst eller ledsagning
Halvdagstaxa (4 timmar)  303 kr
Heldagstaxa (upp till 8 timmar)  606 kr
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Måltider
Omsorgstagare Pris inkl moms
Frukost 24 kr/portion
Middag  56 kr/portion
Kvällsmat 29 kr/portion
Kaffe med bröd 15 kr
Vid hemkörning av mat tillkommer kostnad för transport/emballage 10 kr per 
portion.

Helabonnemang 
Frukost, middag och kvällsmat 3 270 kr/månad
Frukost   720 kr/månad
Middag 1 680 kr/månad
Kvällsmat    810 kr/månad

Missnöjd med beslutet

Beslut om avgifter kan överklagas till förvaltningsrätten.
Skriv ner dina synpunkter och skicka brevet till:
Alvesta kommun
Omsorgsförvaltningen
342 80 ALVESTA
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Omsorgsförvaltningen
Besöksadress: Gärdesvägen 4, Alvesta 

Telefon 0472-150 00 växel
E-post: omsorg@alvesta.se

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Kontakt
Om du har frågor om avgifterna är du välkommen att kontakta 
någon av våra avgiftshandläggare som kan nås via kommunens 
växel, tel. 0472-150 00.


