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Taxan omfattar hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) och hemsjuk-
vård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Insatser enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är avgiftsfria.

Högkostnadsskydd
Det finns ett högkostnadsskydd för omsorg och vård. Högsta avgift 
för hemtjänst och boendestöd i ordinärt såväl som särskilt boende är 
2 089 kronor per månad under år 2019 (en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet). Högsta avgift för hemsjukvård är 2 089 kronor per 
månad under 2019.

Inkomstuppgift
När du beviljas en omsorgsinsats eller hälso- och sjukvårdsinsats 
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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Förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp är den summa som den enskilde har rätt att behålla 
av sina egna medel innan avgift tas ut för hemtjänst, boendestöd 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.

Om avgiften 

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 1 om 
högkostnadsskydd)

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

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

Boendestöd 2 089kr/månad

Matdistribution 
Hemkörd mat (transport/emballagekost-
nad).

10 kr/portion

Trygghetslarm
Den enskildes månadsavgift för trygg-
hetslarm motsvarar självkostnaden för en 
hemtjänsttimme. 

303 kr/mån

Omsorgsinsatser
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Övriga kostnader 

Övriga kostnader (räknas inte som omsorgsinsats).

Rehab
Intyg för bostadsanpassning 303:-
Hämtning av hjälpmedel  303:-
(vid enbart hämtning av säng/lift tas ingen avgift ut)
Utlåning av hjälpmedel 303:-
Vid tillfälligt behov                                              
  
Måltider
Omsorgstagare Pris inkl moms
Frukost 24:-/portion
Middag  51:-/portion
Kvällsmat 29:-/portion
Kaffe med bröd 5:- 
max 150 :- per månad                                                                                              
Vid hemkörning av mat tillkommer kostnad för transport/emballage 10 kr per 
portion.

Resor
Till och från daglig verksamhet                               600:-/månad
vid färre än nio enkelresor per månad                     325:-/månad

Till och från aktiviteter  
I de situationer då inte allmänna kommunikationsmedel, färd-
tjänst eller den enskildes bil kan användas och kommunens fordon          
används till och från aktiviteter betalas:
18.50 kronor per mil. Den totala kostnaden fördelas per antalet  
omsorgstagare som reser i fordonet. Avrundning sker per person  
till närmaste högre femkrona.                          



7

Missnöjd med beslutet

Beslut om avgifter kan överklagas till Förvaltningsrätten. 

Skriv ner dina synpunkter och skicka brevet till:
Alvesta kommun
Omsorgsförvaltningen
342 80 ALVESTA



8

Omsorgsförvaltningen
Besöksadress: Gärdesvägen 4, 342 80 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.


