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Denna broschyr innehåller information om avgifter för hemtjänst 

och hemsjukvård, hur vi räknar ut vad du ska betala och vilka 

faktorer som påverkar din avgift.  

Ord som förekommer när vi beräknar vad du ska betala är:  

förbehållsbelopp, minimibelopp, individuellt tillägg, 

avgiftsutrymme, inkomst, boendekostnad, hemtjänst, hemsjukvård 

och maxtaxa. Här förklarar vi vad de innebär. 

FÖRBEHÅLLSBELOPP 

Från din inkomst drar kommunen bort boendekostnaden och 

minimibeloppet (en av riksdagen fastställd summa som ska täcka 

personliga behov). Minimibeloppet och bostadskostnaden 

tillsammans kallas för förbehållsbelopp.  

MINIMIBELOPPET FÖR 2021 ÄR FÖR ENSAMSTÅENDE  

• 5 373 kr per månad (135,46 % av 1/12 av basbeloppet) 

OCH FÖR SAMMANBOENDE  

• 4 540 kr per månad per person (114,46 % av 1/12 av 
basbeloppet) 

INDIVIDUELLT TILLÄGG  

Du kan ansöka om individuellt tillägg till förbehållsbeloppet på 

grund av fördyrad levnadskostnad. Behovet ska vara varaktigt 

under minst sex månader och beloppet ska uppgå till minst 

tvåhundra kronor per månad.  Exempel är fördyrade kostnader för 

resor, god man och underhållskostnader för barn. 
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AVGIFTSUTRYMME 

Avgiftsutrymme är den summa pengar som finns kvar för avgift när 

förbehållsbeloppet är bortdraget. 

Avgiftsutrymmet avgör vilken din avgift blir, dock högst maxtaxa. 

Om inkomsten inte räcker till mer än boende och minimibelopp kan 

inte kommunen ta ut någon avgift. Handläggaren fattar då ett 

beslut om avgiftsbefrielse. 

INKOMST 

Din inkomst beräknas utifrån förvärvs- och kapitalinkomster som 

är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Eventuella 

bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas också som inkomst. 

Kommunen hämtar uppgifter från Pensionsmyndigheten. 

Makars inkomst sammanräknas och delas på två. 

BOENDEKOSTNAD 

Den faktiska boendekostnad som du har.  

VID TILLFÄLLIG FRÅNVARO 

Vid frånvaro från hemtjänstinsatser måste detta meddelas minst en 

vecka i förväg för att avdrag ska göras. När det gäller personlig 

omvårdnad måste frånvaron vara minst en vecka 

sammanhängande. På grund av maxtaxans utformning är det svårt 

att i förväg se hur ett avdrag påverkar själva avgiften.  
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HEMTJÄNST 

Insatser som är biståndsbedömda enligt socialtjänstlagen.  

PERSONLIG OMVÅRDNAD 

De insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och 

sociala behov som hjälp med att äta och dricka, klä och förflytta sig 

samt sköta personlig hygien. 

SERVICEUPPGIFTER 

Praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning, tvätt, inköp, 

ledsagning, avlastning i hemmet samt hjälp med dusch. 

KORTTIDSVÅRD 

Vård utanför hemmet kortare tid vid någon av kommunens 

korttidsplatser. 

HEMSJUKVÅRD 

Utförs av kommunens distriktssköterskor, sjukgymnast och 

arbetsterapeuter eller av delegerad vårdpersonal. 
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AVGIFTER 

(basbelopp 2021 är 47 600 kronor) 

Maxtaxa är 2 138 kr per månad.  

HEMTJÄNST – OMVÅRDNAD 
• hjälp dag- och kvällstid måndag – fredag  

1 109 kr per månad (2,33 % av basbeloppet) 

• hjälp alla dagar i veckan oavsett tidpunkt 
2 138 kr per månad (4,49 % av basbeloppet) 

HEMTJÄNST – KORTTIDSVÅRD 
• 62 kr per dag för vård (0,13 % av basbeloppet) 

• 146 kr per dag för mat och förbrukningsartiklar 

HEMTJÄNST - MATDISTRIBUTION 
• 63 kr per portion, dryck ingår inte 
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HEMTJÄNST – SERVICE 

SOM SERVICE RÄKNAS 

städning, tvätt, inköp, bank- och postärenden, ledsagning samt 

avlastning i hemmet. Duschhjälp räknas som service när enbart 

behov av duschhjälp finns. 

• 257 kr per timme för ledsagning (0,54 % av basbeloppet) 

• städning betalas utifrån hur många rum och kök du har och 
hur ofta du får städat, se tabellen nedan 

Städning, kr/månad 1 rok 2 rok 3 rok 

1 gång per vecka 1 523 2 033 2 138 

1 gång varannan vecka 762 1 014 1 180 

1 gång var tredje vecka 571 762 885 

1 gång var fjärde vecka 381 509 590 

• tvätt, dusch och inköp betalas utifrån hur ofta du får hjälp, 
se tabellen nedan 

kr/månad Tvätt Dusch Inköp 

1 gång per vecka 1 523 1 014 828 

1 gång varannan vecka 762 509 414 

1 gång var tredje vecka 571 386 309 

1 gång var fjärde vecka 381 252 205 
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TRYGGHETSLARM 
• 414 kr per månad (0,87 % av basbeloppet)  

• 414 kr i installationsavgift (0,87 % av basbeloppet) 

Installationsavgift tas ut vid nyinstallation. 

FÖRLORAT/EJ ÅTERLÄMNAT LARM 

Vid borttappat/ej återlämnat trygghetslarm tas en avgift ut, 1 311 kr 

för larmklocka och 3 015 kr för larmbox. Denna kostnad är utanför 

maxtaxan. 

HEMSJUKVÅRD 
• 200 kr per besök, även dagrehabilitering 

Som hemsjukvård räknas besök hos eller av distriktssköterska, 

sjukgymnast och arbetsterapeut samt delegerad uppgift som utförs 

av vårdpersonal. 

MAXTAXA 

De insatser du är beviljad räknas samman när kommunen 

bestämmer din avgift. Avgiften utgår från din inkomst. Om du inte 

lämnar inkomstuppgift debiterar vi för dina beviljade insatser, dock 

som mest maxtaxa.  

Mat (matdistribution och kost vid korttidsvård) betalas utöver 

maxtaxan.   

 



8 

 

RÄKNEEXEMPEL 1 

Anna Andersson är ensamstående och har hemtjänst varje dag: 

morgon, middag och kväll. Hemtjänsten utför också städ och tvätt 

var tredje vecka och inköp varannan vecka.  

Anna bor i lägenhet (2 rok), hyran per månad är 4 500 kr. 

Annas pension efter skatt per månad är 11 900 kr. 

VAD SKALL ANNA ANDERSSON BETALA FÖR HEMVÅRDEN PER MÅNAD? 

Inkomst 11 900 kr 

Boende -4 500 kr 

Minimibelopp -5 373 kr 

Kvar 2 027 kr 

 

Kostnad för insatserna: 

Personlig omvårdnad 2 138 kr + städ 762 kr +  

tvätt 762 + inköp 828 kr = 

           

 

4 490 kr 

Maxtaxan subventionerar -2 352 kr 

Att betala  2 138 kr 
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RÄKNEEXEMPEL 2 

Karl Karlsson är ensamstående och har hemtjänst varje dag, samt 

trygghetslarm och hemsjukvård. 

Karl bor i lägenhet, hyran per månad är 4 000 kr. 

Karls pension efter skatt per månad är 7 000 kr. 

VAD SKALL KARL KARLSSON BETALA FÖR HEMVÅRDEN PER MÅNAD? 

Inkomst 7 000 kr 

Boende -4 000 kr 

Bostadstillägg +2 250 kr 

Minimibelopp -5 373 kr 

Kvar 0 kr 

 

Kostnad för insatserna: 

Personlig omvårdnad 2 138 kr + larm 414 kr + 

hemsjukvård 800 kr 

           

 

3 352 kr 

Maxtaxan subventionerar -3 352 kr 

Att betala  0 kr 
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KONTAKTPERSONER 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer. 

BISTÅNDSHANDLÄGGARE 

Bedömer insatser enligt socialtjänstlagen 

• hemtjänst, korttidsvård, trygghetslarm och särskilt boende 

Telefon via kommunens växel  0554-191 00 

Telefon direktnummer  0554-191 16 

Telefontid    08.00 – 09.30 

AVGIFTSHANDLÄGGARE 

Handlägger avgifterna och beräknar vad du kan betala utifrån 

inkomstuppgifter och förbehållsbelopp. 

Telefon direktnummer     0554-193 66 
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MER INFORMATION 

Kils kommun 

Växel: 0554-191 00 Hemsida: www.kil.se 

 
 
 
 
                                                       
                       soc_044:6 

http://www.kil.se/
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