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Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänst - stöd och hjälp i vardagen
Hemtjänst innebär att du som har behov får hjälp i hemmet med 
service eller personlig omvårdnad. Hemtjänstpersonalen hjälper dig 
med de sysslor som du inte klarar av själv.

Det kan innebära praktisk hjälp som exempelvis: 

• hjälp med tvätt och städning
• hjälp med varudistribution
• hjälp med matlagning 

Eller hjälp med personlig omvårdnad som exempelvis: 

• hjälp att äta
• hjälp med hygien
• hjälp att förflytta sig
• hjälp att bryta isoleringen
• trygghet och säkerhet i det egna hemmet

Avgifter hemtjänst

Avgifterna består av två delar
Fasta avgifter  
som alltid betalas är mat och resor till och från dagverksamhet.  

Avgifter baserade efter inkomst  
som hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvårdsavgift.

Hemtjänstavgift (Max 2 359 kr/mån) Avgiftsutrymme

Självkostnad per hemtjänsttimma 373 kr/timme *

Trygghetslarm 271 kr/månad *

Hemsjukvårdsavgift 300 kr/månad *

Avgifter för hemtjänst
För att veta hur mycket man ska betala i hemtjänstavgift räknar 
man fram ett avgiftsutrymme utifrån sin egna ekonomi.
Hemtjänstavgiften är maximalt 2 359 kr/mån.

* Avgiften ingår i avgiftsutrymmet för hemtjänstavgiften.  
Hemtjänstavgiften är maximalt 2 359 kr/mån.

Dagverksamhet resor 30 kr/enkelresa

Dagverksamhet lunch + fika 73,80 kr/dag

Korttidsboende vård 80 kr/dygn *

Korttidsboende mat 123,46 kr/dygn
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Beräkning hemtjänstavgift

Avgiftsutrymme 
Hemtjänstavgiften är rörlig med ett maxbelopp om 2 359 kr/månad 
och beräknas uitfrån ett avgiftsutrymme som baseras på den egna 
ekonomin utifrån nettoinkomster och ett så kollat förbehållsbelopp. 

Beräkningsbegrepp
Nettoinkomst
Avgifterna grundas på aktuella inkomster och skattesatser och följer 
i huvudsak de regler som gäller vid självdeklaration. För makar med 
gemensamt hushåll sammanräknas makarnas inkomst och delas 
med två.

Förbehållsbelopp
Är minimibeloppet + boendekostnad samt eventuella individuella 
tillägg/avdrag.

Bostadstillägg  
Räknas som en inkomst och sammanräknas med nettoinkomsten. 
Bor du i eget boende ska hänsyn tas till den faktiska bostadskostna-
den eller den boendekostnad som gäller för beräkning av bostadstil-
lägg när vårdavgiften fastställs.

Minimibelopp
Är ett schablonbelopp och avser normalkostnader för personer över 
65 år och inte de faktiska levnadskostnaderna.  

För år 2023 gäller följande minibelopp:

6 470 kr/mån för ensamstående och 5 279 kr/mån för var och en av 
sammanlevande makar.
  
Minimibeloppet för yngre funktionshindrade är för ensamstående  
7 117 kr/mån och 5 807 kr/mån för var och en av sammanlevande 
makar.

Beräkning av avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt:

nettoinkomst - förbehållsbelopp = avgiftsutrymme

Beräkningsexempel:

Anna är ensamstående pensionär och har kommit i en  
situation där hon behöver hjälp av hemtjänst dagligen 
och hon vill även ha ett trygghetslarm.

Anna har en nettoinkomst på 11 000 kr/månad samt ett 
bostadstillägg på 3 000 kr, vilket ger en summerad 
nettoinkomst på 14 000 kr/månad.
 
Annas bor ensam i en lägenhet vars hyra är 
6 500 kr/månad

Minimibeloppet för Anna är enligt schablon 6 470 kr/mån.

Anna har inga övriga tillägg eller avdrag.

Förbehållsbeloppet för Anna är: 
6 470 kr (minimibelopp) + 6 500 kr (boendekostnad)  
= 12 970 kr

Avgiftsutrymmet för Anna är:
14 000 kr (nettoinkomst) - 12 970 kr (förbehållsbelopp)
= 1 030 kr

Annas hemtjänstavgift blir då 1 030 kr/månad för daglig 
hjälp av hemtjänst och trygghetslarm.

Om avgiftsutrymmet hamnar på minus kommer inte någon hem-
tjänstavgift att tas ut för vård, trygghetslarm eller hemsjukvård. 
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Avgiftsberäkning för makar med delat boende
Vid avgiftsberäkning för makar där den ene bor i särskilt boende 
och den andre i eget boende skall hälften av makars sammanlagda 
inkomst ligga till grund för beräkningen. Om vårdtagarens inkomster 
är lägre än hemmavarande makes räknas avgiften endast på vård-
tagarens inkomster. Fråga efter broschyren ”Taxa i särskilt boende” 
om du vill veta mera.

Viktigt - tänk på att:
• Avgiften för hemtjänst startar upp från och med den dag då in-

satserna verkställs.

• Om du blir inlagd på sjukhus löper hemtjänstavgiften ändå på 
med 15 dagars karens - innan det blir något avdrag på avgiften. 
Det betyder att sjukhusvistelser kortare än 15 dagar inte med-
för något avdrag på hemtjänstavgiften. Detta beror i sin tur på 
att hemtjänstpersonalen ska ha beredskap att starta upp igen i 
samma omfattning som tidigare, så snart du skrivs ut från sjuk-
huset.

• Om du tillfälligt tackar nej till din hemtjänst under vissa dagar, 
vissa helger eller vid vissa besök/insatser, så medför detta inte 
något avdrag på din avgift.

• Om du vill avsluta din hemtjänst - eller delar av hemtjänsten, så 
måste du meddela din biståndshandläggare, det räcker inte att 
enbart meddela hemtjänstpersonalen.

• Avgiften för hemtjänst avslutas först den dag du meddelat din 
biståndshandläggare. Om biståndshandläggaren inte är anträff-
bar, så kan du lämna ett meddelande på deras telefonsvarare.

Övriga begrepp
Avdrag för uppehåll
För att få avdrag för uppehåll på vårdgift i egna boendet gäller  
15 karensdagar. 

Avgiftsbeslut
Skickas ut minst en gång om året till alla. 
Om taxan eller ditt insatsbeslut förändras så att det påverkar din 
avgift under året skickas även då ett nytt avgiftsbeslut. 
Kontrollera att uppgifterna i avgiftsbeslutet stämmer. Om något är 
fel bör du snarast meddela avgiftshandläggare detta. 

Du är skyldig att lämna information till kommunen om förändringar 
som kan påverka avgiftens storlek. I sådana fall räknas avgiften om 
retroaktivt i högst 3 månader.

Överklagan
Du har rätt att överklaga individuella beslut med så kallat 
förvaltningsbesvär som rör: 

•  Avgiftens storlek                                     
•  Beräkning av boendekostnaden
•  Avgiftsändring                                         
•  Beräkning av minimibeloppet
•  Beräkning av avgiftsunderlaget

Debitering av avgifter
Avgifterna debiteras en månad i efterskott. Enligt beslut i kommun-
fullmäktige § 1, 2012 skall maxtaxa debiteras tills inkomstuppgifter 
inkommit till kommunen. Därefter beräknas vårdavgiften utifrån 
dessa uppgifter.

Trygghetslarm och hemsjukvårdsavgift debiteras med hel månads-
avgift per kalendermånad.

Övrig information
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Hedekas, hemtjänst 0524-180 01

Svarteborg, hemtjänst 0524-181 59

Munkedal, hemtjänst 0524-182 24

Boendestöd / Socialpsykiatri 0524-180 01

Biståndsenheten 0524-181 42

Allégården I - Violen, Linnéan, Nya avd. 0524-184 60

Allégården II - Kaprifolen, Gullvivan 0524-184 52

Dinglegården 0524-180 10

Ekebacken 0524-183 21

Sörbygården 0524-180 35

Hemtjänst Hedekas 0524-180 35

Hemtjänst Munkedal 0524-181 92

Hemtjänst Centrum / Nattpatrull 0524-182 72

Hemtjänst Svarteborg 0524-180 10

Korttidsboende teamledare 0524-180 28 alt. 182 75

Rehabenhet 0524-183 21

Boendestöd/Socialpsykiatri 0524-181 54

Dagverksamhet Lyckoträffen 0524-183 21

Hemsjukvården  0524-183 36

Biståndshandläggare

Avgiftshandläggare 0524-181 43 alt. 183 50

Autogiro, avbetalning 0524-181 86

Färdtjänsthandläggare 0524-183 50

Enhetschefer

Övriga


