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AVGIFTER I HEDEMORA KOMMUN  
(Fastställd av Kommunfullmäktige)  

       
Den högsta avgift (maxtaxa) som får tas ut för omvårdnad och service är  

2 359 kronor per månad (år 2023).  

 

Avgifter som ingår i maxtaxan 

 
Omvårdnad/stöd i särskilt boende 2359 kr/månad              

 

Hjälp/stöd i ordinärt boende 376 kr/timme 
(maxtaxa 2359 kr per månad) 
 

Dagverksamhet Hedbygläntan 502 kr/månad 

 

Korttidsvistelse/växelboende 78 kr/dygn  

 

Ledsagning enl. SoL 190 kr/timme 

 

Trygghetslarm 249 kr/månad

  

Hemsjukvård/Rehabilitering i hemmet 567 kr/månad

   

Hembesök HSR (enstaka besök) 190 kr/besök 

  

Barn och ungdom ej fyllda 20 år 0 kr/månad 
(hemsjukvård) 
 

Avgifter som inte omfattas av maxtaxa 

 
Måltider vid dagverksamhet Hedbygläntan  50 kr/dag 

  

Resor till och från dagverksamhet Hedbygläntan 50 kr/dag  
(Måltider, resor till och från dagverksamhet sammanlagt 
maxbelopp 1. 500 kr per månad) 

  

Måltider vid korttidsvistelse/växelboende 135 kr/dygn 

  

Kostnad för installation av trygghetslarm 397 kr/installation

   

Matabonnemang i vård- omsorgsboende 4042 kr/månad

  

Hjälpmedel, utprovat 250 kr/hjälpmedel

   

Hjälpmedel vård- omsorgsboende, grundutrustning 50 kr/månad 

 

Förgävesbesök inom hemsjukvård 379 kr/gång 
(om personen inte finns i hemmet enligt avtalad tid)                                            
                   VÄND! 
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AVGIFTSBERÄKNING I HEDEMORA KOMMUN (gäller 2023)  

 

Beräkning av avgift 
 

Avgifter för vård och omsorg beräknas enligt bestämmelser i kapitel 8 Socialtjänstlagen. 

Vid fastställande av avgift utgår man från nettoinkomst, förbehållsbelopp, avgiftsunderlag och 

maxtaxa. Avgift för omvårdnad tas ut inom den enskildes framräknade avgiftsutrymme. 

 

 

Nettoinkomst: Inkomst av tjänst (t ex pensioner), näringsverksamhet och kapital 

minus skatter 

Bostadstillägg/bostadsbidrag 

Övriga skattefria bidrag/ersättningar (t ex utlandspension) 

 

 

Förbehållsbelopp: Bostadskostnad (t ex hyra) 

Minimibeloppet (6 470 kr/mån för ensamstående och 5 279 kr/mån 

och person för makar/sambor för år 2023) fastställs årligen av 

regeringen, som utgår från konsumentverkets beräkningar för normala 

levnadskostnader. 

 

 

Avgiftsunderlag: Nettoinkomst minus förbehållsbelopp 

 

 

Maxtaxa: (enligt 

Socialtjänstlagen) 

Den högsta avgift som får tas ut per månad för omsorg (2359 kr/mån 

för år 2023). Detta gäller ej hyra i Omsorgsboende, måltidskostnader, 

grundutrustning, utlämnat hjälpmedel eller förgävesbesök 

(hemsjukvård) som tillkommer. 

 

 

 

Avgiftsfria omvårdnadsinsatser 
 

Kontaktperson enl. SoL 

 

Avlösarservice, 10 timmar per månad 
(gäller endast om man beviljats enbart denna insats) 

 

Lägsta belopp som faktureras 

Om den totala avgiften (inkl. måltidskostnader) understiger 50 kronor per månad faktureras 

den ej.    


