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Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun 
Avgifterna gäller från och med 2022-01-01 

 
Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad 
och hur mycket du kan betala. Maxtaxan innebär att kommunen får 
ta ut högst 2 170 kronor per kalendermånad i avgift för hemtjänst. Vi räknar fram ett 
avgiftsutrymme där vi tar hänsyn till förbehållsbelopp och bostadskostnad. 

 

Avgifter inom maxtaxan Avgift 
 
Hemtjänst (maxtaxa 2 170 kr/mån)  445 1)  kr/tim 
Omvårdnad i särskilt boende (maxtaxa)   2 170  1)  kr/mån 
Trygghetslarm     250      kr/mån 
Personlarm/Nödsändare     250      kr/mån 
Korttidsboende/Växelvård/Trygghetsplats           71   2)  kr/dygn 
Dagverksamhet    445      kr/mån 
Ledsagare/Kontaktperson     445      kr/mån 
Hemsjukvård/Hembesök (max 450 kr/mån)     150       kr/besök 
Hemsjukvårdsavgift för inskrivna i hemsjukvård        450      kr/mån 
Barn och ungdom ej fyllda 20 år      0       kr/besök 
(hemsjukvård) 
 

Avgifter utom maxtaxan 
 
Måltidsavgift, särskilt boende 3 889       kr/mån 
Matavgift dagverksamhet      78   3)  kr/dag 
Matavgift korttidsboende/Växelvård/trygghetsplats       130         kr/dag 
Resor dagverksamhet      350   4)  kr/mån 
Resor dagverksamhet     557     5)  kr/mån 
Hjälpmedel     150   6)  kr/st 
Hjälpmedelsavgift       50   7)  kr/mån 
Försäljning av egenansvarsprodukter         kr/st 
t.ex griptång, korg till rollator, dynor etc. 
Uteblivet besök inom hemsjukvård   300        kr/uteblivet  
besök + faktureringsavgift        50        kr 
 
 
 

1) Maxtaxan bestäms årligen av riksdagen. 
2) Maxtaxan delat med 30 dagar 
3) Motsvarar kaffe/smörgås och lunch 
4) Motsvarar 1-10 enkelresor/månad 
5) Motsvarar fler än 10 enkelresor/månad 
6) Utlämnat hjälpmedel per styck 
7) Hjälpmedelsavgift särskilt boende, korttidsboende  

 

 
 
 
 



 

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun 
 
 

 

 

Hur beräknar man en avgift 
 
Avgiften beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala, dessa  
insatser beviljas av kommunens biståndshandläggare. Avgiftshandläggaren  
skickar dig blanketten ”redovisning av inkomster inom Vård och Omsorg”  
så att du kan fylla i dina uppgifter om inkomster och boendekostnad snarast  
möjligt. Blanketten skickas sedan till Leksands kommun, Vård- och omsorg,  
793 80 Leksand. När underlaget inkommit räknar kommunens avgiftshand- 
läggare ut vilken avgift du får betala. Ett avgiftsbeslut skickas sedan hem till  
dig. 
 
Avgiften beräknas individuellt för varje person och du är skyldig att själv  
informera om förändrade förhållanden under året som kan påverka 
beräkningen av avgiften. Ändring av avgift ska gälla från och med månaden  
efter den månad då anledning till ändring har uppkommit. 
 
Om du avstår från att lämna dina uppgifter om inkomster görs ingen prövning  
av förbehållsbeloppet utan avgiften blir enligt maxtaxan. 

 

 

Inkomstberäkning för makar/sammanboende 
 
Vid avgiftsberäkning för makar läggs makarnas inkomster samman och  
fördelas med hälften på vardera maken. Om endast en av makarna har  
någon hemtjänst/omvårdnadsinsats ska hushållets gemensamma inkomster  
ändå räknas med. Detsamma gäller för registrerad partner. För sambor  
beräknas inkomsterna var för sig då det inte finns lagstadgad underhålls- 
skyldighet dem emellan.  
För makar och registrerad partner där båda har hjälp av hemtjänsten betalar 
man en avgift var för sig. Makar och sambor kan tillsammans få betala  
högst 2 x 2 170 kronor per kalendermånad. 

 

 

Vård- och omsorgsmaxtaxa 
 
I Socialtjänstlagen kapitel 8 § 3-9 finns bestämmelser som reglerar hur  
kommunen får ta ut avgift för hemtjänst. Maxtaxan innebär att kommunen  
får ta ut högst 2 170 kronor per kalendermånad i avgift för hemtjänst  
år 2022. Hemtjänstavgiftens storlek beräknas på tiden för att utföra de  
insatser som grundas på biståndsbeslutet. Avgift tas ut med 445 kr per  
timme inom framräknat avgiftsutrymme. 
 
 



 

Med hemtjänst avses service och personlig omvårdnad i både ordinärt och  
särskilt boende. I ordinärt boende ingår även hemsjukvård, trygghetslarm,  
dagverksamhet, korttidsboende/växelvård samt ledsagare/kontaktperson i  
maxtaxan. 
Kostnader för måltider, resor till och från dagverksamhet, hjälpmedel samt 
försäljning av egenansvarsprodukter (griptång, korg till rollator, dynor etc.)  
omfattas inte av maxtaxan utan tillkommer i ordinärt boende.  
Hjälpmedel tillkommer i särskilt boende. 

 

 

Förbehållsbelopp 
 
Förbehållsbelopp är det belopp som den enskilde har rätt att behålla av  
egna medel för att täcka normala levnadskostnader inklusive boende- 
kostnaden innan avgift för hemtjänst kan tas ut. 

 

 

Minimibelopp 
 
Minimibeloppet för ensamstående är 5 653 kronor per månad och för samman- 
levande makar och sambor 4 707 kronor per person och månad avseende år 2022.  
Om makar bor i skilda hushåll räknas minimibeloppet som för ensamstående.  
Med minimibelopp avses de medel vårdtagaren behöver för att klara utgifter  
för sitt personliga behov utöver avgifter och boendekostnad. Minimibeloppet  
ska räcka till bland annat: 
Livsmedel 
Kläder, skor 
Fritid, hygien 
Hemförsäkring 
Hushållsel 
Förbrukningsvaror 
Öppen hälso- och sjukvård, läkemedel, tandvård 
Möbler och husgeråd 
Dagstidningar, telefon med mera 
 

Höjning och sänkning av minimibeloppet (individuell del) 
 
Om du har kostnader för god man höjs förbehållsbeloppet med  
motsvarande belopp. Minimibeloppet kan höjas om vårdtagaren på grund av  
särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel.  
Behovet ska vara av varaktig karaktär (större delen av året) och avse ett inte  
oväsentligt högre belopp (lägst cirka 200 kr/mån). Vårdtagaren måste själv  
lämna uppgifter till kommunen om minibeloppet ska höjas. 
Minimibeloppet kan sänkas om du bor på särskilt boende då till exempel  
möbler, hushållsel eller förbrukningsartiklar ingår i avgiften för boendet. 
 

 

 



 

Uträkning av avgiftsutrymmet/avgiftsunderlag 
 
+ Nettoinkomster (bruttoinkomst minus skatt) 
+ Bostadstillägg/bidrag 
– Bostadskostnad 
– Förbehållsbelopp (minimibelopp + ökning och/eller minskning av  
   minimibelopp) 
= Avgiftsutrymme/avgiftsunderlag 
 

 
Sänkning av avgift vid frånvaro  
 
Om du för tillfället vill avsäga dig hjälp i hemmet (till exempel när du åker  
bort eller tillfälligt inte behöver hjälp) ska du meddela detta till ansvarig  
enhetschef minst en vecka innan frånvarons början. Om du inte haft hjälp 
under en kalendermånad görs ett avdrag månadsvis i efterskott. 

 
Vid vistelse hos till exempel anhöriga för personer som bor i särskilt  
boende reduceras måltidsavgiften med det antal dagar som vistelsen gäller.  
 
Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse för personer som bor i särskilt  
boende sker avdrag motsvarande den avgift som vårdtagaren betalar till  
sjukhus. 

 

 

Rätt att överklaga 
 
Du kan överklaga kommunens beslut om avgift eller uträkning av förbehålls- 
beloppet. När kommunens avgiftshandläggare har fattat och undertecknat ett 
beslut skickas det vidare till dig. Det ska framgå av beslutet hur avgiften  
beräknats och hur du överklagar. 
  
Om du inte är nöjd med avgiftsbeslutet ska en överklagan göras skriftligt.  
Den skall adresseras till Förvaltningsrätten men lämnas eller skickas till  
Vård och omsorgs-utskottet inom tre veckor från det du har fått beslutet.  
Adressen är Leksands kommun, Vård och omsorgsutskottet, 793 80 Leksand,  
som lämnar besvärsskrivelsen vidare. 
 
Förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning om beslutet är i överensstämmelse  
med bestämmelserna i Socialtjänstlagen och det avgiftssystem som fastställts  
av Kommunfullmäktige samt en lämplighetsprövning. 
Ärendet prövas i första hand av Förvaltningsrätten. Om du inte är nöjd med 
Förvaltningsrättens beslut kan du överklaga till Kammarrätten och därefter  
om du får prövningstillstånd till Hösta förvaltningsdomstolen. 

 

 

 
 



 

 
Betalning 
 
Faktura skickas ut omkring den 15:e i månaden och senaste dag för betalning  
är den sista varje månad. Betalningen sker i efterskott. 
 
Vid betalning efter förfallodag kommer ränta enligt gällande räntelag att  
debiteras. 10 dagar efter förfallodag kommer inkassokrav med lagstadgad  
kravavgift, för närvarande 180 kronor, att skickas ut.  
 
Vid eventuella anmärkningar mot fakturan kontakta kommunens avgiftshand- 
läggare vars namn och telefonnummer finns på fakturan. 

  

 

Autogiro 
 
Möjlighet till autogiro finns i kommunen, blanketten kan beställas hos avgiftshand- 
läggaren eller hämtas på Leksands kommuns hemsida. 

 

 

Information 
 
För mer information om avgifter inom vård och omsorg kan du kontakta våra 
avgiftshandläggare, du kan även läsa om avgifter för vård och omsorg på vår  
hemsida www.leksand.se 

 
Avgiftshandläggare 
Tel. 0247-805 25 
Telefontid måndag – torsdag 10.00 – 11.30 


