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Taxor och avgifter 
Huvudprincipen vid uträkning av avgiften är att den inte får vara högre än att du får kvar tillräckligt 

med pengar för dina personliga behov.  

Beloppet för personliga behov kallas förbehållsbelopp. Avgiften beräknas på det disponibla avgiftsut-

rymme som blir kvar efter att bostadskostnad och förbehållsbelopp dragits av. Det finns även ett tak, 

så kallad maxtaxa, för hur mycket man ska betala för sin omsorg. 

Inkomst – Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymmet 

 

Hur beräknas avgiften? 
Avgiften beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. 

Avgiften beräknas individuellt för varje person och du är skyldig att själv tala om för kommunen om 

det sker förändringar under året som kan påverka beräkningen av avgiften. 

Beräkning av inkomster görs utifrån lämnade uppgifter på blanketten för avgiftsunderlag samt uppgif-

ter som hämtas från Svenska pensionsverket, Skatteverket och Försäkringskassan. 

Ett avgiftsbeslut som innehåller de uppgifter vi beräknar avgiften på skickas hem till dig. 

 

Förbehållsbelopp 
Förbehållsbelopp är det belopp som du har rätt att behålla av din inkomst för att täcka normala lev-

nadskostnader, inklusive boendekostnaden, innan avgift för vård och omsorg kan tas ut. 

Förbehållsbeloppet består av två delar, minimibelopp och bostadskostnad. 

Minimibelopp avser de pengar du behöver för att klara utgifter för dina personliga behov utöver avgif-

ter och boendekostnad. 

Minimibeloppet ska räcka till bland annat: Livsmedel, dagstidningar, telefon- och TV-avgift, fritid och 

hygien, hemförsäkring, hushållsel, öppen hälso- och sjukvård, resor, läkemedel och tandvård, kläder 

och skor, förbrukningsvaror och möbler. 

Kostnaderna för de olika utgiftsposterna som minimibeloppet ska täcka hämtas från Konsumentverket 

och baseras på riksnormen för försörjningsstöd. 

Från och med 2023-01-01 är minimibeloppet för ensamstående 6 470 kronor/månad och för 

sammanlevande makar och partners 5 279 kronor/person och månad. 

  



 

 

Maxtaxa 
Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 2 359 kronor per månad i vård- och omsorgsavgift 

under 2023. Förutom vård- och omsorgsavgifterna kan kostnader för boende, mat och hjälpmedel till-

komma och faktureras särskilt.  

 

Avgifter i ordinärt boende 
Avgifter som ingår i maxtaxan eller avgiftsutrymmet 

• Hemtjänst, 388 kr/påbörjad timme 

• Trygghetslarm 255 kronor/månad 

• Utryckning vid trygghetslarm, 388 kr/timme, summerat per månad 

• Växelplats omvårdnad, 79 kr/dag 

• Dagverksamhet, 32 kronor/dag 

• Hemsjukvård/hembesök, 150 kronor/besök (max 450 kronor/månad)* 

Kostnader som faktureras och som inte ingår i maxtaxan 

• Mat vid växelboende 129 kronor/dygn 

• Hjälpmedel 250 kronor/styck (kan även förekomma andra prislappar). Maxavgift är 

1 300 kronor per tolvmånadersperiod och samordnas med hjälpmedelsavgift från 

Regionen. 

• Städmaterial 

• Installation av trygghetslarm, 776 kr 

• Sen avbokning av hemtjänst (inom 24 timmar innan besök) 150 kronor/gång 

• Hemsjukvård/hembesök, 150 kronor/besök (max 450 kronor/månad)* 

• Matkostnad Dagverksamhet, 70 kronor/dag 

 

*) Hemsjukvård/hembesök, 150 kronor/besök (max 450 kronor/månad) prövas mot 

avgiftsutrymmet om andra insatser utförts, annars debiteras full avgift. 

Avgifter i särskilt boende 
Avgift som ingår i maxtaxan eller avgiftsutrymmet 

• Omvårdnad (max 2 359 kr/mån) 

Kostnader som faktureras och som inte ingår i maxtaxan 

• Matabonnemang 3 867 kronor/månad 

• Hyra, beroende på lägenhet och yta 

• El 71 kr/mån 

• Tvätt 128 kr/mån 

• Hjälpmedelsavgift 50 kr/mån 

• Förbrukningsvaror 116 kr/mån (frivilligt) 

  



 

 

Hur görs inkomstberäkning för makar/sammanboende? 
För makar läggs inkomsterna ihop och fördelas med hälften på vardera maken och bostadskostnaden 

delas på dem båda. Om bara en av makarna har insatser ska bådas gemensamma inkomster ändå räk-

nas med. 

För sambor beräknas inkomsterna var för sig men bostadskostnaden delas på dem båda. Det finns inte 

lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. 

Om båda makar/sambor har insatser betalar de avgiften var för sig. 

 

Bostadstillägg för pensionärer 
Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension och är en del av grundskyddet, liksom garanti-

pensionen. Du måste själv ansöka. 

Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut från Pensionsmyndigheten med maximalt 7 290 kronor 

per månad (2023).  

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Hur mycket du kan få 

beror på din bostadskostnad, dina inkomster och eventuellt tillgångar. 

För ytterligare information eller ansökan, vänd dig till Pensionsmyndigheten. Ansökan sker enklast via 

Pensionsmyndighetens webb. Pensionsmyndighetens telefonnummer: 0771 – 776 776. 

 

Överklaga avgiftsbeslut 
Om du inte är nöjd med det beslut du fått kan du överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten i Dalarna.  

Överklagandet skickas till:  

Gagnefs kommun 

Avgiftshandläggare Vård och omsorg 

785 80 Gagnef 

 

Frågor? 
Om du har frågor om din avgift är du välkommen att höra av dig till avgiftshandläggaren. Avgiftshand-

läggaren når du på telefon 0241-152 30. 

Det går även bra att höra av dig om du vill ha en blankett för att anmäla förändringar av dina ekono-

miska förhållanden. 

Blanketten, samt en instruktion för att fylla i den, finns även för utskrift på vår hemsida:  

www.gagnef.se under rubriken ”Vad kostar insatserna” som återfinns inom området Stöd, omsorg 

och vård - Hemtjänst och Särskilt boende. 

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/ansok-om-bostadstillagg
http://www.gagnef.se/

