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Till dig som har trygghetslarm och/eller ledsagning 
 
 
Förändrade avgifter inom Vård och omsorg  
 
Knivsta Kommunfullmäktige har på sitt sammanträde 25 mars 2020 fastställt att avgifter för vissa 
tjänster inom Vård och omsorg ska ändras. Förändringen av avgifter tas i bruk 1 maj 2020. 
 
Trygghetslarm 
 
Avgift för trygghetslarm höjs till 0,5% av prisbasbeloppet (mot dagens 0,4%), vilket motsvarar en 
månadskostnad på 237kr.    
 
Avgiften kommer att ligga inom maxtaxan vilket är det högkostnadsskydd som finns för avgifter inom 
Vård och omsorg. Det betyder att kostnad för larm blir individuell och kan bli allt mellan 0kr – 237kr 
per månad. För att komma fram till vad avgiften blir för just dig, behöver vi göra en beräkning för att 
få fram ditt personliga avgiftsutrymme.  
 
Du som har en aktuell avgiftsberäkning - antingen har du haft eller har pågående hjälp tex 
hemtjänst, korttidsboende, hemvård - behöver inte lämna nya inkomstuppgifter. Förändringen för dig, 
är att avgiften för larm kommer att läggas inom ditt avgiftsutrymme och maxtaxa. Det kan alltså 
betyda att du får en lägre total kostnad per månad.  
 
Ledsagning 
 
Avgift för ledsagning har tidigare varit avgiftsfritt. Från och med 1 maj, blir det en avgift på 200kr per 
tillfälle. 
 
Avgiften kommer att ligga inom maxtaxan vilket är det högkostnadsskydd som finns för avgifter inom 
Vård och omsorg. Det betyder att kostnad för ledsagning blir individuell och kan bli allt mellan 0kr – 
200kr per besök, och som mest 2125kr per månad. För att komma fram till vad avgiften blir för just 
dig, behöver vi göra en beräkning för att få fram ditt personliga avgiftsutrymme.  
 
Du som har en aktuell avgiftsberäkning - antingen har du haft eller har pågående hjälp tex 
hemtjänst, korttidsboende, hemvård) - behöver inte lämna nya inkomstuppgifter. Förändringen för dig, 
är att avgiften för ledsagning kommer att läggas till inom ditt avgiftsutrymme och maxtaxa. Det kan 
alltså betyda att du får en högre total kostnad per månad.  

 
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta avgiftshandläggare 
Knivsta Kontaktcenter 018-34 70 00  
annika.blom@knivsta.se 
ingrid.larsson@knivsta.se 

Du som idag endast har trygghetslarm och/eller ledsagning som insats 
För dig behöver vi göra en avgiftsberäkning, därför får du en inkomstblankett med i detta utskick. 
Fyll i dina och din eventuella make/maka/sambos inkomster men även din/er boendekostnad. 
 
Om du istället väljer att inte lämna uppgifter och därmed accepterar att betala maxavgift för larm 
respektive ledsagning, kryssar du i det valet och skriver under. 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
mailto:annika.blom@knivsta.se
mailto:ingrid.larsson@knivsta.se

