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Riktlinjer Avgifter för avgiftssystemet inom 
äldre- och handikappomsorgen 
1 Allmänt 

Lagrum  
Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom äldre- 
och handikappomsorgen styrs av flera olika lagar och förordningar. Till dessa 
hör följande: 

• SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 
• HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
• LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
• BTPL Lag om bostadstillägg för pensionärer (2001:761) 
• IL Inkomstskattelagen (1999:1229) 
• KL Kommunallagen (1991:900) 

Huvudprinciper i avgiftssystemet 
Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för hemtjänst, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inte får uppgå till så stort 
belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga 
behov och andra normala levnadskostnader. Detta kallas minimibelopp. 
Kommunen skall beräkna detta minimibelopp som fastställts av riksdagen. Till 
detta skall även läggas den enskildes bostadskostnader som tillsammans blir 
förbehållsbelopp. De avgifter som skall räknas samman finns redovisade under 
kapitel 2. 

Högkostnadsskydd 
Ett lagstadgat (8 kap 5§ SoL.) högkostnadsskydd har införts i form av ett av-
giftstak för de sammanlagda avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet 
och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna per månad får högst uppgå 
till en tolftedel av 0,5392 av prisbasbeloppet enligt förändringen juli 2016 
 
Avgiftstaket gäller för varje enskild brukare som har en biståndsbedömd insats. 
Gäller även för makar och sammanboende. 
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Avgiftsutrymme  
För att beräkna avgiftsutrymmet skall från bruttoinkomsterna avräknas skatter, 
minimibelopp samt bostadskostnad. Avgiftsutrymmet utgör ett högkostnads-
skydd för den enskilde och de sammanlagda avgifterna för hemtjänst, dagverk-
samhet och kommunal hälso- och sjukvård enligt SoL 8 kap 5 § SoL får inte 
överstiga detta belopp och inte heller avgiftstaket enligt föregående punkt. I de 
fall de sammanlagda avgifterna är högre än avgiftsutrymmet måste därför kor-
rigering av avgifterna ske ned till detta belopp. 
 
Beräkningen av den enskildes avgiftsutrymme går till på följande sätt: 
+ Bruttoinkomster  
- Samtliga skatter och avgifter (kyrkoavgifter)  
= Nettoinkomst  
+ Bostadstillägg  
= Summa inkomster Summa inkomster 
   
 Minimibelopp   
+ Ev individuellt tillägg (schablon)  
- Ev individuellt avdrag (schablon)  
+ bostadskostnad  
= Förbehållsbelopp -Förbehållsbelopp 
   
=  Avgiftsutrymme 

2 Avgifter som ingår i högkostnadsskydd (maxtaxan) 

Insatser som är avgiftsbelagda och skall räknas samman 
De olika avgifter enligt 8 kap 5 § SoL, som skall räknas samman och jämföras 
med brukarens avgiftsutrymme är följande: 

• Omvårdnadsavgift i korttidsboende 
• Avgift för trygghetslarm 
• Omvårdnadsavgift i ordinärt boende 
• Omvårdnadsavgift i särskilt boende 
• Kommunal hälso- och sjukvård 

Avgifter som inte ingår i maxtaxan 
Följande avgifter som ligger utanför maxtaket för avgifter: 

• Kost i särskilt boende, korttidsvistelse och dagverksamhet. 
• Avgifter för hjälpmedel i särskilt boende samt i korttidsboende med be-

slut om särskilt boende 
Hjälpmedelsavgift som fastställts av kommunfullmäktige enligt förslag från 
Hjälpmedelsnämnden om gemensamma avgifter i länet.  
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Hyra 
Hyra inom särskilda boenden tas ut av kommunens bostadsbolag som tecknar 
hyreskontrakt med omsorgstagaren. 
Om omsorgstagaren har en placering i en annan kommun och inget hyresavtal 
är upprättat mellan dessa, tar kommunen ut en boendeavgift med 0,5539 av pris-
basbeloppet/12 enligt 8 kap 5§ i SoL. 

Avgiftsfri service och vård 
Följande insatser och stöd är helt avgiftsfria: 

• Anhörigstöd 10 timmar per månad 
• Fixar-tjänst 
• Omvårdnad dagverksamhet 
 

3 Minimibelopp 

Minimibelopp 
Riksdagen har fastställt minimibeloppet dels för ensamstående, dels 
gifta/sammanboende, och är inskrivna i Socialtjänstlagen, 8 kap 7§ SoL. Nivån 
på minimibeloppen per månad är följande: 

• Ensamstående 1,3546 av prisbasbeloppet/12 
• Gifta/sambor 1,1446 av prisbasbeloppet/12  

Minimibeloppet för yngre personer 
För yngre personer under 65 år har kommunfullmäktige beslutat om generell 
förhöjning av minimibeloppet med 10 %.  
 
För ungdomar under 18 år i eget boende med egna inkomster och som är 
vårdtagare gäller samma minimibelopp som för vuxna i åldern 18-64 år  
en generell höjning med 10%. 
 

Tillägg för hushåll med barn eller ungdom 0-17 år 
För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar utgår tillägg till minimi-
beloppet med de belopp som beräknats för olika åldrar enligt Konsumentver-
kets hushållsbudget och med uppräkning för hushållsstorleken. Avdrag görs 
för studiebidrag och barnbidrag.  
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Kostnadsposter i minimibelopp 
Med minimibelopp avses de medel den enskilde behöver för att klara utgifter 
för sina personliga behov utöver bostadskostnader. Minimibeloppet skall 
(tillsammans med bostadskostnaderna) avräknas mot den enskildes aktuella 
nettoinkomster innan avgiften bestäms. Minimibeloppet är anpassat till att 
täcka normala levnadskostnader1 i huvudsak följande poster: 

• Livsmedel 
• Kläder, skor 
• Fritid, böcker mm  
• Hygien 
• Förbrukningsvaror 
• Möbler, husgeråd 
• Dagstidning, telefon, TV-licens,  
• Hemförsäkring 
• Hushållsel 
• Öppen hälso- och sjukvård  
• Mediciner 
• Tandvård 
• Resor 

 
 

Individuella tillägg till minimibeloppet 
Kommunen kan i vissa situationer bestämma minimibeloppet till en högre nivå 
genom individuell prövning. Detta kan gälla om den enskilde har ”ett varakt-
igt behov av ett inte oväsentligt högre belopp” än det som omfattas av 
minimibeloppet. Med varaktigt behov avses minst sex sammanhängande må-
nader och beloppet måste minst uppgå till 200 kr per månad.  

Minimibelopp i särskilt boende  

Generellt tillägg till minimibelopp 
För den boende i kommunens särskilda boenden skall ett generellt tillägg till 
minimibeloppet göras med mellanskillnaden mellan kommunens måltidsavgift 
och det belopp som ingår i livsmedelsposten i minimibeloppet. Detta utgör en 
fördyrad levnadskostnad. 

Generell minskning av minimibelopp 
För den boende i kommunens särskilda boende görs en minskning av minimi-
beloppet med kostnader som kommunen betalar som förbrukningsvaror och 
möbler. 

                                                 
1 Följer i huvudsak de belopp som årligen redovisas i Konsumentverkets hushållsbudget. 
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4 Avgifter  
Prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) 

Avgiftsslag Kommentar Ingår i  
maxtaxa 

Avgift 

Avgifter för 
trygghetslarm 

 Ja 0,060av prisbas-
beloppet/12 

Avgifter i ordi-
närt boende 

Den enskilde betalar efter en 
timtaxa utifrån antal utförda 
timmar per kalendermånad 

Ja 0,006 av prisbas-
beloppet 

Avgift i särskilt 
boende 

Omsorgsavgift Ja 0,5392 av prisbas-
beloppet/12 

Kost Nej 0,78 av prisbas-
beloppet/12 

Boende avgift vid köp av plats 
i annan kommun om hyres-
kontrakt saknas. 

Nej 0,5539 av prisbas-
beloppet/12 

Korttidsboende Omsorgsavgift Ja 0,5392 av prisbas-
beloppet/365 

Kost Nej är 0,78 av prisbas-
beloppet/365 

Dagverksamhet Kost Nej 0,25av prisbas-
beloppet/240 per 
dag 

Avgifter hem-
sjukvården och 
hembesök 

Barn/ungdom ej fyllda 20 år  - ingen avgift 

Hembesök av sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller sjukgymn-
ast  

Ja 150kr besök max 
450kr/mån 

Sent avbokat besök/uteblivet 
besök  

Nej 350kr + 50 kr för 
faktureringsavgift 

Hemsjukvård när patienten är 
inskriven i hemsjukvården  

Ja 450kr/mån 

Avgifter för 
hjälpmedel 

Barn/ungdom ej fyllda 20 år  - ingen avgift 

Hjälpmedelsavgift, per kom-
plett hjälpmedel 

Nej 150kr 

Avgifter sär-
skilda boende, 
korttidsboende 
med beslut om 
särskilt boende 

Barn/ungdom ej fyllda 20 år  - ingen avgift 

Hjälpmedelsavgift  Nej 50kr/mån 

Hjälpmedelsavgift växelvård - ingen avgift 

Vid ny förskrivning av hjälp-
medel inför hemgång från 
korttids  

Nej 150kr per hjälpme-
del max 450kr 
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Minimibelopp  

Minimibelopp inom äldreomsorgen i Säters kommun   
   
Prisbasbeloppet fastställs årligen i socialförsäkringsbalken 
(2010:110)  

 

 
Andel av pris-
basbeloppet 

Övrig prissätt-
ning 

Minimibelopp     

Ensamstående >65 år 1,3546/12  

Gifta/sambor >65 år  1,1446/12  

   

Ensamstående <65 år  
Ökning med 10% av minimibeloppet. 1,3546 + 10%/12 

 

Gifta/sambor <65 år  
Ökning med 10% av minimibeloppet 1,1446 + 10%/12 

 

  

Generellt tillägg till minimibeloppet för kost i särskilt boende.   

Beräkning sker 
årligen utifrån att 
prisbasbeloppet 
ändras. 

Måltidsavgift minus livsmedelsposten i minimibeloppet enligt scha-
blon belopp.   

 

  
Generell minskning av förbehållsbelopp i särskilt boende    
Förbrukningsvaror och möbler, enligt schablon, som tillhandahålls 
kostnadsfritt i det särskilda boendet. 300 kr/månad 
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Hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel 

AVGIFTER FÖR HEMSJUKVÅRD OCH HEMBESÖK  

Barn och ungdom ej fyllda 20 år 
Har avgiftsfri sjukvård 

0 kr 

Hembesök av sjuksköterska, arbetste-
rapeut eller sjukgymnast 150 kr 

Max 450 kr/månad 
Tilläggsavgift jourtid 0 kr 
Sent avbokat besök/uteblivet besök 
Tas ut om patienten inte finns i hemmet 
enligt avtalad tid 

350 kr + 50 kr för 
faktureringsavgift 

Hemsjukvård 
När patienten är inskriven i hemsjukvår-
den. 

450 kr/månad 

Hemsjukvård och Hembesök 
 
Flera patienter i samma familj 
Endast en hembesöksavgift debiteras då flera i samma familj får vård i hemmet 
vid samma tillfälle. Det är valfritt vem som tillgodoräknar sig hembesökstilläg-
get i maxtaxan. 
 
Flera behandlingar samma dag och tidssamordnade besök 
Om patienten får flera behandlingar som behandlingsmässigt måste ges samma 
dag debiteras endast en besöksavgift. 
Flera besök samma dag, tidssamordnade enligt patientens önskemål, debiteras 
var för sig. Om besök samordnas av vårdgivaren som samverkar kring patien-
ten debiteras en avgift  
d v s om flera professioner gör hembesök samtidigt. 
 
Konsultation vid sjukvårdande behandling 
Konsultation sker utan debitering av patientavgift. 
 
Läkarbesök i hemmet 
Vid hembesök av läkare där sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast 
från kommunen åker samtidigt, debiteras för hembesök från respektive hu-
vudman. 
 
Maxtaxa 
Avgift för hemsjukvård/hembesök ingår i kommunens maxtaxa enligt gällande 
regler. Övriga kostnader som den enskilde har för hjälpmedel ingår inte i max-
taxan. 
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AVGIFTER FÖR HJÄLPMEDEL 
(enligt rekommendationer från Hjälpmedelsnämnden) 
 
Ordinärt boende 

Barn och ungdomar ej fyllda 20 år 
Avgift debiteras ej. 0 kr 
Hjälpmedelsavgift 
Hjälpmedelsavgift debiteras per komplett 
hjälpmedel inklusive tillbehör vid första 
utlämnandet. Så även för varje tillkom-
mande hjälpmedel samt för varje komplet-
terande tillbehör vid efterkommande be-
dömningar 

150 kr 

 
 
Särskilt boende samt personer på  
korttidsboende med beslut om särskilt boende 

Barn och ungdomar ej fyllda 20 år 
Avgift debiteras ej 0 kr 
Hjälpmedelsavgift 
Grundutrustning som finns på enheten, 
personligt förskrivna hjälpmedel, försälj-
ningsprodukter från egenansvarslistan. 
Hjälpmedel vid palliativ vård i livets slut-
skede. 

 50 kr/månad 

Hjälpmedelsavgift växelvård 
Personen tar med sig de förskrivna hjälp-
medel som är praktiskt möjligt att frakta 
mellan hemmet och växelvårdsplatsen. Inga 
hjälpmedelsavgifter debiteras för det som 
behövs vid vården på växelvårdsplatsen. 
 

0 kr 

Vid nyförskrivning av hjälpmedel inför 
hemgång från korttidsboende 150 kr 

 
 
Kostnad för förbrukningsartiklar och underhåll 
Den enskilde betalar själv för förbrukningsartiklar och för eventuell arbets-
kostnad för byte. Med förbrukningsartiklar avses t ex däck och slang till rull-
stol, batterier till hörapparater och lysrör till optik. 
Den enskilde betalar för rengöring av hjälpmedel, om hjälpmedlet inte är ren-
gjort innan det lämnas för reparation. Se Avgifter och kostnader för pati-
ent/brukare i Hjälpmedelsguiden på www.ltdalarna.se 
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