
Grundbegrepp 

Maxtaxa 
Maxtaxan innebär att det finns en högsta avgift 
som kommunen får ta ut för hemtjänst, dagverk-
samhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
 
För 2017 är maxtaxan 2 013 kr/månad. 
 
Avgiftstaket gäller för varje brukare var för sig, 
d.v.s. varje enskild omsorgstagare får betala för 
den insats som hon/han är beviljad. 
 
Minimibelopp och förbehållsbelopp 
Med minimibelopp menas det belopp som du ska 
ha rätt att behålla av egna medel innan avgift får 
tas ut för hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet 
och kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Beloppet ska täcka dina normala levnadskostna-
der, enligt schabloniserade kostnadsposter. När 
boendekostnaden läggs till minimibeloppet kallas 
det förbehållsbelopp. 
 

Kontaktuppgifter handläggare 

 

Socialnämnden 

 

Så här räknas omvårdnadsavgiften 
ut för dig 

Vid beräkning av din avgift tas hänsyn till din be-
talningsförmåga och omfattningen av den hjälp du 
får. Uppgift om aktuella inkomster och boende-
kostnad m.m. hämtar vi från den inkomstuppgift 
som du lämnat.  
Om det sker förändringar angående din ekono-
miska och/eller sociala situation så ska du meddela 
oss det omgående så vi kan justera din avgift. 
 
Avgiftshandläggaren räknar samman dina inkoms-
ter och drar sedan ifrån samtliga skatter. Slutsum-
man blir din nettoinkomst.  
 
Från nettoinkomsten dras din boendekostnad samt 
ett minimibelopp som reserveras för dina person-
liga behov såsom livsmedelskostnader, kläder, sjuk-
vård, mediciner, hjälpmedel, resor med mera.  
 
Det som därefter blir kvar är det disponibla av-
giftsutrymmet och lika med din betalningsförmåga.  
 
Minimibeloppet 2017 
Följande belopp gäller från och med 2017: 

Version 2017-09-04 

Ensamstående 65 år 
och äldre  

5 057 kr /månad 

Gifta/sambor 65 år 
och äldre  

4 273 kr /månad 

Ensamstående 64 år 
och yngre  

5 563 kr /månad 

Gifta/sambor 64 år 
och yngre  

4 700 kr /månad 

Pernilla Lindgren 
Tel: 0225/551 72  

Rådhuset 
783 27 Säter 

tel exp 0225-551 72 
 www.sater.se 

Avgifter vid  

stöd och hjälp  
inom 

Äldre- och handikappomsorgen 



Nya avgifter 

Från och med 1 september 2017 gäller nya avgifter 
inom äldre- och handikappomsorgen i Säters kom-
mun. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäk-
tige 2017-06-15. 
 
Avgifter och förbehållsbelopp är knutna till prisbas-
beloppet som regeringen fastställer årligen. Avgifter 
och förbehållsbelopp förändras och beräknas enligt 
prisbasbeloppet.  
 
Prisbasbeloppet 2017 är 44 800 kr. 
 
 

Ordinärt boende 
Hemtjänst 
Hemtjänsten kostar 269 kr/timme. Avgiften ingår i 
maxtaxan. 

Du betalar enbart för den tid som utförts och du 
betalar som mest 2 013 kr/månad som är max-
taxan.  
 
Trygghetslarm 
Trygghetslarm kostar 224 kr/månad. Avgiften ingår 
i maxtaxan. 
 
Dagverksamhet 
Dagverksamhet kostar 47 kr/dag. (Avser kostnad 
för lunch och kaffe). 
 
Hjälpmedel 
Hjälpmedel i ordinärt boende kostar 150 kr/för-
skrivet hjälpmedel. Eventuellt kan en kostnad för 
tillbehör tillkomma. 
 
 

Särskilt boende 

Omvårdnad och mat 
Omvårdnaden på särskilt boende kostar  
2 013 kr/månad. Avgiften ingår i maxtaxan. 
Alla måltider vid särskilt boende kostar  
2 912 kr/månad.  
 
Hyra 
På särskilt boende har du eget hyreskontrakt som 
du tecknar med Säterbostäder. Du kan ansöka om 
bostadstillägg hos pensionsmyndigheten. 
 
Hjälpmedel 
Om du bor på särskilt boende betalar du  
50 kr/månad för hjälpmedel som ingår i boendet. 
 
Korttidsboende 
Omvårdnaden kostar 66 kr/dygn. Avgiften ingår i 
maxtaxan. 

Måltidsavgiften på korttidsplats tillkommer och 
kostar 96 kr/dygn.  

Bostadstillägg (BTP) 

Bostadstillägg för pensionärer, BTP, är ett ekono-
miskt stöd till bostadskostnader för pensionärer. 
BTP kan även beviljas till den som bor i ett särskilt 
boende.  
Information om möjlighet att söka bostadstillägg 
lämnas av pensionsmyndigheten.  
Tel: 0771/776 776 
Webbadress: www.pensionsmyndigheten.se 
 
 

Avgifter för hemsjukvård och hem-
besök 

 

 
Avgift för hemsjukvård/hembesök ingår i kommu-
nens maxtaxa enligt gällande regler. Övriga kostna-
der som den enskilde har för hjälpmedel ingår inte i 
maxtaxan. 
 

Barn och ungdom ej fyllda  
20 år 
Har avgiftsfri sjukvård 

0 kr 

Hembesök av sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller sjuk-
gymnast 

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 
hemsjukvården. 

450 kr/månad 


