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Tel: 0225-55 000 
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Version 
2017-01-01 

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen 
(PuL) 
När du får hjälp av kommunen kommer dina personuppgifter att förtecknas i ett datare-
gister hos kommunen och behandlas enligt PuL. Socialnämnden är personuppgiftsansva-
rig. 

De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera dina insatser 
som du får från socialförvaltningen. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga person-
uppgifter. 

Registerutdrag 
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd 
till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.  
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Grundbegrepp 

Maxtaxa   
Maxtaxa innebär ett avgiftstak på 2 013 kr/månad för omvårdnad, dagverk-
samhet och trygghetslarm.  
 
Förbehållsbelopp 
Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde ska ha rätt att be-
hålla av sina egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, trygghetslarm 
och dagverksamhet. Beloppet ska täcka den enskildes normala levnadskost-
nader, enligt schabloniserade normala kostnadsposter, förutom boendekost-
naden.  

Förbehållsbeloppen 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadstillägg (BTP) 

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

 

Ensamstående 65 år och äldre  5 057 kr  

Gifta/sambor 65 år och äldre  4 273 kr  

Ensamstående 64 år och yngre  5 563 kr  

Gifta/sambor 64 år och yngre  4 700 kr  



 

10 

Särskilt boende 

Hyra 
Den som bor på Fågelsången, Skedvigården eller Enbackagården betalar sin 
hyra direkt till Säterbostäder. 
 
Dubbla bostadskostnader 
Vi flytt från eget boende till särskilt boende kan dubbla bostadskostnader 
uppstå. Kommunen kan acceptera en avvecklingstid av den gamla bostaden 
på högst tre månader. Den enskilde ska, mot uppvisande av kvitto styrka 
inbetalning av bostadskostnaden för den gamla bostaden. 
 
Omvårdnadsavgift 
Omvårdnadsavgift:  2 013 kr/månad   
Matkostnad:    2 907 kr/månad  
( Råvarukostnad:   1 935 kr/månad) 

I matkostnaden ingår frukost, lunch, kvällsmål och kaffe/the. Av förbehålls-
beloppet ska man alltid betala råvarukostnaden för maten som ingår i mat-
kostnaden. 
 
Generell avgift 
I våra särskilda boenden tillhandahålls följande produkter för de äldre:  

Förbrukningsvaror (för daglig skötsel av bostaden). 
Avgift:    200 kr/månad 

Vissa möbler, husgeråd, verktyg m.m. 
Avgift:    100 kr/månad 

Hjälpmedel 
Avgift:   50 kr/månad 
 
Den enskilde debiteras för motsvarande kostnader för kommunens utlägg 
med ett fast belopp per påbörjad kalendermånad.  Inga avdrag från kost-
nadsersättningen görs vid frånvaro från bostaden. 
 
Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse avser växelvård, avlastning, gästplats eller annan tillfällig vis-
telse i särskild boendeform. 
Avgift: 164 kr/dygn  
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Vad kan du få hjälp med? 

Vad har jag rätt att få hjälp med?  

Som äldre eller om du har en funktionsnedsättning kan Du behöva hjälp på 
olika sätt. 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 
på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden. 

Vart vänder jag mig?  

Det är biståndshandläggaren eller LSS-handläggare som i samråd med Dig 
bedömer och beslutar om insatsernas omfattning.  
 

Biståndshandläggarna 

Ansvarig för Säter norra och Gustafs/Silvberg  Tel: 0225-55 396 

Träffas säkrast vardagar kl. 08.00-09.30 
 
Ansvarig för Säter södra och Stora Skedvi   Tel: 0225-55 395   

Träffas säkrast vardagar kl. 08.00-09.30 
 
Ansvarig för insatser för personer med demens, 
insatser inom särskilda boenden,  
dagverksamhet för äldre      Tel: 0225-55 306   

Träffas säkrast vardagar kl. 08.00-09.30 
 
Ansvarig för insatser för personer med  
psykiska funktionsnedsättningar     Tel: 0225-55 173   

Träffas säkrast vardagar kl. 08.00-09.30 

 
Ansvarig för insatser  enligt lagen om stöd och  
service till vissa funktionshindrade, LSS    Tel: 0225-55 364 

Träffas säkrast vardagar kl. 08.00-09.30 
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Hemtjänst 

När Du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad, eller 
kan få den hjälpen på annat sätt, kan det bli aktuellt med hemtjänst.  
 
Dina behov prövas då av biståndshandläggaren som vid hembesök i samråd 
med Dig bedömer och beslutar om insatsernas omfattning. 
 
 Detta innebär att den hjälp Du får alltid är behovsprövad och att insatserna 
ser olika ut för varje person. 
 
Det är sedan hemtjänstens omsorgsteam som hjälper Dig med det som Du 
blivit beviljad. 

 

Insatser från hemtjänsten 

Personlig omvårdnad 
I den personliga omvårdnaden ingår sådana insatser som behövs för att till-
godose fysiska och sociala behov. Det kan exempelvis handla om hjälp eller 
stöd för att kunna äta, dricka, klä på sig, sköta sin personliga hygien inklusive 
munvård, förflytta sig, insatser för att känna trygghet och säkerhet (tillsyn), 
ledsagning/promenader eller tillfällig avlösning av anhörigvårdare i hemmet. 
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Trygghetslarm 
Avgift: 202 kr/månad 
Om man har beviljat bistånd om hemtjänstinsatser enligt nivå 1-3, ingår lar-
met i den avgiften.  
En avgift tillkommer för test av larmet. Avgiften faktureras av ditt telefon-
bolag. 
 
Dagverksamhet 
Avgift: 46 kr/tillfälle 
 
Städ av hemtjänstens städpatrull 
Städ beviljas som regel 1 gång/månad och räknas då som punktinsats. 
Avgift: 427 kr 
 
Om man beviljas städ mer än en gång/månad är det inte längre en punktin-
sats utan man hamnar i nivå 1.  
 

Avgifter för hemsjukvård och hembesök 

 

Maxtaxa 

Avgift för hemsjukvård/hembesök ingår i kommunens maxtaxa enligt gäl-
lande regler. Övriga kostnader 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 sjukgymn-
ast 

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 hem-
sjukvården. 

450 kr/månad 
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Taxor och avgifter 

 

 

Ordinärt boende 

Avgiftssystemet 
Omvårdnadstaxan är indelad enligt  
följande: 
 

Avgift för punktinsats  
De som har begränsade insatser blir debiterade enligt en fast avgift med  
427 kr/kalendermånad. 
 
Som punktinsats räknas: 

 Insats en gång per dag (5 min)  
ex.: ögondroppar, stödstrumpa, tillsyn, medicin 

 Dusch en gång i veckan 
 Inköp en gång i veckan 
 Tvätt en gång i veckan 
 Städ en gång var fjärde vecka 

 
Kombination av punktinsatserna ska ej förekomma. Om någon har behov 
av fler än en punktinsats debiteras den enligt nivå 1 eller högre. 
 

Vård-
nivå  

Kr/
månad  

Beskrivning av vårdnivå  

Nivå 1  1 007 kr  Service eller personlig omvård-
nad vardagar  

Nivå 2  1 510 kr  Service och personlig omvårdnad 
vardagar  

Nivå 3 2 013 kr  Service och personlig omvårdnad 
alla dagar  

Avgiftshandläggare 

Tel: 0225/551 72  
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Praktisk hjälp 
Den praktiska hjälpen kan ges som t ex städning, tvätt, inköp eller post- och 
bankärenden.  
 
Trygghetslarm  
Trygghetslarm är avsedda att ge trygghet i boendet så att kvarboende blir 
möjligt. 
På anrop genom larm kommer hjälp från hemtjänsten dagtid och nattpatrull 
nattetid. 
 
Nattpatrull  
För pensionärer som bor hemma och behöver tillsyn eller hjälp nattetid 
finns nattpatrullen som besöker och hjälper dem. 
 
Dagverksamhet för dementa 
Dagverksamheten är främst till för att ge personer med demenssjukdomar 
stöd och stimulans samt ge anhöriga avlastning. 

Hemfixare 

Genom en hem-fixare erbjuder hemtjänsten också gratis hjälp med sådana 
arbeten som Du som pensionär bedömer att det är ett riskmoment för Dig 
att utföra själv. 
 
Det kan vara: 
 Byta glödlampor, proppar, batterier och lufta element 
 Sätta upp tavlor och rullgardiner 
 Sätta upp och ta ned gardiner 
 Hämta saker och sätta upp saker från vind, källare och skåp 
 Flytta mindre möbler 
 Smörja lås, dörrar m.m. 
 Fästa sladdar och att halksäkra mattor 
 Grusa och salta trappor 
 
Hem-fixaren ringer Du direkt och bokar tid med på telefonnummer:  
070-285 62 14 
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Dagverksamhet för personer med demens 

Dagverksamheten är främst till för att ge den demenshandikappade stöd och 
stimulans. 
 
Att regelbundet komma till en dagverksamhet och uppleva gemenskap och 
trygghet och få möjlighet att delta i aktiviteter, betyder att funktionsför-
mågan behålls längre, sjukdomsprocessen blir långsammare. 
 
För de anhöriga innebär en väl fungerande dagverksamhet vila och avkopp-
ling, samt möjlighet att ägna sig åt egna intressen. 
 
Lokal:  Öhlinska Villan vid Fågelsången i Säter 
Öppettider: måndag – fredag kl. 09.00-15.30 
 

Boendeformer 

Huvudinriktningen är att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar 
hemma. Men när hemtjänstens insatser inte längre räcker till kan den en-
skilde beviljas särskilt boende. Möjlighet finns även att för kortare perioder 
få bo i kommunens korttidsboende.  
 
I Säters Kommun finns följande särskilda boenden: 
 Fågelsången i centrala Säter 
 Enbackagården i Gustafs 
 Skedvigården i Stora Skedvi 
 
Korttidsboende: 
 Korttidsboendet på Skönviksområdet 

 
Gruppbostad för de med psykiskt funktionsnedsättning: 
 Björkgården i Säter 
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Övrigt 

Kommunal hälso- och sjukvård 

Kommunen ansvarar för och erbjuder hälso- och sjukvård upp till sjuk-
sköterskenivå i de särskilda boendeformerna, under vistelse på dagverksam-
heten samt för den som är inskriven i hemsjukvården. 

Syn– och hörselinstruktör 

För information ring  0225-553 24. 
 
Förmedlar råd och stöd för att underlätta de dagliga sysslorna och göra det 
möjligt att delta i verksamheter i samhället. Ger också träning i användandet 
av hjälpmedel samt informerar om kurser, aktiviteter och kommunens ser-
vice.   

Anhörigstöd 

Anhörigstöd vänder sig till personer som stöttar eller har omsorg om närstå-
ende som är äldre, långvarigt sjuka eller har funktionsnedsättning  

 
För information kontakta anhörigsamordnare: 
tel. 0225-553 24 
E-post: kerstin.norman@kommun.sater.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


