
Särskilt boende 

Generell avgift 
I våra särskilda boenden tillhandahålls följande 
produkter för de äldre:  
 
Förbrukningsvaror (för daglig skötsel av bosta-
den). 
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 på-
börjad kalendermånad.  Inga avdrag från kost-
nadsersättningen görs vid frånvaro från bostaden. 

Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse avser växelvård, avlastning, gäst-
plats eller annan tillfällig vistelse i särskild boende-
form. 
Avgift: 164 kr/dygn  

Kontaktuppgifter handläggare 

Socialnämnden 
 

Hyra 
Den som bor på Fågelsången, Skedvigården eller 
Enbackagården betalar sin hyra direkt till Säterbo-
städer. 
 
Dubbla bostadskostnader 
Vidflytt 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 upp-
visande av kvitto styrka inbetalning av bostads-
kostnaden för den gamla bostaden. 
 
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 förbehållsbeloppet ska man alltid be-
tala råvarukostnaden för maten som ingår i mat-
kostnaden. 
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Grundbegrepp 

Maxtaxa   
Maxtaxa innebär ett avgiftstak på 2 013 kr/månad 
för omvårdnad, dagverksamhet och trygghetslarm.  
 
Förbehållsbelopp 
Med förbehållsbelopp avses det belopp som den 
enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel 
innan avgift får tas ut för hemtjänst, trygghetslarm 
och dagverksamhet. Beloppet ska täcka den enskil-
des normala levnadskostnader, enligt schablonise-
rade normala kostnadsposter, förutom boendekost-
naden.  

Förbehållsbeloppen 2017 

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 

Avgiftssystemet 
Omvårdnadstaxan är indelad enligt  
följande: 

Avgift för punktinsats  
De som har begränsade insatser blir debiterade en-
ligt 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 de-
biteras den enligt nivå 1 eller högre. 
 
Trygghetslarm 
Avgift: 202 kr/månad 
Om man har beviljat bistånd om hemtjänstinsatser 
enligt nivå 1-3, ingår larmet i den avgiften.  
En avgift tillkommer för test av larmet. Avgiften 
faktureras av ditt telefonbolag. 

Ordinärt boende 

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 punktinsats utan man hamnar i 
nivå 1.  
Avgiften blir då 1 007 kr. 

Avgifter för hemsjukvård och hem-
besök 

Maxtaxa 
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. 

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  

Ordinärt boende 

Vård-
nivå  

Kr/
månad  

Beskrivning av vårdnivå  

Nivå 1  1 007kr  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  

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 

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 


