
 



 

Nivå 1 760 kronor/månad Beviljade insatser dagtid, högst tre gånger per vecka 
 
Nivå 2 1 628 kronor/månad Beviljade insatser dagtid och/eller kvällstid,  
   fyra gånger eller mer per vecka 
 
Nivå 3 2 170 kronor/månad Beviljade insatser dygnet runt. 
 
Vid tillfällig sjukhusvistelse, reduceras hemtjänstavgiften från dag 1 fram till dag före 
hemkomst, efter uppvisande av faktura/intyg. 

Avgift:  271 kronor/månad 
Installationsavgift:  326 kronor 

Solrosen  
Avgift:  60 kronor/dag  
Matkostnad:   85 kronor/dag 
 
Avgift samt matkostnad tas ut enligt beviljat biståndsbeslut.  
Gäller även vid frånvaro. 
 
Övriga dagverksamheter 
Avgift:  60 kronor/dag 

Avgift:  100 kronor/tillfälle, max 400 kr/månad 

Vårdavgift:  2 170 kronor/månad (72,33 kronor/dygn) 
Matkostnad:   4 470 kronor/månad (149 kronor/dygn)  
 

Hyra  Enligt hyreskontrakt 
Matkostnad  4 470 kronor/månad 
Vårdavgift  Maxtaxa 2 170 kronor/månad 
 
Vid tillfällig bortavaro görs avdrag för matkostnad från och med dag 1 till och med dag före 
hemgång till boendet. Frånvaro kan vara sjukhusvistelse eller annan frånvaro. 

 



 

Avgift 760 kronor/månad 
 
Ej avgiftsbelagda åtgärder är  
o Behandling enligt smittskyddslag 
o Uppsökande verksamhet där initiativ tas av legitimerad personal i förebyggande syfte  
o Åtgärd för person inom LSS och socialpsykiatri 
 
Personer som inte har åtgärd återkommande varje månad, betalar endast de månader  
man har åtgärd. 

 
Enstaka kosttillägg 
Näringsdryck/drickfärdig energimodul 12 kronor/styck inklusive hemleverans 
Berikningspulver/förtjockningsmedel 100 kronor/månad inklusive hemleverans 
 
Kosttillägg som tillskott 700 kronor/månad inklusive hemleverans 
Sondnäring upp till 800 ml/dygn 
Näringsdryck upp till 3 förpackningar/dygn 
Drickfärdig energimodul upp till 90 ml/dygn 
Volymer utöver denna nivå definieras som heldygnskost. 
 
Heldygnskost 
Sondnäring/kosttillägg som enda näringskälla:  4 470 kronor/månad 

  



 

Maxtaxan (högkostnadsskyddet) är beslutat av Riksdagen och är lika i hela landet. Maxtaxan är 
det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett hur hög inkomsten är, vad man har för 
tillgångar och hur mycket insatser har. 

Förbehållsbeloppet är det belopp som du behöver ha kvar för dina personliga utgifter och för att 
betala din boendekostnad innan kommunen kan ta ut en avgift.  
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och din bostadskostnad. 
 
Minimibeloppet fastställs av Riksdagen utifrån gällande prisbasbelopp och grundas på 
Konsumentverkets normer. De ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, 
hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, 
förbrukningsvaror, resor, möbler husgeråd och läkemedel.  
 
 
Minimibelopp  
Ensamstående 61 år och äldre: 5 653 kronor/månad 
Makar/sambo 61 år och äldre: 4 707 kronor/månad 
 
Ensamstående under 61 år:  6 218 kronor/månad 
Makar sambo under 61 år:  5 178 kronor/månad 

För att kunna fastställa rätt avgift ska du vid uppstart av 
insatser och därefter i januari varje år fylla i och 
skicka/lämna in blanketten ”Inkomstförfrågan”.   
På blanketten väljer du om du vill att vi ska ta hänsyn till 
dina inkomster eller inte. 
 
Om du väljer att hänsyn ska tas till din inkomst fyller du i 
uppgifter om aktuell nettoinkomst, inkomst av 
näringsverksamhet, kapitalinkomster, boendekostnad, 
familjesituation med mera på inkomstförfrågan.  
Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlaget. 
 
Om man väljer att hänsyn inte ska tas till inkomst  
kommer inga uppgifter att inhämtas från 
Pensionsmyndighet/Försäkringskassa och man accepterar  
då att debiteras maxavgift för respektive insats/åtgärd.  
 
Du är skyldig att kontinuerligt lämna uppgifter om förändring  
gällande inkomst, bostadskostnad, familjeförhållande eller något annat  
som kan påverka beräkningen av avgiften.  
 
Det är viktigt att du som pensionär ansöker eller förnyar ansökan om bostadstillägg hos 
Pensionsmyndigheten. 



 

Du kommer få ett skriftligt besked, ett avgiftsbeslut, om din avgift och hur den är beräknad.  
Ta gärna kontakt med oss om du har synpunkter eller frågor angående avgiften eller hur den  
har beräknats. 

Om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga till Förvaltningsrätten.  
Information om hur du går tillväga får du tillsammans med ditt avgiftsbeslut.  
Överklagan av avgiftsbeslut ska göras inom 3 veckor från den dag då du fick del av beslutet.  
Du kan få hjälp med detta av kommunens avgiftshandläggare. 

 
Ulrika Videdal 0533-68 16 97 
Karin Bäckström 0533-68 16 98 
 
Socialförvaltningen, 661 80 Säffle 
0533- 68 10 00 växel 
social@saffle.se 
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