
 

Avgifter inom Äldreomsorg 

och funktionsstöd 
Gäller från och med 2023-04-01



Avgift för hemtjänst 

Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt 
kommunal hälso- och sjukvård och 
förbrukningsartiklar får per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet = 
maxtaxa. Regeringen fastställer nytt prisbasbelopp 
inför varje årsskifte, och detta brukar i Hammarö gälla 
först från och med februari månad.

Avgifter för äldre- och handikappomsorg regleras i 8: 

e kapitlet Socialtjänstlagen. Den högsta avgift som 

får tas ut för hemtjänst och hemsjukvård 2023, är

2359 kronor per månad från och med 2023-02-01 
Gäller såväl i det egna som i det särskilda boendet. 

Avgifter för makar 

Vid beräkning av avgifter för makar läggs makarnas 

gemensamma inkomster samman och fördelas 

sedan med hälften på vardera maken. Detta är 

underlag för avgiftsberäkningen. Avgiften beräknas 

sedan individuellt utifrån respektive make/makas 

behov av insats. För sammanboende som inte är 

gifta räknas inkomsterna var för sig. 

Förbehållsbelopp 

Lagen anger ett så kallat förbehållsbelopp för att du 

ska ha en skälig levnadsnivå sedan du betalat hyra 

och hemtjänstavgift. Förbehållsbeloppet ska ge 

utrymme för dina personliga behov som mat, 

hygienartiklar, läkarbesök/tandvård, hushållsel, kläder 

och liknande.  Ditt förbehållsbelopp beräknas med 

ledning av ett i lagen fastställt minimibelopp som år 

2023 är 6470 kronor per månad för ensamstående

och 5279 kronor per månad och person för makar. 
Förbehållsbeloppet beräknas individuellt. 



Avgiftsberäkning 

Pensioner minus skatt 

Kapitalinkomster minus skatt 

+ Bostadstillägg till pensionärer

-------------------------------------------- 

Nettoinkomsten 

Om din nettoinkomst är högre än ditt 

förbehållsbelopp betalar du avgift, dock högst 2359 
kronor per månad. Om den är lägre än ditt 

förbehållsbelopp betalar du ingen avgift. BTP, 

bostadstillägg till pensionärer, ska du ansöka om hos 

Pensionsmyndigheten. 

Hemsjukvård 

Hemsjukvård är avgiftsbelagd. Besök av 

sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut kostar 

235 kr. För hemsjukvård som utförs av 
hemtjänstpersonal betalar du för den tid de är hos 

dig. 280 kr/timme. Avgifterna ingår i maxavgift. Om 
du bor i särskilt boende ingår hälso- och sjukvård i 

omvårdnadsavgiften. 



Trygghetslarm 

Avgiften för trygghetslarm är 415 kronor per månad 
inklusive personalbesök föranlett av ditt larmanrop. 

Betalar du redan högsta avgift, 2359 kronor per 
månad, betalar du inget extra för trygghetslarmet. 

Halv månadsavgift betalar du om trygghetslarmet 

avslutas senast den 15:e i månaden eller om du 

beviljats trygghetslarm fr.o.m. den 16:e i månaden. 

Varje person i ett hushåll som har behov av 

trygghetslarm får ett eget beslut och betalar en 

egen månadsavgift.  

Vid installation av trygghetslarm utgår en 

engångsavgift på 397 kr/hushåll. Om man önskar en 
extra larmklocka, kan man köpa den till 

självkostnadspris, 1209 kr. Borttappad/ej återlämnad 
utrustning ersätts med kommunens självkostnad 1209 

kr och larmbox 6645 kr.

Mobilt trygghetslarm 

Den som även har behov av ett mobilt 

trygghetslarm som även kan användas utanför 

bostaden kan få det efter bedömning. I botten 

behöver man ha ett beslut om Trygghetslarm. 

Avgiften blir fortfarande 415 kr/månad. Om du 
redan har Trygghetslarm utgår ingen extra 

engångsavgift för installation. Borttappad/ej 

återlämnad utrustning ersätts med kommunens 

självkostnad: mobil larmklocka 1700 kr och mobil 

larmbox 6645 kr.



Dagverksamhet på Silviagården 

Deltagande i dagverksamheten kostar 42 kr per 
dag, samt avgift för mat på 57 kronor per dag

Korttidsvistelse 

Vid vistelse på kommunens korttidsenhet tas avgift 

ut för mat med 132 kronor per dygn samt en 

vårdavgift på 78 kronor per dygn. Avgiften för 
trygghetslarm påverkas inte. 

Avlösning 

Avlösning kan ske i eller utanför hemmet och 

debiteras enligt hemtjänsttaxa. 



Särskilt boende  

I särskilt boende är avgiften uppdelad på hyra, mat 
och omvårdnad/hemsjukvård. För 
omvårdnad/hemsjukvård betalar du max 2359
kr/månad. I avgiften ingår trygghetslarm. 

Avgiften för mat är 3960 kronor per månad och 

avgiften för förbrukningsartiklar är 196 kronor per 

månad. 

Särskilt boende  

I avgiftsberäkningen, vid inflyttning till särskilt 
boende, kan hänsyn tas till dubbel boendekostnad i 
max tre månader genom reducering av 
omvårdnadsavgiften. 

Att överklaga avgiftsbeslut 

Avgiftsbeslut fattas med stöd av Socialtjänstlagen 

vilket betyder att du kan överklaga. Det är 

Förvaltningsrätten i Karlstad som prövar kommunens 

beslut. Vänd dig i första hand till 

avgiftshandläggaren. 

Du har rätt att överklaga beslut som rör: 

• avgiftens storlek

• avgiftsändring

• beräkning av avgiftsunderlag

• beräkning av boendekostnad

• beräkning av minimibelopp



Det är viktigt att du så snart som möjligt 

anmäler förändringar som kan påverka din 

avgift 

Har du frågor som rör avgiften eller vill anmäla 

förändrad ekonomisk situation, Ring oss: Lena 

Björkman eller Eva Amundsson
054-51 50 00

Eller maila oss: 

lena.bjorkman@hammaro.se 

eva.amundsson@hammaro.se



Postadress: Box 26, 663 21 Skoghall Besöksadress: Mörmovägen 5, Skoghall 

Telefon: 054-51 50 00 Fax: 054-51 31 19 Hemsida: hammaro.se

Förteckning avgifter 

Avgifter som ingår i maxavgift  

Trygghetslarm 415 kr/månad

Personlig omvårdnad, ärenden 

Promenader och städning

Tvätt 

Inköp av dagligvaror 

Omvårdnad korttidsplats 

280 kr/utförd timme 
232 kr/tillfälle

232 kr/tillfälle

78 kr dag (exkl mat)

Omvårdnad i särskilt boende, 

inklusive hemsjukvård 

Besök av sjuksköterska 
Besök av arbetsterapeut eller 

fysioterapeut 

Hemsjukvård som utförs av 

hemtjänstpersonal 

Avlösning 

2359 kr/månad (exkl mat) 
235 kr besök

235 kr besök/ordination

280kr/utfördtimme

280 kr/utförd timme

Avgifter som inte ingår i maxavgift 

Vistelse på Silviagården 42 kr/dag

Lunch på Silviagården 

Kost korttidsplats/avlastning 

Kost i särskilt boende  

Matdistribution  

Tvättmedel  

57 kr/portion 

132 kr/dygn      

3960 kr/månad     

65 kr/portion     

56 kr/månad     

Installationsavgift trygghetslarm  382 kr (engångsavgift, en gång

per hushåll) 




