
Avgifter 2023
För omvårdnad och serviceinsatser 
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• Hemtjänst

• Trygghetslarm

• Matdistribution

• Dagverksamhet

• Korttidsplats

• Korttidstillsyn

• Kortidsvistelse

• Särskilt boende



Hur beräknas din avgift?
När vi beräknar din omvårdnadsavgift per månad så tar vi hänsyn till

• din inkomst

• nödvändiga utgifter (ditt minimibelopp)

• boendekostnader (fördelas på antal vuxna som ingår i hushållet)

• den lagreglerade underhållsskyldighet som finns mellan makar
och registrerade partners.

Om du har fördyrade kostnader som kan komma att höja ditt 
förbehållsbelopp, ska du inkomma med intyg som stärker detta. 
Därefter görs en individuell beräkning. 
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Förbehållsbelopp och 
minimibelopp
Varje person tillgodoses ett förbehållsbelopp för sina levnads
omkostnader och sina boendekostnader. Förbehållsbeloppet 
ska täcka utgifter för personliga behov och normala 
levnadsomkostnader och består av boendekostnaden och ett 
minimibelopp. 

Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och beräknas på 
prisbasbeloppet. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader 
för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, 
hemförsäkring, öppen hälso och sjukvård, tandvård, hushållsel, 
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet är:

Ensamstående: 6 470 kr/mån 65 år eller äldre

Makar/sambos: 5 279 kr/mån 65 år eller äldre

Ensamstående: 7 117 kr/mån yngre personer 

Makar/sambos: 5 807 kr/mån yngre personer



 
  

Inkomstprövning
För att vi ska kunna fastställa dina avgifter behöver du fylla i en 
inkomstanmälan. Detta görs digitalt via vår hemsida alternativt 
med inkomstblanketten som skickas hem till dig i samband med 
ditt avgiftsbeslut. För att vi ska beräkna dig korrekt kräver vi 
underlag som styrker inkomster och bostadskostnader, underlagen 
ska skickas in i samband med inkomstanmälan. Om du väljer att 
inte lämna uppgifter som rör dina inkomster så accepterar du avgift 
motsvarande maxtaxa. 

När vi beräknat din avgift får du hem ett avgiftsbeslut. 
Avgiftsbeslutet kan överklagas. 

Vid ändrade inkomstförhållanden är du själv skyldig att meddela 
din avgiftshandläggare.
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Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp dygnet runt.



2 359 kr/månad

353 kr/beviljad timme

277kr/månad

139 kr/månad och person

67 kr/portion

79 kr/portion

353 kr/beviljad timme

353 kr/beviljad timme

353 kr/beviljad timme

129 kr/dag, max 3 938 kr/månad 

80 kr/dygn

78 kr/dygn, max 2 423 kr/månad 

65 kr/dag

50 kr/dag

2 359 kr/månad 

3 938 kr/månad 

Kan variera

71 kr/dag

Avgifter 2023
Hemtjänstavgifter
Omvårdnadsavgift (maxtaxa) 

Timpris upp till maxtaxa 

Trygghetslarm * 

Makar/sammanboende * 

Matdistribution utan efterrätt 

Matdistribution med efterrätt 

Egenvård * 

Ledsagarservice * 

Avlösarservice över 12 timmar * 

Avgifter korttidsplats SoL
Korttidsplats kost 

Korttidsplats omvårdnad * 

Korttidsplats boendeavgift ** 

Dagverksamhet kost 

Dagverksamhet omvårdnad * 

Avgifter i särskilt boende
Omvårdnadsavgift (maxtaxa) 

Kost helpension 

Hyra 

Avgifter för LSS/Socialpsykiatri
Korttidsvistelse kost 

Korttidstillsyn skoldag kost 

Korttidstillsyn lovdag/studiedag kost 

Boendeavgift socialpsykiatri 

24 kr/dag

71 kr/dag

2 423 kr/månad

Resor till och från daglig verksamhet/korttidsvistelse - ingen avgift tas ut 
from 1 januari 2023.

* Ingår i maxtaxan, som är 2 359 kr/månad.
** Boendeavgiften ska rymmas inom avgiftsutrymmet.
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Maxtaxa är ett 

högkostnadsskydd som 

innebär att det finns ett tak 

för den avgift som tas ut för 

exempelvis hemtjänst eller 

särskilt boende.



Dubbla boendekostnader
När du som ensamstående flyttar till särskilt boende och inte 
hinner avveckla din tidigare bostad finns det möjlighet att ansöka 
om reducering av omsorgsavgift under en period om högst tre 
månader. Bostaden får inte överlåtas till ny ägare eller hyras ut 
under denna period. Vi behöver ha in handlingar senast en månad 
efter inflyttningsdagen. Blanketten finns digitalt på vår hemsida.

Betalningsalternativ
Du betalar dina kostnader via faktura eller efaktura. Det finns 
också möjlighet att ansöka om autogiro direkt på vår hemsida eller 
genom att få en blankett hemskickad till dig. 

Sigtuna kommun debiterar i efterskott, 30 dagars betalningsvillkor. 

Avbokning av insatser
Avbokning av hemtjänstinsatser ska meddelas till ansvarig utförare 
minst fem dagar innan utsatt tid för besök. 

Avbokning som sker vid dörren eller kortare intervall debiteras 
motsvarande avgift för den planerade insatsen. Undantag är vid 
akut frånvaro, till exempel sjukhusvistelse.



Kontakta oss

Sigtuna kommun 
Södergatan 20, 195 85 Märsta

Kontaktcenter: 08591 26 000
kontaktcenter@sigtuna.se

Besök oss på webben: www.sigtuna.se

Beräkning av din avgift

Socialtjänstlagen (SoL) reglerar 
vilka avgifter en kommun får ta ut. 
Kommunfullmäktige bestämmer vilka 
avgiftsbelopp som skall gälla under året. 

Beloppen påverkas även av den allmänna 
prisutvecklingen i samhället.

För 2023 är högsta omvårdnadsavgiften 
(maxtaxan) 2 359 kr per månad. 

Beräkning av taxor görs årligen.




