
 

 

 

 

 

 

Version  2023-01-13 Vård och Omsorg  

  

  



 

 

 

Avgiftsbeslutet  
Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. 

Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen 

inom äldre- och omsorg om funktionshinder.  

Du måste själv betala för eventuella transporter, mat och hyra.  

 

Högkostnadsskydd (maxtaxa)   

Taxan är en inkomst och insatsrelaterad taxa, vilket innebär att 

avgiftens storlek bestäms både av din inkomst och den hjälp du 

blivit beviljad.  

Var och en betalar utifrån sin ekonomiska förmåga dock högst  

2 359 kr per månad eller 393 kr per timme.   

För att kunna beräkna din avgift ombedes du fylla i en 

inkomstförfrågan. Uppgift om eventuell inkomst av kapital, 

privata pensioner med mera hämtar du från senast aktuellt 

besked eller från senaste deklarationen. För makar eller partner 

gäller en gemensam inkomst som delas lika.   

När vi fått in aktuella uppgifter från dig (inkomstförfrågan) 

räknar vi ut din avgift. Du kommer att få ett skriftligt besked 

som talar om vad just din avgift blir per månad. Avgiftsbeslutet 

ändras om dina insatser eller inkomster/bostadskostnad 

förändras.  

Överklaga avgiftsbeslutet   

Du kan överklaga beslut om avgiftsunderlag, boendekostnad, 

minimibelopp och avgift genom förvaltningsbesvär. Hur detta 

görs framgår av information som du får i samband med ditt 

avgiftsbeslut.  

Reducering av avgift   

Reducering av avgiften sker endast vid frånvaro på grund av 

sjukhusvistelse, anmäld planerad frånvaro eller om kommunen 

på grund av personalbrist ej utför beviljad tid.    

 



 

Vad kostar de olika insatserna?   

Korttidsboende   

Korttidsboende kostar 79 kr per dygn för omvårdnad/ 

serviceinsatsen och  inom avgiftsutrymmet, sedan tillkommer 

matkostnad med 127 kr per dygn och en hyreskostnad med 78 

kr per dygn. Inflyttningsdagen och utflyttningsdagen räknas 

som ett dygn.  

 Dagverksamhet      

 Avgift uttages för matkostnaden, vilket 

är en lunch samt två gånger för kaffe 

med bröd = 91 kr. Tillägg görs för 

eventuell färdtjänstresa utifrån gällande 

taxa.  

Särskilt boende  
För dig som bor i särskilt boende  

tillkommer hyreskostnad enligt senaste   

hyresdokumentet, samt avgift för   

matabonnemang på 3 810 kr per månad.  

 

Trygghetslarm   
Abonnemangsavgiften för ett trygghetslarm  är 191 kr per 

månad. Om du larmar och det resulterar i ett hembesök 

debiteras verkställd tid enligt kommunens timtaxa upp till 

ditt avgiftsutrymme eller högst maxtaxan.   

Matdistribution   
Matdistribution kostar 67 kr per portion.  

Avgiftbefriade insatser   
Omsorg inom Socialpsykiatri och telefonservice är enligt 

politikerbeslut i Trosa avgiftsbefriat.  

Hemsjukvård   
Du som är inskriven i hemsjukvården betalar också efter 

förmåga dock högst 184 kr per månad.   

För dig som inte är inskriven i hemsjukvården utan enbart får 

enstaka besök betalar 184 kr per besök.  

Att tänka på   

   
  

  
  

  

När du blir beviljad insats 

inom Trosa kommuns vård 

& omsorg förutsätts det att 

du ansöker om 

bostadstillägg för 

pensionärer. Om du inte 

gör det och har rätt till 

bostadstillägg så kan 

kommunens kostnader för 

den beviljade insatsen bli 

för hög. 



Avgiftsberäkning  

Beräkning av avgift sker i 4 steg.  

1. Alla inkomster beräknas (utom omkostnadsdel av 

handikappersättning och barnbidrag) minus preliminär 

skatt och begravningsavgift.  

2. Boendekostnaden räknas fram: Hyra (exkl. hushållsel) 

eller 70% av räntan för bostadslån samt driftskostnader 

(exkl. hushållsel).  

3. Minimibeloppet plus bostadskostnaden blir ditt 

förbehållsbelopp.  

4. Inkomsterna minus förbehållsbeloppet blir ditt 

avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet blir 0 kr eller 

minusbelopp blir din avgift 0 kr.  

Vad är minimibelopp?  

Minimibeloppet baserar sig på normala levnadsomkostnader 

och som varje år fastställs av regeringen. Minimibeloppet 

beräknas utifrån prisbasbeloppet 52 500 kr (år 2023). Nedan 

anges dessa uträknat i belopp per månad och person.   

2023         yngre än 61 år    61 år och äldre  

Ensamstående    7 117 kr       6 470 kr   

Makar/partner    5 807 kr       5 279 kr   

Minimibeloppet kan höjas om du har skäliga fördyrade 

levnadskostnader som är varaktiga (minst 10 månader per år) 

och uppgår till minst två hundra kronor per månad.  

Fördyrade levnadskostnader kan vara fördyrad kost, om du har 

matdistribution eller matabonnemang i särskilt boende, eller 

kostnader för god man eller liknande.  

Minimibeloppet kan också sänkas om du har lägre 

levnadskostnader än de som ingår i minimibeloppet exempelvis 

om hushållsel, möbler och förbrukningsmaterial redan ingår i 

boendekostnaden.  

 



 

 

 

Här kan du göra en preliminär beräkning av din avgift:  

Fyll i dina bruttoinkomster (före skatt).  

Dra bort minimibeloppet och din bostadskostnad från dina 

nettoinkomster.  

Kvar blir ditt avgiftsutrymme.  

Avseende sammanboende makar läggs inkomsterna och 

bostadskostnaden ihop och sedan fyller ni i halva beloppen.  

Resultatet visar då avgiftsutrymmet per person.   

 

   

Nettoinkomsterna minus minimibelopp och bostadskostnad 

blir ditt avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet blir 0 eller ett 

minusbelopp blir din omvårdnad/serviceavgift 0 kr. Blir 

avgiftsutrymmet högre än gällande maxtaxa, är det maxtaxan 

eller maxtimtaxan som gäller.  

Allmän pensioner     

Övrig pension/inkomst    

Ränteinkomst/utdelning   

Bostadstillägg   

Preliminär skatt   

Summa nettoinkomster    

Minimibelopp   

Bostadskostnad   

Avgiftsytrymme     

+   

+   

+   

-   

=   

-   

-   

=   



   

   

Kundval   

Den avgift som du betalar för din omvårdnad/service är densamma 

oavsett vem som utför tjänsten – kommunen eller något av de 

godkända företagen. Avgiften är fastställd av kommunen och betalas 

till kommunen enligt den faktura som du får.   

Varken de enskilda företagen eller kommunen får begära eller ta 

emot någon extra betalning för de tjänster som avser den hemtjänst 

som är beviljad av kommunen.  

   
Avgifter inom omsorg om funktionsnedsättning  

I de flesta fall räknas avgiften gällande omsorg i likvärdighet 

med hemtjänst. Insatser enligt LSS, boendestöd och 

telefonservice är avgiftsbefriade. Du betalar alltid för mat, 

aktiviteter, transport och eventuell hyra själv.   

Korttidsvistelse   

Trosa Kommun ansvarar för personal och vistelsekostnad i 

samband med kortidsverksamhet, dock inte för matkostnader 

och andra kostnader som ingår i normal livsföring.  

Resor   

Reskostnader till och från daglig verksamhet skall betalas av 

den enskilde och motsvara kollektivtrafikens månadskort.  

Matkostnader   

Mat på kommunens LSS-verksamheter betalas enligt följande:  

Frukost 18 kr, lunch 67 kr, middag 30 kr och mellanmål 12 kr. 

Totalt 127 kr per dygn. För matkostnader hos externa utförare 

betalas den faktiska matkostnaden av den enskilde.  

Aktiviteter   

Respektive deltagare betalar sin egen aktivitetskostnad.  

 



 

Autogiro  

   

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att vara kund hos oss. 

Anmäl dig till vår Autogirotjänst så ser vi till att dina 

betalningar till oss utförs automatiskt på förfallodagen. Det 

enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på 

ditt konto.  

   

Autogiro är en trygg och säker tjänst. Inga pengar dras från 

kontot utan att du vet om det. I god tid i förväg får du besked 

om hur mycket som kommer att dras från ditt bankkonto. Du 

kan alltid stoppa en betalning om något inte stämmer.  

   

Du behöver inte oroa dig för du ska glömma eller på annat sätt 

missa att betala en räkning. Du slipper knappa in OCR-nummer 

eller fylla i blanketter varje gång du ska betala. I stället ser vi 

till att betalningen alltid utförs på rätt dag. Varken för tidigt 

eller för sent. Du behåller dina pengar på ditt eget konto längre 

och ökar därmed din ränteavkastning. Dessutom riskerar du 

ingen dröjsmålsränta eller förseningsavgift.  

   

Enklast och snabbast anmäler du dig till Autogiro genom din 

internetbank. Där kan du också överblicka och styra alla dina 

Autogiromedgivanden.  

   

Om du inte har tillgång till Internet kan du vända dig till oss så 

sänder vi dig en blankett. Vi tar sedan hand om resten, månad 

efter månad så länge du själv vill. Du är även välkommen att 

ringa oss på ekonomienheten om du har några frågor eller 

behöver hjälp.   

Välkommen till ett enklare sätt att betala dina räkningar.  



Kontakt  

Postadress: Vård och omsorg, 619 80 Trosa  

Besöksadress: Industrigatan 8 A  

Tfn växel: 0156 - 520 00 Fax 0156 - 523 02  

 Anette Johansson  Annette Flak  

 Avgiftshandläggare   Avgiftshandläggare   

 Tfn: 0156-520 00   Tfn: 0156-520 00   
  E-post: anette.johansson@trosa.se            E-post: annette.flak@trosa.se  

 

Mer information kring våra verksamheter finner du på hemsidan www.trosa.se  

Information enligt GDPR   

Personuppgifter behandlas fr.o.m. 25 maj 2018 enligt GDPR    

(   dataskyddsförordningen   ).   

För information om behandling av personuppgifter enligt GDPR vid    

hantering av ärenden rörande Vård och omsorg bifogas i separat    

dokument.   
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