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Välkommen till Vård och Omsorg 

 

Den hä r foldern här tägits främ äv Vä rd och  
omsorg pä  Sälä kommun. 
 
KONTOR 
Sala Kommun 
Vård och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 
Telefon 0224-74 70 00 
Fax 0224-192 98 
E-post vardomsorg@sala.se 
 
ÖPPETTIDER 
Vardagar kl. 08.00–11.30, 13–16 
BESÖKSADRESS  
Fredsgatan 23, Sala 

 

 

Avgifter 
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Information om avgifter 

 

Gä ller frä n och med 1 jänuäri 2020 till och med  
31 december 2020. 

 

Du som här svä rt ätt klärä de dägligä sysslornä i hem-
met kän fä  bistä nd i form äv till exempel hemtjä nst, 
ävlo sning, trygghetslärm, eller sä rskilt boende fo r ä ldre. 

Du änso ker hos bistä ndshändlä ggäre och i den hä r bro-
schyren fä r du vetä vilkä ävgifter som gä ller inom Sälä 
kommun.  

Avgifternä ä r fästä men det finns  ocksä  ett ho gkost-
nädsskydd. Det innebä r ätt det finns en o vre grä ns fo r 
hur mycket kommunens tjä nster fä r kostä, en sä  källäd 
mäxtäxä.  

 

Olika tjänster och vad de kostar  
 

Hemtjä nsten:  Omvårdnadsavgiften kostär 200 kro-
nor per mä näd.  

Avgiften fo r servicetja nster kostär 384 kronor  per 
timme fo r den som här ävgiftsutrymme till dettä.  
Mäxtäxän ligger pä  2 125 kr/mä n. Mer ä n sä  beho ver du 
äldrig betälä.  

Din utfo räre kän ä ven änso kä om RUT-ävdräg. 
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Övriga Upplysningar 
Dennä informätionsbroschyr ger en o versiktlig bild äv 
Sälä kommuns regler nä r det gä ller ävgifter.  

 

Om du här frä gor om ävgifter ä r du vä lkommen ätt  
kontäktä oss genom Kontäktcenter pä  telefon  
0224-74 70 00 eller 0224-74 90 62 . 

Frä gä efter ävgiftshändlä ggäre.  

 

Avgifter 
 

Serviceinsätser    384 kr/tim (frä n 1 juni 19) 

Omvä rdnädsinsätser   200 kr/mä n 

Trygghetslärm   190 kr/mä n 

Hemsjukvä rd    200 kr/mä n 

Omvä rdnädsävgift   2 125 kr/mä n 

Korttidspläts/Vä xelvä rd 69 kr/däg 

Mätäbonnemäng   2 871 kr/mä n 

Mätävgift     94 kr/däg 

Dägverksämhet (mät)  55 kr/st 
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En av två makar flyttar 
Om mäke, mäkä eller sämbo flyttär till ett sä rskilt boende fo r 
ä ldre kän nedsä ttning äv ävgiften ske. Det sä  källäde kvärboen-
deskyddet gäränterär ätt den som bor kvär hemmä inte dräbbäs 
äv en oskä ligt fo rsä mräd ekonomisk situätion. 

 

Om debiteringen 
Debitering äv ävgift sker mä nädsvis i efterskott. Som mottägäre 
äv bistä ndsinsätser ä r du skyldig ätt meddelä fo rä ndräd inkomst 
och ännät som kän pä verkä ävgiften. Om det visär sig ätt du här 
betälät fo r lä g ävgift kän du bli ä terbetälningsskyldig i efterskott 
upp till sex mä näder.  

 

Autogiro och e-faktura 
Ett enkelt sä tt ätt betälä ävgifternä ä r viä äutogiro eller  
e-fäkturä. Kontäktä ävgiftshändlä ggäre i Sälä kommun  

Tel:  0224-74 90 62.  

 

Att överklaga 
Den som ä r missno jd med ett ävgiftsbeslut frä n kommunen kän 
o verklägä beslutet hos Fo rvältningsrä tten. En o verklägän kän till 
exempel gä llä beslut om storleken pä  ävgiften, ä ndring äv ävgift 
eller storleken pä  fo rbehä llsbeloppet. O verklägän mä ste go räs 
inom tre veckor frä n den däg dä  du fick informätion om beslutet. 
O verklägän sä nds till  

Sälä kommun  

Vä rd och omsorg 

Box 304 733 25 Sälä 
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Boendesto d/sociälpsykiätri: fo r boendesto d ä r insätser-
nä kostnädsfriä.   

 

Trygghetslärm: trygghetslärm kostär 190 kronor per 
mä näd.  

 

Mo tespläts/Dägverksämhet: dägverksämhet ä r kost-
nädsfri. Den enskilde betälär fo r mä ltider (55 kr/st) och 
fo r resor till och frä n mo tesplätsen/dägverksämheten.  

 

Hemsjukvä rd: kostnäden fo r dennä insäts ä r 200 kronor 
per mä näd.  

 

Korttidspläts/vä xelvä rd: den som vistäs pä  korttidspläts 
eller vä xelvä rd skä betälä 69 kronor per däg fo r om-
vä rdnäden sämt 94 kronor per däg fo r mä ltider.  

 

Sä rskilt boende fo r ä ldre:  den som ä r hyresgä st pä  sä r-
skilt boende fo r ä ldre betälär hyrä enligt hyreskonträkt. 
Kostnäd fo r mät tillkommer. Ett mä nädsäbonnemäng  
gä llände mät kostär 2 871 kronor per mä näd. Dä ruto ver 
tillkommer en omvä rdnäds ävgift pä  2 125 kronor per 
mä näd.  Vid frä nväro, till exempel vid en sjukhusvistelse 
mer ä n 14 dägär, betälär den boende ingen ävgift  fo r 
omvä rdnäd och mät. Avdräg medges ej fo r enstäkä mä l-
tider.   
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 Så räknas avgiften ut 
Fo r ätt rä knä ut ävgiften utgä r ävgiftshändlä ggären frä n 
din bruttoinkomst. Dä refter go rs ävdräg fo r skätt, kost-
näder fo r bostäden sämt levnädskostnäder 
(fo rbehä llsbelopp). Det som blir kvär utgo r din betäl-
ningsfo rmä gä ävgiftsutrymme).  

 

Förbehållsbeloppet för 2020 är:  

Mäkär och sämmänboende = 4 512 kr. 

Mäkär och sämmänboende 65 ä r eller yngre 4 963 kr.   

Ensämstä ende = 5 339 kr.  

Ensämstä ende och ä r 65 ä r eller yngre = 5 873 kr. 

 

Betälningsfo rmä gän jä mfo rs sedän med täxän pä  de in-
sätser du beviljäts. Om ävgifternä o verstiger din betäl-
ningsfo rmä gä sä  reduceräs ävgifternä med mellänskill-
näden. Avgiften blir äldrig ho gre ä n betälningsfo rmä gän 
under fo rutsä ttning ätt en riktigt ifylld blänkett lä mnäts 
in. 

 

Högkostnadsskydd (maxtaxa) 

Mäxtäxä betyder ätt det finns en o vre grä ns fo r hur 
mycket kommunens tjä nster fä r kostä. Mäxtäxän fo r 
2020 ä r 2 125 kronor. Fo r mäkär, som bä dä betälär äv-
gift, gä ller mäxtäxän vär och en fo r sig. 
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 Anso kän om individuellt tillä gg till fo rbehä llsbeloppet 
go rs pä  sä rskild blänkett hos ävgiftshändlä ggäre. Det 
krä vs ätt kostnädernä ä r regelbundet ä terkommände 
under minst 6 mä näder och uppgä r till minst 200 kro-
nor per mä näd. Kostnädernä skä styrkäs med kvitto el-
ler liknände. Lä kärintyg kän kommä ätt krä väs i vissä 
fäll. Fo r den som bor pä  vä rd- och omsorgsboende och 
här mä ltidsäbonnemäng go rs äutomätiskt ett individu-
ellt tillä gg till fo rbehä llsbeloppet. 

 

Så här räknas avgiften ut  

+ Bruttoinkomster, inklusive ev bostadstillägg 

 Skätt 

 Bostädskostnäd 

 Levnädskostnäder 

 

Dubbla boendekostnader 
Den som flyttär frä n egen bostäd till ett sä rskilt boende 
fo r ä ldre här mo jlighet ätt i sämbänd med inflytt till sä r-
skilt boende fä  en nedsä ttning äv ävgiften pä  grund äv 
dubblä boendekostnäder. Dettä fo rutsä tter dock ätt män 
kän pä visä ätt fo rsä ljning äv bostäd pä bo rjäts eller ätt 
hyreskonträkt sägts upp i sämbänd med inflyttning till 
sä rskilt boende fo r ä ldre.  
 


