Avgiftsinformation 2019
Inkomstförfrågan
Det du ska betala för hemtjänst, vård, omvårdnad och socialt stöd beror
på hur mycket du har i inkomst. För gifta räknar man bådas inkomst och
delar i två lika stora delar. Oavsett om man bor ihop eller inte gäller
försörjningsplikten.
Första gången du får hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård,
korttidsvård eller flyttar till ett särskilt boende (äldreboende) får du en
blankett. Denna blankett kallas för inkomstförfrågan.
I inkomstförfrågan ska du fylla i din:
• inkomst
• livränta
• bankränta
• kapitalinkomster
• bostadstillägg eller bostadsbidrag
• bostadskostnad
I december/januari varje år skickas en ny inkomstförfrågan ut som ska
fyllas i och skickas tillbaka senast sista januari det nya året. Samtliga
uppgifter som avgiftsberäkningen grundar sig på förändras vid varje nytt
år och en ny beräkning är därför nödvändig. Om blanketten inte kommer
in i tid till socialförvaltningen tillämpas maxtaxa. Vi tar hänsyn till
ändringen från den månad som uppgifterna kommit förvaltningen
tillhanda.
Väljer du att inte lämna in uppgifter, debiteras automatiskt enligt
fastställd taxa.
Bostadsbidrag/bostadstillägg
Det är viktigt att du ansöker från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten
om bostadsbidrag/bostadstillägg. Tänk även på att anmäla till
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten om din hyra eller inkomst
förändras. Det kan göra att dittbostadsbidrag/ bostadstillägg förändras.
Vad är förbehållsbelopp?
Förbehållsbelopp är de pengar du behöver för dina personliga behov, och
som du ska ha kvar innan en avgift kan tas ut för vård, omvårdnad och
sociala insatser. I förbehållsbeloppet ingår ett schablonbelopp. Det är ett
belopp som är lika för alla i hela landet. Du ska ha kvar 5 249 kronor varje
månad som ensamstående och 4 435 kronor som sammanboende, först
därefter får avgift för vård, omvårdnad och sociala insatser tas ut.
Funktionshindrade under 61 år kan få beviljat ett högre förbehållsbelopp.

Under vissa omständigheter kan förbehållsbeloppet höjas. Det gäller om
du har fördyrade levnadskostnader som exempelvis för färdiglagad mat på
särskilt boende.
Ditt förbehållsbelopp minskas med 650 kronor per månad om du inte har
vissa kostnader. När du bor i särskilt boende kan det vara en del
kostnader som du inte har jämfört med andra som bor i eget boende. Det
kan gälla t.ex. kostnader för möbler, hushållsel och förbrukningsartiklar.
Schablonbeloppet ska räcka till:
• mat
• kläder och skor
• fritidsaktiviteter
• hygien, så som schampo och tvål
• förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
• dagstidning, telefon och TV-avgift
• möbler och husgeråd
• hushållsel
• hemförsäkring
• resor
• läkarvård och tandvård
• mediciner.
Avgiftsutrymme
När man har öronmärkt pengar till sitt boende, mat och personliga behov
(förbehållsbelopp), kallas det som blir kvar för Avgiftsutrymme. För att
räkna ut sitt avgiftsutrymme lägger man ihop sina inkomster och drar
ifrån sina kostnader se nedan.
+ inkomster efter skatt
+ bidrag (bostadstillägg)
– boendekostnad
– förbehållsbelopp (maten ingår i förbehållsbeloppet)
= avgiftsutrymme det som kommunen får ta ut i avgift, för vård,
omvårdnad och sociala insatser dock aldrig högre än maxtaxan.
Om du får dubbla bostadskostnader när du flyttar
Vid flyttning till särskilt boende kan du drabbas av dubbla
boendekostnader. I de fall man inte anser sig klarar dubbla
boendekostnader och saknar tillgångar som minst motsvarar ett
basbelopp, och är ensamstående kan hyran jämkas i 1 månad. Den
dubbla boendekostnaden måste verifieras genom uppvisande av kvitto på
betald hyra eller avgift.
Detta ansöker du om på blanketten Ansökan om jämkning som finns på
kommunens hemsida.

Maxtaxa
När du bor i den egna bostaden, servicelägenheten eller särskilt boende
betalar du aldrig mer än 2 089 kronor per månad (2019) för den hjälp du
får med hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård eller
korttidsvistelse.
Det kallas för maxtaxan. Om du betalar mindre beror det på att du har
mindre antal hjälpinsatser eller ska ha kvar ditt förbehållsbelopp. För en
del kan avgiften bli 0 kronor på grund av att de ska ha kvar sitt
förbehållsbelopp.
I maxtaxan ingår inte avgifter för färdiglagad mat, utprovning av tekniska
hjälpmedel eller för resor. För dessa avgifter får du använda pengar ur
förbehållsbeloppet.
Avgifter som ingår i maxtaxan
Trygghetslarm
Trygghetslarmet kostar 232 kronor per månad.
Telefonservice
232 kronor per hushåll och månad
Hemvård
Hemvård kostar 304 kronor i timmen, debiteras per påbörjad halvtimme.
Med hemvård avses hemvårdnadsinsatser.
Serviceavgift
Serviceavgift kostar 304 kronor i timmen, debiteras per påbörjad
halvtimme. Med service avses städ, tvätt och inköp.
Boendestöd
Serviceavgift kostar 154 kronor i timmen, debiteras per påbörjad
halvtimme.
Hemsjukvård
Hemsjukvård kostar 304 kronor i månaden.
Omvårdnad i särskilt boende
Taxan för omvårdnadsinsatser i särskilt boende vid Bergs,
Fagerlidshemmet, Skållerudshemmet, Kroppefjällshemmet är
max 2 089 kronor i månaden (maxtaxan)

Korttidsvård
Korttidsvård är en tillfällig hjälp vid ett särskilt boende när man inte kan
åka hem direkt från sjukhuset eller inte kan få den hjälp man behöver i
det egna hemmet av hemtjänsten eller någon anhörig eller närstående.
Detta kostar 70 kronor per dygn, upp till maxtaxan 2 089 per
kalendermånad.
Plus en måltidsavgift på 141 kronor per dygn (ingår inte i maxtaxan)
Ledsagarservice
Ledsagarservice kostar 154 kronor i timmen, debiteras per påbörjad
halvtimme.
Mat distribution
Du betalar en kostnad för hembärning av mat på 10 kronor per tillfälle.
Avgifter som INTE ingår i maxtaxan
Utprovning av tekniska hjälpmedel, 82 kronor vid varje
utprovningstillfälle.
Måltidskostnad särskilt boende vid Bergs, Fagerlidshemmet,
Skållerudshemmet, Kroppefjällshemmet kostar 4 230 kr per månad,
dygnskostnaden är 141 kronor.
Matportion.
För färdiglagad mat som bärs hem av hemtjänsten betalar du en kostnad
per matportion 55 kronor.
Hyran för en bostad i särskilt boende.
Den som bor i en bostad i ett särskilt boende betalar en hyra.
Hyran betalas för den egna bostaden.
I hyran ingår också tillgång till gemensamma utrymmen som kök, matsal
och dagrum. Det ingår också säng, lakan, hushållsel och städmaterial.
Hyran för en bostad i ett särskilt boende varierar från 2 931 till 4 689
kronor i månad beroende på storlek, utformning och standard.
Hur gör jag om jag vill överklaga ett avgiftsbeslut?
Du kan överklaga till Länsrätten om du tycker att du får betala för mycket
eller att du får för lite pengar kvar när avgifterna för hemtjänst,
hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård och korttidsvistelse är betalda.

