••• Avgifter inom särskilt boende
Vad betalar du för?
Avgiften på särskild boende är uppdelad i tre delar:
- Hyra
- Mat
- Omvårdnad

Beror på var du bor
3 981 kr/mån
1 772 kr/mån

Avgifterna debiteras två månader i efterskott.

Vad måste du göra?
Lämna inkomstuppgifter
Uppgifter om dina privata pensioner, tjänstepension,
kapitalinkomster lämnar du in på den blankett som skickas
hem till dig. Uppgifter om din aktuella pension och
bostadstillägg hämtar vi från Pensionsmyndigheten.
Ansöka om bostadstillägg och bostadsbidrag
Bostadstillägg/bostadsbidrag räknas in när den
avgiftsgrundande inkomsten ska beräknas. Det är därför viktigt
att den ligger på rätt nivå.
Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten
0771-776 776, www.pensionsmyndigheten.se
Bostadsbidrag för personer under 65 år söker du hos
Försäkringskassan 0771-524 524, www.forsakringskassan.se

Hur beräknas avgiften?
Avgiften beror på din inkomst, boendekostnad, bostadstillägg,
ålder samt civilstånd. Avgiften beräknas alltid för varje enskild
person. Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt
Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
+ El-schablon
+ Kostnad för de förbrukningsvaror som boendet
tillhandahåller, sängkläder mm
- Boendekostnad
- Individuell del (exempelvis kostnad för god man och
fördyrad kost)
- Minimibelopp*
-------------------------------------------------------------------------------= Avgiftsutrymme
Du betalar aldrig mer för omvårdnaden än ditt beräknade
avgiftsutrymme och högst 1 772 kr per månad.

*Minimibelopp Lagstadgat belopp som årligen fastställs och
utgår från Konsumentverkets hushållsbudget för skäliga
levnadsomkostnader. 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 2019 för de som är 65 år eller äldre:
5 249 kr/mån för ensamstående
4 320 kr/mån för makar/sammanboende
Minimibelopp 2019 för de som är under 65 år
5 774 kr/mån för ensamstående
4 752 kr/mån för makar/sammanboende
Garantibeloppet är en kommunal garanti för skälig
levnadsnivå avseende medel för personliga behov när den
enskildes alla avgifter från kommunen är betalda. Det innebär
att om inte medel att betala full avgift utifrån den enskildes
avgiftsutrymme finns prövas den enskildes behov av
nedsättning mot garantibeloppet.
Makar och sammanboende
Vid avgiftsberäkning för makar och registrerade partners
räknas de sammanlagda inkomsterna och fördelas sedan med
hälften på vardera part. Boendekostnaden delas lika mellan
makarna. För sammanboende baseras avgiftsberäkningen på
den enskilde personens inkomster förutom boendekostnaden
som delas lika mellan de sammanboende.

