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Avgifter inom äldre-

och handikappomsorg
Socialtjänsten erbjuder hemtjänst, dagverksamheter och liknande insatser

för att underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra.
Syftet med hemtjänst är bl a att underlätta den dagliga livsföringen för
enskilda personer.
Hemtjänsten är inte enbart till för äldre människor och yngre personer med
funktionshinder utan riktar sig även till bl a personer med missbruksproblem
eller psykisk sjukdom. I hemtjänstbegreppet ingår också korttidsvistelse
och trygghetslarm. Kunden kan få hemtjänst såväl i ordinärt som i särskilt
boende. Kommunen ansvarar också för hemsjukvården.
I hemtjänstbegreppet ingår följande:

1) Schablonbeloppet uppgår till 5 023 kr

post- och bankärenden, matlagning/matdistribution

för ensamstående och 4 245 kr för makar/
sambo. Det ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, fritid, hygien, tandvård, läkemedel, hemförsäkring, tidning, telefon m m.

- Personlig omvårdnad, hjälp med att äta,

2) Individuellt belopp kan höja minimibe-

- Serviceinsatser, t ex städ, tvätt, inköp,

dricka, på- och avklädning, förflyttning, bryta
isolering, känna trygghet

- Ledsagning
- Avlösning av anhöriga

Förbehållsbelopp

Varje kund har rätt att behålla tillräckliga
medel av sin inkomst för personliga behov och
andra normala levnadsomkostnader s k
förbehållsbelopp som består av ett
minimibelopp och faktisk bostadskostnad.
Minimibeloppet består av: 1) schablonbelopp
och 2) individuellt belopp

loppet om kunden har merkostnader exempelvis för mat och god man. Beloppet kan också
sänkas om kunden inte har kostnad för t ex
hushållsel eller förbrukningsvaror i kommunens särskilda bostäder.

Förbehållsbeloppet används för att beräkna vad kunden ska betala. Inkomsten måste vara större än förbehållsbeloppet för att
avgift ska kunna tas ut.

Faktisk boendekostnad

Bostadshyra för bostadsrätt och hyresrätt ingår
som en mycket viktig del i avgiftsberäkningen
eftersom det är en del av förbehållsbeloppet.
För den som bor i eget hus medräknas räntekostnad som inte är avdragsgill samt driftkostnader. Det är endast kostnader för boendedelen
som ska räknas med.

Hur beräknas din avgift?

Avgiften beräknas på aktuell inkomst efter
skatt (nettoinkomst). Pension, inkomst av
kapital i form av ränteinkomster, utdelningar
på aktier, bostadsbidrag är några exempel. För
gifta och sammanboende läggs inkomsterna
ihop och fördelas med hälften på vardera när
det är mest förmånligt. Det innebär att avgiften
för den med högsta inkomsten beräknas utifrån
den sammanlagda inkomsten delat med två.
Den som har den lägre inkomsten får sin
avgift beräknad enligt den lägre inkomsten.
Förmögenhet påverkar inte avgiftens storlek
men rätt till jämkning upphör om kunden har
över 200 000 kr.
Beräknad inkomst jämförs med förbehållsbeloppet. Om inkomsten är större än förbehållsbeloppet kan kommunen ta ut hemtjänstavgift.
Är inkomsten mindre, tas ingen hemtjänstavgift ut.

Avgift för hemtjänst i
ordinärt och särskilt boende

Hemtjänstavgiftens storlek beror på hur
mycket hjälp kunden har. I tabellen nedan
redovisas de olika nivåer med insatser som
bestämmer avgiftens storlek. Avgiften i
respektive nivå ska ses som ett högsta värde.
Full avgift inom respektive nivå kan endast tas
ut om inkomsten är tillräckligt stor.
För de som bor i ordinärt boende används alla
fem nivåer. Personer i särskilt boende bedöms
ha omvårdnads- och servicebehov enligt nivå 5
d v s 120 timmar eller mer per månad och skall
därmed betala upp till 1 780 kr per månad beroende på förbehållsbelopp och inkomst.

Korttidsvistelse för äldre

För kunder som får växelvård eller
avlastning exempelvis vid korttidsboendet
Fyren uttages avgift upp till 1 780 kr.

Glöm inte att ansöka om bostadstillägg (BTP)
hos Pensionsmyndigheten, tel 0771-776 776

Måltider

Måltider i särskilt boende bygger på ett månadsabonnemang med frukost, lunch och middag samt
mellanmål/fika. Den som bor i särskilt boende betalar 3 660 kr per månad.
För de som bor i ordinärt boende erbjuds flera lösningar av lagad mat. Lunch och middag serveras
på dagverksamheter/mötesplatser, i särsklit boende och i form av hemlevererad mat.
- Måltider vid dagverksamhet/mötesplats äldre och funktionshindrade

60 kr/portion

- Restaurang/matservering

72 kr/portion

- Hemlevererad mat (kostnadsfri leverans)

60 kr/portion

(Lunch, kyld enportionsrätt exkl smör, bröd, dryck och kaffe)
(Lunch inkl smör, bröd o dryck, exkl kaffe)

- Måltider vid korttidsvistelse

122 kr/dygn

- Måltider vid vistelse i kontaktfamilj

122 kr/dygn

Övrig service
- Varudistribution
- Trygghetslarm, digitala

Omvårdnadsnivå
Tim/mån		
Avgift kr/mån

40 kr/leverans
250 kr/månad

1

2

3

4

5

1-5
356

6 - 15
712

16 - 59
1 068

60 - 119
1 424

120 -W
1 780

Avgiftsexempel A

Kunden är ensamstående och bor i vård och
omsorgsboende. Hemtjänstavgiften är maximalt
1 780 kr.
BERÄKNING AV INKOMST
Nettoinkomst
Bostadsstöd, BTP
Summa inkomster

Kr/mån
8 958
2 033
10 991

BERÄKNING AV FÖRBEHÅLLSBELOPP
Minimibeloppp
5 023
Förbrukningsvaror,
sängkläder mm
-400
El-schablon
-150
Tillägg för fördyrad kost
1 780
Bostadskostnad
4 691
Summa förbehållsbelopp
10 944
Avgiftsutrymme
(inkomst minus förbehållsbelopp)
HEMTJÄNSTAVGIFT
Hemtjänstavgift
i särskilt boende
Reducerad
hemtjänstavgift i sä bo
Summa hemtjänstavgift
ÖVRIGA KOSTNADER
Bostadskostnad
Måltider
Totalt att betala
(inkl hemtjänstavg 47)

47

1 780
-1 733
47
4 691
3 660
8 351

Avgiftsexempel B

Kunden är ensamstående och bor i ordinärt boende.
Omvårdnadsnivå 3, maximal avgift är 1 068 kr.

BERÄKNING AV INKOMST
Nettoinkomst
Bostadsstöd, BTP
Summa inkomster

Kr/mån
8 313
1 933
10 246

BERÄKNING FÖRBEHÅLLSBELOPP
Minimibelopp
5 023
Bostadskostnad
4 922
Summa förbehållsbelopp
9 945
Avgiftsutrymme
(inkomst minus förbehållsbelopp)

301

HEMTJÄNSTAVGIFT
Hemtjänstavgift
i ordinärt boende, nivå 3
1 068
Trygghetslarm
250
Reducerad
hemtjänstavgift i ord bo
-1017
Summa Hemtjänstavgift
301
(tillkommer på fakturan ev matdistribution
med 60:-/portion)

Garantibelopp

Garantibeloppet är en kommunal garanti för
skälig levnadsnivå avseende medel för personliga behov när avgifter, mat och hyra är
betalda.

Garantibelopp 2015 (kr/mån)
Ensamstående Makar/sambo
Ordinärt boende

3 880

Vård och
omsorgsboende

2 000

		

6 360
3 307

Om kunden inte har medel till hyra eller mat
och kommunen har satt ned avgiften helt,
prövas kundens behov av ytterligare
nedsättning av kostnader för mat och hyra mot
garantibeloppet.

Dubbla boendekostnader

Vid inflyttning till särskilt boende kan
ensamstående ansöka om jämkning för dubbla
boendekostnader. Jämkningen är inkomstprövad.
Den enskilde är skyldig att meddela när dubbel
boendekostnad upphör.

För mer information om
avgifter kan du ringa något
av dessa telefonnummer:
0920-45 45 75
0920-45 46 01
0920-45 43 95
0920-45 43 78

Ändrade förhållanden under året
Kunden har skyldighet att själv informera om
ändrade förhållanden som sker under året och
som kan påverka beräkningen av avgiften.

Överklagning

Avgiftsbeslut kan överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol genom s k förvaltningsbesvär.

Telefontider: 10.00 - 12.00 & 13.00 - 14.00

Hjälpinsatser

Information om ansökan om hjälpinsatser lämnas av myndighetssektionen.
Växel

0920-45 30 00

Avgift för hemsjukvård

Kommunen har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för personer som är 18 år och äldre.
Hembesök av distrikts-/sjuksköterska			

125 kr

Sjukvårdande behandling vid besök av distrikts-/sjuksköterska,
Sjukgymnast, arbetsterapeut samt medicinsk fotvård			

125 kr

Ingen avgift tas ut för:
- hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
- patient som är psykiskt funktionshindrad
- injektion av psykofarmaka
- vid hembesök hos patient inskriven i hemsjukvård
- ungdomar 18 och 19 år vid hembesök under icke jourtid
- palliativ vård som ges i hemmet
- patienter med dubbeldiagnos som behandlas av Case-manager ska inte betala avgift för sjukvårdande behandling.

Hjälpmedel

Det första hembesöket för utprovning av nytt hjälpmedel kostar 125 kr. Patienter i öppenvård som
har avgiftsbefrielse enligt fullmäktigebeslut, betalar ingen besöksavgift för utprovning av nytt
hjälpmedel. Egenavgift tas ut i olika nivåer för ortoser, stödkäpp, armbågskrycka, hygienhjälpmedel
utan hjul, rollator, TENS-apparat, Daisyspelare, madrasser och förbrukningsartiklar vid urininkontinens.
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