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AVGIFTER
Din avgift beror dels på vilka insatser du beviljas från kommunen och dels på dina
ekonomiska förutsättningar. Du ska aldrig behöva tacka nej, till de insatser du
beviljats, på grund av ekonomiska hinder. Vilka insatser du blir beviljad beror på
ditt behov.
Avgift för insats
Din avgift baseras först och främst på hur mycket insatser du beviljats från
kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje år vilka taxor som ska gälla för
insatserna.
Högkostnadsskydd och Maxtaxa
Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, så kallad maxtaxa, för vård
och omsorg. Högre avgift än maxtaxan får kommunen aldrig ta ut. Maxtaxan
är lika i hela landet och ändras varje år, för år 2020 är den 2 125 kr/mån.
Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme
Trots att avgiften reduceras av maxtaxan kanske din inkomst inte räcker för att
betala hela vård- och omsorgsavgiften. Därför har riksdagen beslutat om ett
minimibelopp som är lika i hela landet. Minimibeloppet ska vara till livsmedel,
kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen
hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler,
husgeråd och läkemedel. Förbehållsbeloppet består av kostnader för bostad plus
minimibeloppet. Avgiftsutrymmet är den del som återstår av disponibel inkomst
minus förbehållbeloppet.
Minimibeloppet är olika stort för olika grupper.
Minimibelopp för

Ensamboende

Sammanboende

Personer som bor i egen
bostad

5 339 kr

4 512 kr/person

Personer med insatser enligt
LSS

5 873 kr

4 963 kr/person

Förbehållsbeloppet kan endast reducera vård- och omsorgsavgiften och inte
avgifter för mat och hyra. Reglerna innebär inte att kommunen ska betala ut medel
till den enskilde för att denne ska uppnå nivån för minimibeloppet.
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Bostadstillägg
Bostadstillägg till pensionärer söks via Pensionsmyndigheten medan personer som
har sjukersättning eller aktivitetsersättning ska vända sig till Försäkringskassan.
Uppgifter och beslut
Avgiftshandläggaren behöver uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna
räkna ut ditt avgiftsutrymme. Alla som får insatser beviljade får en blankett där
alla inkomster och hyreskostnad ska anges. Med dessa uppgifter beräknas din
avgift och du får hem ett avgiftsbeslut på posten. Lämnar du inga uppgifter får du
betala hela din avgift upp till maxbeloppet.
Till inkomster räknas bl.a. lön av anställning, näringsverksamhet eller annan
verksamhet, pensioner, livränta, kapitalinkomster samt bostadstillägg. När
Socialförvaltningen fastställer brukarens inkomstunderlag räknar vi med att
brukaren också söker det bostadstillägg som brukaren har rätt till.
Från inkomsten drar vi det så kallade förbehållsbeloppet. Det som blir kvar är det
utrymme som finns för avgifter (avgiftsutrymme).
Om avgifterna blir högre än avgiftsutrymmet minskas avgifterna för vård- och
omsorg (gäller ej hyra, förbrukningsartiklar och mat).
Rätt att överklaga
Om du har frågor kring din avgift kan du kontakta avgiftshandläggaren. Om du
tycker att avgiftsbeslutet är felaktigt har du rätt att överklaga det. Information om
hur du överklagar får du på avgiftsbeslutet eller av din avgiftshandläggare.
Nytt avgiftsbeslut varje år
I början av varje år görs ett nytt avgiftsbeslut med de nya taxorna som baseras på
de nya pensionerna och kommunens kostnadsökningar.
Fakturering och avdrag
Varje månad får du en faktura på de avgifter du ska betala.
Om du tillfälligt inte vill ha hjälp från hemtjänsten, kan du avbeställa den. Du kan
då få avdrag på din vård- och omsorgsfaktura om det gäller 5 dagar i följd och om
du gör avbeställningen senast 7 dagar i förväg.
Om du inte kan nyttja din vård och omsorg på grund av sjukhusvistelse, korttidsvård eller växelboende får du avdrag på vård- och omsorgsavgiften på din faktura.
4

TAXA FÖR HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE
Hemtjänst avser biståndsbeslutad personlig omsorg och service i den enskildes
bostad eller motsvarande.
Omsorg avser de insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och
sociala behov. Detta kan t.ex. innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig,
förflytta sig, sköta personlig hygien och övriga insatser som behövs för att bryta
isolering eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna
hemmet genom insatser som ges dygnet runt.
Service avser praktisk hjälp med bostadens skötsel t.ex. städ och/eller tvätt.
Avgifter
Priset för hemtjänst är 329 kr per timme. Avgift debiteras per minut med 5:50 kr.
Taxan gäller för både personlig omsorg och serviceinsatser.
Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse görs avdrag
Matdistribution genom hemtjänsten kostar 100 kr/månad.
Priset per matportion är 58 kr för lunch och 52 kr för middag..

HEMSJUKVÅRD
Hemsjukvårdsbeslut tas av primärvårdens läkare eller legitimerad personal och
patienten skrivs in via vårdplanering mellan landsting och kommun. Tröskelprincipen ska gälla, vilket innebär att patienten i första hand ska ta sig till
vårdcentralen för vård. Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i
det egna hemmet till personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning
eller social situation (t ex psykiska besvär, saknar stöd från anhöriga) inte på egen
hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral/mottagning.

Hemsjukvård till vuxna

500 kr/månad

Avdrag görs enbart vid frånvaro hel månad.
Hemsjukvård till barn/unga 0-20 år är avgiftsfritt.
Oplanerade hembesök

200 kr/besök
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1:a bedömningsbesök hjälpmedelsförfrågan

200 kr

Utprovning/anpassning av hjälpmedel

100 kr/besök

Bostadsanpassningsintyg

400 kr

Intyg som inte är subventionerade

500 kr

Kryckkäppar

Patient köper själv

Tyngdtäcke

400 kr

Rollator, nr 1

Gratis

Rollator, nr 2

300 kr

Eldriven rullstol

500 kr/år

Toalettförhöjning

250 kr

Duschstol

500 kr

Badbräda

155 kr

Näringsdryck, utskrivning och leverans

400 kr

Inkontinenshjälpmedel, utskrivning

100 kr

Beställning av förbrukningsvaror till
sondaggregat

100 kr

Ej återlämnande hjälpmedel debiteras med
faktisk kostnad för nyanskaffning

Lägst 500 kr

Slutstädning av lägenhet på äldreboende

1 500 kr

TAXA VID SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE
Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt.
Boendet ger alla hjälpinsatser, som den enskilde behöver i det dagliga livet.
Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering ingår. Kommunen har ansvar för
insatser som utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.
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Omvårdnadsavgift enligt maxtaxa

2 125 kr/månad

Enligt villkoren för högkostnadsskydd
betalas

2 125 kr/månad

Matabonnemang, helpension

3 690 kr/månad

Gästmåltider kostar 80 kr för lunch eller middag.
Förbehållsbeloppet sänks med 1080 kr per månad då dessa poster ingår i boendet:
- hemutrustning 300 kr
- dagstidning 250 kr
- hemförsäkring 90 kr
- förbrukningsvaror 130 kr
- elektricitet 310 kr
Förbehållsbeloppet höjs med 1690 kr då matabonnemanget överstiger
Konsumentverkets referensvärde för äldres matkostnader, med hänsyn tagen
till lokala justeringar.
Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse görs avdrag på omvårdnadsavgift och
matabonnemang med aktuellt antal frånvarodagar.
Avgifter på korttidsboende för äldre
Boendeavgift för plats på korttidsboende

73 kr/dygn

Kost, alla måltider på korttidsboende

123 kr/dygn

Omsorgsavgift på korttidsboende

71 kr/dygn

ÖVRIGA AVGIFTER
Trygghetstelefon/larm

250 kr/månad

Fotvårdstaxa för pensionärer

171 kr/behandling

Fotvårdstaxa för övriga

213 kr/behandling
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