AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG ÅR 2014
Socialnämnden fastställer grunder för beräkning av avgiftsutrymme vid uttag av avgifter för
biståndsbedömda insatser inom vård och omsorg.
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTSUTRYMME
Avgiftsutrymmet framräknas genom att från avgiftsunderlaget frånräkna förbehållsbeloppet.
Beräkningsgrunderna är enhetliga oavsett boendeform.
Avgiften får aldrig överstiga det av socialnämnden fastställda självkostnadspriset eller den i
lag reglerade maxtaxan, 1 776 kronor/månad (48 % av gällande prisbasbelopp 44 400/12).
AVGIFTSUNDERLAG
De avgiftsgrundande inkomsterna beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster
som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen med undantag för realisationsvinster
och förluster.
Bostadsstöd (bostadstillägg och bostadsbidrag) räknas som inkomst.
Vid avgiftsberäkning för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas med hälften
på vardera maken. Detsamma gäller för registrerade partner. För sammanboende beräknas
den avgiftsgrundande inkomsten för varje person för sig.
Inkomster som ingår i underlaget:
- aktuella pensioner
- förvärvsinkomster/sjukpenning
- föregående års bruttoinkomster av kapital reducerat med 900 kronor.
FÖRBEHÅLLSBELOPP
I förbehållsbeloppet ingår minimibelopp, individuella tillägg och avdrag samt bostadskostnad.
MINIMIBELOPP
Minimibeloppet för ensamstående är 5 012 kronor/månad och för makar/sambo 4 235
kronor/månad/person.
För de om är yngre än 65 år höjs minimibeloppet med 501 kronor/månad (10 % av
minimibeloppet).
Minimibeloppet ska räcka till normala levnadsomkostnader.
INDIVIDUELLA TILLÄGG
Har den enskilde vårdtagaren fördyrade levnadsomkostnader som inte täcks inom ramen för
minimibeloppet kan förbehållsbeloppet höjas, t ex färdiglagad mat genom kommunen, god
man, m m. Den förhöjda kostnaden skall överstiga 200 kronor/månad och vara varaktig.
INDIVIDUELLA AVDRAG
I de fall kommunen svarar för en kostnad som minimibeloppet ska täcka görs avdrag på
förbehållsbeloppet, t ex i permanent vårdboende.
HYRA/BOENDEKOSTNAD
För boende i lägenhet beräknas kostnaden efter fastställd hyra/månad. Vid boende i villa
beräknas kostnaden efter faktiska driftskostnader.

AVGIFTSUTRYMME
Avgiftsunderlaget med avdrag för förbehållsbelopp utgör avgiftsutrymmet.
Eventuellt bostadsstöd ingår i nettoinkomsten.
Avgiften kan aldrig överstiga självkostnadspriset, 330 kronor/timme eller i lag reglerad
maxtaxa 1 776 kronor/månad.
För makar är gränsen 1 776 kronor/månad/person.
AVGIFTER FÖR INSATSER ENLIGT LAGEN OM LSS
Alla insatser enligt lagen om LSS är avgiftsfria.
SERVICE
Service omfattar praktisk hjälp med städning och tvätt, inköp och ärenden.
Avgiften betalas i förhållande till insats med 330 kronor/timme eller i lag reglerad maxtaxa
1 776 kronor/månad. Avgiften kan inkomstprövas.
OMVÅRDNAD
Omvårdnad omfattar personlig omvårdnad, dusch/bad, dag- kvälls- och nattillsyn, aktivering,
mathållning samt insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Avgiften fastställs utifrån vårdtagarens avgiftsutrymme, men kan aldrig överstiga fastställt
självkostnadspris, 330 kronor/timme eller maxtaxa 1 776 kronor/månad. Avgiften kan
inkomstprövas.
TRYGGHETSLARM
Avgift för trygghetslarm är en abonnemangsavgift och erläggs med 230 kronor/månad.
Avgiften kan inkomstprövas.
Då båda makarna/sambos är beviljade larm skall avgiften 270 kronor delas lika mellan
makarna/sambos.
OBS! Om fast telefoni saknas och fiberoptik, IP-telefoni eller mobiltelefoni används kan
annan lösning tas fram, till en extra kostnad om 80 kronor/månad.
AVGIFT FÖR KOMMUNAL SJUKVÅRD
Till kommunal hälso- och sjukvård räknas sjukvårdande insatser och utprovning/anpassning
av hjälpmedel. Vid insatser med varaktighet längre än 30 dagar, regelbundet återkommande
varje månad, skall beräkning göras efter gällande grundregler för omvårdnadsavgift.
Personer med tillfälliga insatser betalar en avgift om 60 kronor per behandling och besök
dock högst 300 kronor/månad.
För barn/ungdom under 20 år är insatsen kostnadsfri.
AVGIFTER FÖR MÅLTIDER
Avgiften för matabonnemang på vårdboenden är 3 540 kronor/månad. Efter prövning kan
avgiften reduceras i speciella fall.
Frukost 28 kronor
Lunch 55 kronor
Kvällsmål 30 kronor
Matlåda 55 kronor
Matlåda 60 kronor inkl dryck

KORTTIDSVÅRD/VÄXELVÅRD
Vid korttidsvård/växelvård betalas avgift för kost 118 kronor/dygn samt omvårdnadsavgift.
DAGVERKSAMHET/DAGVÅRD
Deltagandet är avgiftsfritt. För lunch betalas 55 kronor. Då både frukost/fika och lunch
erbjuds betalas 70 kronor. Enbart fika 25 kr st.
DAGVÅRDSRESA
Den som beviljas dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen eller Hälso- och Sjukvårdslagen
har rätt till ”särskild anordnad resa” till och från verksamheten.
Avgiften är 40 kronor per enkelresa, max 400 kronor per månad.
BESLUT OM AVGIFT
En inkomstförfrågan ska fyllas i och återsändas för att avgiften ska kunna fastställas. Vid
utebliven inkomstuppgift debiteras högsta avgift. Ett avgiftsbeslut lämnas om hur stor
avgiften blir och hur den är beräknad.
ÖVERKLAGAN
Du som inte är nöjd kan överklaga socialtjänstens beslut om avgift och uträkningen av
förbehållsbeloppet. Hur det går till framgår av meddelandet på avgiftsbeslutet.
DEBITERING AV AVGIFT
Avgiften betalas i efterskott. Vid avgift under 50 kronor/månad betalas avgiften när
50-kronorsgränsen uppnåtts.
AUTOGIRO
Betalning kan ske via autogiro.
SAMLINGSFAKTURA
Då makar/sambo får varsin faktura kan man ansöka om att få en gemensam, en så kallad
samlingsfaktura. Kontakta avgiftshandläggarna för att göra ansökan om detta.

