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Kostnader inom äldre- och funktionshinderomsorgen
Avgifter regleras enligt lag vilket innebär att kommunen har rätt att ta ut
avgifter för dina beviljade insatser. I lagen regleras vad kommunen får ta
ut i högsta avgift (tidigare kallad för maxtaxa). Högsta avgift förändras
årligen. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om sådana
förändringar.

Högsta avgift
I högsta avgift ingår hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet,
korttidsvistelse och kommunal hemsjukvård samt förbrukningsartiklar.
Den högsta avgift kommunen får ta ut är 2 170 kronor/månad. Beloppet
är en viss procent av prisbasbeloppet och regleras varje år.

Avgiftsunderlag
För att kunna räkna ut vilken avgift du ska betala för de insatser du
är beviljad behöver kommunen uppgifter om din inkomst. Detta görs
genom att du får fylla i en inkomstförfrågan som skickas ut årligen. Som
avgiftsgrundande inkomst räknas bland annat olika former av pensioner,
kapitalinkomster och bostadstillägg.

Så beräknas avgiftsutrymme
Avgiften bestäms utifrån aktuella bruttoinkomster av pension,
pension i utlandet, tjänst och kapitalinkomst efter det att skatten
dragits av. Till nettoinkomsten läggs eventuellt bostadstillägg/
äldreförsörjningsstöd. Från nettoinkomsten dras fastställt minimibelopp,
samt boendekostnaden. Minimibeloppet för ensamstående är 5 653
kronor/månad och för makar/sambo är det 4 707 kronor/månad. Efter
beräkningen får man fram ett avgiftsutrymme, som varierar från person
till person. Det är den summa som du beräknas betala som högsta avgift.
Kostnader för måltid och hyra räknas inte in i högsta avgiften.

Avgift för makar/registrerad partner
Vid avgiftsberäkningen läggs makarnas inkomster samman och fördelas
därefter med hälften på vardera maken. Eftersom biståndsbeslutet gäller
den enskilda personen var för sig och insatserna kan variera för vardera
makar, beräknas avgiften för varje enskild person. Om du är sambo är
det enbart den sökandes inkomst som ska lämnas in.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet = Boendekostnad + minimibelopp +
ev. individuellt tillägg.
Minimibeloppet ska täcka dina kostnader för bland annat livsmedel,
förbrukningsvaror, hushållsel, kläder, läkemedel med mera.

Avbrottsregler
Avbrott i hemtjänstavgiften beräknas per dag vid inläggning på sjukhus
samt vid planerad frånvaro om minst sju dagar om du meddelat
avbrottet minst tre dagar i förväg. Trygghetslarm räknas inte in i
avbrottsregeln.
Avbrott gällande omvårdnad och matabonemang för boende i särskilt
boende för äldre beräknas enligt följande;
- vid inläggning på sjukhus om minst sju dagar
- vid planerad frånvaro om minst sju dagar, om man som enskild eller
närstående meddelat avbrottet minst tre dagar i förväg.

Avgift för hemtjänst
Dina avgifter baseras utifrån den tid som utförs och omfattar
omvårdnad, service och aktivering. Det innebär att du debiteras per
timme, så kallad timtaxa, utifrån den tid som utförs samt utifrån ditt
avgiftsutrymme.
Timtaxa tas ut kopplat till en högsta avgift. Detta innebär att du betalar
per timme utifrån den tid som utförs samt utifrån ditt avgiftsutrymme.
Det är den tid som personalen registrerar vid besök hos dig som
återrapporteras direkt i systemet och därefter utgör underlag för din
avgiftsprocess. Timtaxan är 400 kronor per timme.

Trygghetslarm
Du som har trygghetslarm betalar 261 kronor/månad per person. Vid
installation av trygghetslarm betalar du 304 kronor och vid avinstallation
betalar du 152 kronor. Installationerna ingår inte i högsta avgiften.

Dagverksamhet/dagrehabilitering
Om du deltar i någon form av dagrehabilitering betalar du alltid en
avgift för måltiderna, som för närvarande uppgår till 56 kronor/dag. Du
betalar också en vårdavgift som högst uppgår till 56 kronor/dag.

Korttidsboende/rehabilitering
Vid korttidsboende/rehabilitering betalar du alltid en avgift för
måltiderna, som för närvarande uppgår till 110 kronor/dygn. Du betalar
också en vårdavgift som högst uppgår till 72 kronor/dygn.

Hemsjukvårdsavgift
I hemsjukvårdsavgiften ingår besök av sjuksköterska och rehabpersonal.
För enstaka besök betalar du 408 kronor/besök. Har du fler än två
besök per månad betalar du högst 510 kronor/månad.

Avboka besök
Behöver du inte ha ett besök måste det avbokas senast 24 timmar före
det planerade besöket. Ej avbokade hemsjukvårdsbesök debiteras med
408 kronor per avbokat besök.

Hjälpmedel ej återlämnade
Om du inte kan lämna tillbaka ett hjälpmedel kan du få det hämtat. Då
betalar du 254 kronor/hämtning.

Måltider
För måltidsabonnemang i särskilt boende där alla måltider ingår betalar
du 3 302 kronor/mån. För matdistribution betalar du 60 kronor/
portion. Matdistribution kan fås varje dag eller varannan dag.
Vid både avbeställning och avslut av din matdistribution behöver detta
göras tre dagar i förväg. Sker avbokningen senare kommer det ändå
faktureras för dessa portioner.
Telefon för avbeställning och avslut av matdistribution, 0380-463 09

Rätt att överklaga
Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut har du rätt att överklaga till
förvaltningsrätten.

Uppgiftsskyldighet
Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden, exempelvis
inkomst eller boendekostnad, som sker under året och som kan medföra
en förändrad avgift.

Upplysningar
Om du vill veta mer kan du höra av dig till din avgiftshandläggare, som
du når via kommunens växel, tel. 0380 – 461 00
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