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Avgifter för hemtjänst i eget boende 2018
Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service
och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du
läsa om de aktuella avgifterna för hemtjänst, ledsagning, trygghetslarm,
dagverksamhet, matdistribution och korttidsboende som gäller för dig som
bor i lägenhet eller villa.
Den högsta avgift kommunen får ta ut av dig för insatser inom hemtjänsten,
ledsagning, trygghetslarm, matdistribution och korttidsboende uppgår till
2044 kronor. Detta belopp brukar även kallas för maxtaxa inom
äldreomsorgen. Maxtaxans belopp är indexreglerat vilket innebär att det
förändras varje år.
Hemtjänstavgiften
Det högsta belopp som kommunen har rätt att ta ut för hemtjänstinsatser är
enligt gällande regler om maxtaxa 2044 kronor per månad för år 2018.
Avgiften för hemtjänst debiteras per timme. Timavgiften är 319 kronor år
2018 men avgiften kan dock aldrig överstiga 2044 kronor eller ditt
avgiftsutrymme. Avgiften motsvarar kommunens självkostnadspris för en
hemtjänsttimme.
Trygghetslarm
Trygghetslarm kostar 212 kronor per månad. Extra larmknapp kostar
53 kronor per månad.
Ledsagning
Ledsagning till vårdcentral, sjukhus eller andra inrättningar kostar 319
kronor per ledsagning.
Telefonservice
Telefonservice är avgiftsfritt.
Matdistribution
Om du inte kan laga din mat själv kan du få hjälp med matdistribution.
Avgiften för att hemtjänsten kör hem maten till dig är 159 kronor per
månad.
Avgiften kan aldrig bli större än ditt avgiftsutrymme.
Matlådan kostar 47 kronor per portion och ingår inte i beloppet för maxtaxa.
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Korttidsboende
Korttidsboende innebär ett tidsbestämt boende som innefattar korttidsplats
och växelvård.
Omvårdnadsavgiften för korttidsboende är 60 kronor per dygn.
Omvårdnadsavgiften omfattas av maxtaxan och kan därför aldrig överstiga
2044 kronor eller ditt avgiftsutrymme. Utöver omvårdnadsavgiften
tillkommer en avgift för kost med 112 kronor per dygn.
Dagverksamhet
Dagverksamhet är avgiftsfri. Måltider och resor betalar du själv.
Lunch och fika på dagverksamheten kostar 53 kronor per gång.
Så här beräknas din avgift
Den avgift du får betala beror på ditt avgiftsutrymme, det vill säga
inkomster minus ett framräknat förbehållsbelopp. Du behöver dock inte
betala mer än maxtaxan 2044 kronor per månad enligt socialtjänstlagens
regler om högkostnadsskydd.
Hur stor din avgift blir är beroende av ditt avgiftsutrymme och på hur
många timmar hemtjänst du har under månaden.
Detta innebär att din avgift för hemtjänst blir




0 kr om ditt avgiftsutrymme är 0 kr eller mindre.
Antalet hemtjänsttimmar gånger 319 kronor, dock högst lika med
ditt avgiftsutrymme, om ditt avgiftsutrymme är mellan
1 krona och 2044 kronor.
Antalet hemtjänsttimmar gånger 319 kronor, dock högst 2044
kronor, om ditt avgiftsutrymme är 2044 kronor eller mer.

Minimibelopp
Enligt socialtjänstlagen får hemtjänstavgiften aldrig bli så hög att du inte har
tillräckligt med pengar kvar för dina personliga utgifter för normala
levnadsomkostnader. Dessa kostnader inryms inom ett begrepp som kallas
för minimibelopp.
Minimibeloppet tillsammans med din faktiska bostadskostnad utgör ett så
kallat förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är viktigt då det används för att
beräkna ditt avgiftsutrymme som ligger till grund för den avgift du får
betala för hemtjänsten.
Minimibeloppet beräknas täcka dina kostnader för livsmedel, kläder, skor,
fritid, hygien, dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, öppen hälsooch sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler,
husgeråd och läkemedel.
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Minimibeloppet för dig som bor i lägenhet eller villa





Ensamstående 65 år och äldre 5 057 kronor per månad
Makar/sammanboende 65 år och äldre 4 273 kronor per månad
Ensamstående yngre än 65 år 5 563 kronor per månad
Makar/sammanboende yngre än 65 år 4 700 kronor per månad

Individuella tillägg på förbehållsbeloppet
Du kan ha rätt till individuella tillägg för vissa varaktiga behov på grund av
sjukdom eller funktionsnedsättning. Det ska vara kostnader som är
regelbundet återkommande och som uppgår till minst 200 kronor per månad
under minst sex månader.
Det kan till exempel gälla, kostnader för god man och fritidsaktiviteter för
yngre funktionshindrade. Om du beviljas ett tillägg kommer ditt
avgiftsutrymme att minskas med motsvarande belopp. Det kan innebära att
din hemtjänstavgift sänks.
Särskilda kostnader för mat
Om du har beviljats matdistribution från hemtjänsten kostar det i regel mer
än vad det gör att själv handla och laga maten. Kommunen reglerar detta
genom att höja ditt förbehållsbelopp med den fördyrning det innebär att
köpa måltiderna via kommunen. En höjning av ditt förbehållsbelopp kan
innebära att din hemtjänstavgift sänks.
Inkomstuppgifter
När du beviljas hemtjänst eller annan insats får du en inkomstförfrågan. På
blanketten ska du lämna uppgifter om årets inkomster, som till exempel
inkomster från pensioner, ränteinkomster och eventuella utdelningar. Du får
också lämna uppgifter om boendekostnad och eventuella bostadsbidrag.
De inlämnade uppgifterna används för att beräkna din hemtjänstavgift. Om
du är gift ska även din make/maka lämna uppgifter eftersom era
gemensamma inkomster bedöms i avgiftsberäkningen. Om du är sambo
beräknas era uppgifter var för sig, förutom bostadskostnaden som delas.
Observera att eventuell förmögenhet inte påverkar hemtjänstavgiftens
storlek.
Du kan också välja att inte lämna in några inkomstuppgifter men debiteras
då enligt maxtaxan utan att hänsyn tas till ditt avgiftsutrymme.
Beslut om avgift
Du får ett skriftligt beslut skickat till dig som talar om vilken avgift du ska
betala. I januari varje år görs en ny beräkning av avgifterna och du får ett
nytt avgiftsbeslut.
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Överklaga ett beslut
Om du anser att din avgift är felaktig kan du överklaga beslutet. Din
överklagan måste vara kommunen tillhanda senast tre veckor från det att du
fått vårt beslut.
Om du reser bort eller vistas på sjukhus
Meddela alltid frånvaro till ansvarig verksamhetschef senast 48 timmar i
förväg. Om du inte meddelar din frånvaro, kan avgiften inte heller sänkas.
Du betalar för de timmar som du har fått hjälp. Du behöver dock aldrig
betala mer än ditt avgiftsutrymme eller maxtaxan. Om kostnaden för de
timmar som du fått hjälp, trots frånvaro, ändå överstiger ditt avgiftsutrymme
eller maxtaxan, får du ingen sänkning av din hemtjänstavgift.
Information
Om du har frågor om avgifterna inom äldreomsorgen eller innehållet i denna
skrift är du välkommen att höra av dig till vård- och omsorgsförvaltningens
avgiftshandläggare.
Växel:

0120-83 000
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Exempel på beräkning av avgiftsutrymme för boende i eget
boende
Erika Evertsson som fyllt 65 år och bor i egen lägenhet med
5 075 kronor per månad i hyra. Hon har en inkomst efter skatt på
6 753 kr i månaden och får 3 871 kr per månad i bostadstillägg. Erika
Evertssons avgiftsutrymme beräknas på följande sätt
Inkomster

Egen beräkning

Inkomst efter skatt

6 753 kronor

Bostadsbidrag/tillägg

3 871 kronor

Summa inkomster (avgiftsunderlag)

10 624 kronor

Förbehållsbelopp

Egen beräkning

Minimibelopp

5 057 kronor

Bostadskostnad

5 075 kronor

Summa förbehållsbelopp
Avgiftsutrymme (10 624 kr – 10 132 kr)

10 132 kronor
492 kronor

Erika Evertsson kan som mest få betala 492 kronor per månad i
hemtjänstavgift, inklusive eventuella avgifter för trygghetslarm,
korttidsboende och matdistribution. Kostnad för eventuell matlåda från
hemtjänsten tillkommer.
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