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Omsorgsavgifter i äldreboende år 2019
Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service
och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna
skrift kan du läsa om de avgifter som gäller i kommunens äldreboenden.
Den högsta avgift kommunen får ta ut av dig för insatser i form av service
och personlig omvårdnad uppgår till 2 044 kr. Detta belopp brukar även
kallas för maxtaxa inom äldreomsorgen. Maxtaxans belopp är indexreglerat
vilket innebär att det förändras varje år.
Det högsta belopp som kommunen har rätt att ta ut för service och personlig
omvårdnad är 2 089 kronor per månad för år 2019. Omsorgsavgiften är
detsamma som maxtaxan det vill säga 2 089 kr. Avgiften kan dock aldrig
överstiga 2 089 kr eller ditt avgiftsutrymme.
Hyra
Hyran för Åtvidabergs kommuns särskilda boenden sätts efter standard och
läge samt standard på gemensamhetsutrymmen. Hyran bestäms i
förhandlingar mellan Åtvidabergs kommun och Hyresgästföreningen. Du
har möjlighet att ansöka om bostadstillägg för pensionärer, hos
pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.
Mat
Maten i äldreboendet kostar 3 720 kronor i månaden. Då ingår frukost,
lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.
I vissa boenden som är utrustade med kök eller kokskåp kan du själv laga
din mat helt eller delvis. Lagar du regelbundet vissa måltider själv reducerar
vi din måltidsavgift enligt följande:
Frukost
Lunch
Kvällsmat
Mellanmål

20 procent
40 procent
30 procent
10 procent

Så här beräknas din omsorgsavgift
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 2 089 kronor per månad enligt socialtjänstlagens
regler om högkostnadsskydd. Hur stor din avgift blir är beroende av ditt
avgiftsutrymme.
Åtvidabergs kommun
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.se
www.atvidaberg.se

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Sida 2(5)

Detta innebär att din avgift för service och personlig omvårdnad blir




0 kr om ditt avgiftsutrymme är 0 kr eller mindre.
Lika med avgiftsutrymmet om ditt avgiftsutrymme är mellan
1 krona och 2 089 kronor.
2 089 kronor, om ditt avgiftsutrymme är 2 089 kronor eller mer.

Minimibelopp
Enligt socialtjänstlagen får omsorgsavgiften 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.
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.
För personer i särskilt boende (äldreboende) har vissa belopp i
minimibeloppet minskats eller utgått helt då utgiften ingår i hyran eller
tillhandahålls gratis. Till exempel reduceras minimibeloppet för kostnaden
av tv-avgift då den som bor på särskilt boende inte behöver betala tv-avgift.
Minimibeloppet för dig som bor i särskilt boende för äldre: 4 241 kr
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. Om du beviljas ett tillägg
kommer ditt avgiftsutrymme att minskas med motsvarande belopp. Det kan
innebära att din omvårdnadsavgift sänks.
Särskilda kostnader för mat
Maten på ett äldreboende kostar i regel mer än vad det gör att själv handla
och laga maten. Kommunen reglerar detta genom att höja ditt
förbehållsbelopp med 1 514 kr vilket motsvarar den fördyrning det innebär
att köpa måltiderna via kommunen. Höjning av förbehållsbelopp kan
innebära att omvårdnadsavgiften blir lägre.
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Inkomstuppgifter
När du beviljas en lägenhet på ett äldreboende 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 avgift. 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 avgiftens storlek.
Du kan också välja att inte lämna in några inkomstuppgifter men debiteras
då enligt maxtaxan utan att hänsyn tas till ditt avgiftsutrymme.
Dubbelt boende
Om du har kostnader för ditt tidigare boende en tid efter att du flyttat in på
särskilt boende och inte har ekonomiska möjligheter att själv stå för dubbla
boendekostnader kan du ansöka om hyresnedsättning för hyran i äldreboendet för en period om maximalt tre månader.
Beslut om hyresnedsättning beviljas efter en särskild ekonomisk prövning.
Blankett för ansökan om hyresnedsättning finns tillgänglig på hemsidan
alternativt kan du vända dig till vård- och omsorgskontorets avgiftshandläggare.
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.
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
Vistas du på sjukhus behöver du inte betala någon omsorgsavgift eller
kostavgift för de dagar du legat inne.
Vid annan frånvaro ska du anmäla det minst 48 timmar i förväg till ansvarig
verksamhetschef för att reducering av avgift ska kunna ske.
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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:

0120-830 00
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Exempel på beräkning av avgiftsutrymme för boende i äldre
boende
Erika Evertsson är 75 år, bor i äldreboende och är ensamstående. Hennes
hyra är 3008 kr per månad i hyra. Hon har en inkomst efter skatt på
8 452 kr i månaden och får 1 671 kr per månad i bostadstillägg.
Eftersom maten i äldreboendet kostar 3720 kr i månaden görs ett tillägg på
hennes minimibelopp med 1 514 per månad för fördyrad mat.
Erika Evertssons avgiftsutrymme beräknas på följande sätt
Inkomster

Egen beräkning

Inkomst efter skatt

8 452 kronor

Bostadsbidrag/tillägg

1671 kronor

Summa inkomster (avgiftsunderlag)

10 123 kronor

Förbehållsbelopp

Egen beräkning

Minimibelopp

5 249 kronor

Bostadskostnad

3 008 kronor

Tillägg för fördyrad mat

1 514 kronor

Summa förbehållsbelopp
Avgiftsutrymme (10 123 kr – 9 771 kr)

9 771 kronor
352 kronor

Erika Evertsson kan som mest få betala 352 kronor per månad i
omsorgsavgift. Kostnad för måltider och hyra för äldreboendet tillkommer.
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