Socialkontoret

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2020
1. Taxans tillämpningsområde
Taxan gäller för personer som har insatser beviljade inom kommunens
hemvård.
2. Beräkning av avgiftsutrymme
Inkomst efter skatt plus bostadstillägg är den nettoinkomst man har.
Förbehållsbeloppet, som innefattar minimibelopp, individuellt belopp och
boendekostnad räknas samman. Nettoinkomst minus förbehållsbelopp
blir den summa som man maximalt kan betala för de omvårdnad- och
service-insatser man har (avgiftsutrymme). Blir avgiftsutrymmet minus kan
man inte betala något för de omsorg- och serviceinsatser man har.
Ingen behöver betala mer än 2125 kronor per månad (gäller år 2020) för de
insatser man får (service, omvårdnad, hemsjukvård, och trygghetslarm).
Avgift för matlådor samt mat och hyra i särskilt boende tillkommer alltid.
3. Avgiftsgrundande inkomst
När man har lämnat uppgifter är man skyldig att meddela eventuella
förändrade inkomstförhållanden. Kommunen har rätt att använda sig av
tillgängliga uppgifter, t ex från försäkringskassan.
Om man av någon anledning väljer att inte lämna uppgifter till kommunen
får man betala maxavgift.
4. Avgiftspliktiga personer
Är de personer med insatser inom kommunens hemvård.
5. Avgifter för gifta sammanboende mm
Vid avgiftsberäkning för makar läggs inkomst samman och fördelas därefter
med hälften på vardera maken. Eftersom biståndsbeslutet gäller den enskilda
personen var för sig och hemvårdsinsatserna kan variera för vardera maken,
beräknas hjälpbehovet för varje enskild person. Detsamma gäller för
registrerade partners.
Avgiftsberäkning då ena maken/makan/partnern flyttar till särskilt boende
och den andra bor kvar hemma i det egna ordinära boendet:
Blir det mer fördelaktigt för den enskilde att ej räkna samman inkomsterna
görs beräkningen som för ensamstående.
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6. Bostadskostnad
Om man hyr bostad lämnas uppgift på aktuell hyra. Har man egen fastighet
lämnar man uppgift på boendeyta, taxeringsvärde och byggnadsår. Driftoch värmekostnad räknas då efter försäkringskassans schablon. För
närvarande 232 kronor per kvadratmeter och år för uppvärmning och 253
kronor per kvadratmeter och år för driftskostnader. Fastighetsskatten räknas
fram utifrån taxeringsvärde och byggår. Räntor på fastighetslån tas också
med.
7. Minimibelopp och förbehållsbelopp
Ett minimibelopp har fastställts för hela landet. För 2020 är minimibeloppet
för ensamstående 5 339 kronor och för sammanlevande makar, registrerade
partners och sambor 4 512 kronor per person. För yngre (61 år och yngre) är
beloppen 5 873 kronor respektive 4 963 kronor.
Minimibeloppet ska täcka normalkostnad för: Livsmedel, kläder, skor, fritid,
hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd
och läkemedel.
Förbehållsbelopp: Detta är minimibeloppet plus eventuellt tillägg. Tillägget
kan t.ex. bestå av egna kostnader för minderåriga barn, god man,
fördyrad mat då man har matabonnemang i särskilt boende eller köper
matlådor från kommunen. Det måste vara en stadigvarande kostnad på mer
än 200 kronor per månad.
Förbehållsbeloppet kan också sänkas, om den enskilde ej har utgiftspost för
t ex hushållsel.
Denna justering av förbehållsbeloppet syns på avgiftsbeslutet under
individuellt belopp.
8. Taxor och avgifter
Taxor och avgifter för insatser inom Hemvården, se särskild bilaga.
9. Service- och omvårdnad i särskilt boende, gruppboende
Avgiften är inkomstrelaterad och här ingår all personlig omvårdnad och
service inklusive hemsjukvård.
10. Hemsjukvård
Avgiften är inkomstrelaterad och avser hemsjukvård, som utförs av
legitimerad personal i ordinärt boende, serviceboende och i bostad särskild
service.
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11. Omvårdnad
Avgiften är inkomstrelaterad och avser insatser gällande omvårdnad i
ordinärt boende och i serviceboende.
12. Servicetjänster
Avgiften är inkomstrelaterad och avser servicetjänster som städ, tvätt och
inköp i ordinärt boende och i serviceboende.
13. Trygghetslarm
Avgiften är inkomstrelaterad och avser personer i ordinärt boende.
Trygghetslarmet testlarmas av larmcentralen en gång per dygn och det
tillkommer då en kostnad för ett telefonsamtal per dygn på din
telefonräkning.
14. Avgift för korttidsboende
Man betalar för service, omvårdnad och hemsjukvård(inkomstrelaterade)
och mat från och med första hela närvarodag till och med utflyttningsdag.
Vid korttidsboende i form av anhörigavlastning betalas endast avgift för
mat.
15. Reducering av avgift vid frånvaro
Särskilt boende, gruppboende:
Vid sjukhusvistelse reduceras service- och omvårdnadsavgiften och
Matabonnemangsavgiften från första frånvarodag t.o.m. sista frånvarodag
utifrån antalet dygn per kalendermånad. Första och sista frånvarodag räknas
som halvdag.
Vid annan frånvaro reduceras maten som ovan men service- och
omvårdnadsavgiften fr.o.m. 15:e dagen om man meddelat frånvaron minst
en vecka i förväg.
Vid ordinärt boende, serviceboende och för insatser enligt LSS:
Vid sjukhusvistelse reduceras hemsjukvårdsavgift och omvårdnadsavgift
från första frånvarodag t.o.m. sista frånvarodag utifrån antalet dygn per
kalendermånad. Första och sista frånvarodag räknas som halvdag.
Detta gäller även vid annan frånvaro förutsatt att man avbeställt planerade
insatser senast dagen innan annars debiteras full avgift.
16. Prövning av rätt till försörjningsstöd
Om den enskilde ej når upp till lagstadgat förbehållsbelopp ges information
om möjlighet att ansöka om försörjningsstöd. Detta administreras inom
kommunens individ- och familjeomsorg.
17. Uttag av faktiska kostnader för hemvård mm
Kommunens faktiska kostnader tas ut om dessa bekostas av försäkring pga.
skadeståndsrättsliga regler.
Rev. 2019-01-16 ES

18. Besvär
Den enskilde har rätt att överklaga sitt beslut genom förvaltningsbesvär
(16 kap. 3 § socialtjänstlagen)

19. Exempel 1 (Klara ensamstående över 62 år)
Klara har
Nettoinkomst
7 700
Bostadstillägg
2 000
9 700
Minimibelopp
Individuellt belopp
Hyra

5 339
443
2 500
8 282
Individuellt belopp 443 är i detta exempel är merkostnad för den delen av
kostnaden Klara betalar själv för God man.
9 700 – 8 282 = 1 418 Klara kan betala maximalt 1 418 kronor/månad för
sina service- och omvårdnadsinsatser.

Exempel 2 (Sara, över 62 år, gift sammanboende med maken)
Sara har (Saras och makens
inkomster tillsammans/2)

Nettoinkomst
Bostadstillägg
Minimibelopp
Hyra

8 100
1 000
9 100
4 512
4 550
9 062

9 100 – 9 062 = 38. Sara kan betala max. 38 kronor/månad för sina serviceoch omvårdnadsinsatser.

Rev. 2019-01-16 ES

Exempel 3 (Pelle ensamstående under 61 år)
Pelle har
Nettoinkomst
5 100
Bostadstillägg
2 000
7 100
Minimibelopp
Hyra

5 873
4 500
10 373

7 100 – 10 373 = - 3 273. Pelle kan inte betala något för sina insatser. Har
dessutom möjlighet att få ansöka om försörjningsstöd och få det prövat.

Exempel 4 (Anders ensamstående över 62 år och bor i gruppboende)
Anders har
Nettoinkomst
12 000
Bostadstillägg
0
12 000
Minimibelopp
Individuellt belopp
Hyra

5 339
459
5 020
10 818

Individuellt belopp 459 är i detta exempel tillägg för fördyrad mat 776 kronor
minus 317 kronor för att hushållselen ingår i hyran och den finns med i minimibeloppet.
12 000 – 10 818 = 1 182. Anders kan betala 1 182 kronor i månaden för sin
omvårdnad och service.
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