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INFORMATION

Avgifter för äldre- och handikappomsorg fr.o.m. 2020-01-01 i
ordinärt- och serviceboende
Maxavgift för hemtjänst – högkostnadsskydd
Avgiften för beviljade hemtjänstinsatser och trygghetslarm i ordinärt boende och
serviceboende samt omvårdnad i korttidsboende får enligt bestämmelser i Socialtjänstlagen
uppgå till högst 2125 kronor per månad, det s.k. högkostnadsskyddet. Avgiften är beroende av
din betalningsförmåga, se ”Avgiftsberäkning – avgiftsutrymme” på andra sidan.
Avgift för hemsjukvård
Hemsjukvård utförd på delegation av hemtjänstpersonal ingår i månadsavgiften för hemtjänst.
Hemsjukvård utförd av sjuksköterska, arbetsterapeut/heminstruktör eller sjukgymnast
debiteras med 100 kronor per tillfälle men högst 400 kronor per kalendermånad. Har du
hemtjänst räknas avgiften för hemsjukvård in i avgiftsberäkningen för hemtjänst.
Avdrag på hemtjänstavgift
- Vid sjukhusvistelse görs avdrag på avgiften fr.o.m. inskrivningsdagen t.o.m. dagen innan
utskrivningsdagen. Du betalar alltså avgift fr.o.m. den dag du kommer hem från sjukhus.
- Om du av annan anledning har uppehåll under en sammanhängande period av minst 14
dagar görs halvt avdrag på månadsavgiften och har du uppehåll minst 30 dagar betalas ingen
månadsavgift. Meddelas minst sju dagar i förväg till personalen.
Trygghetslarm
För person/hushåll utan hemtjänst är avgiften på 338 kr/mån för trygghetslarm.
Korttidsboende
Vid korttidsboende är avgiften för omvårdnad 71 kr/dygn, ingår i högkostnadsskyddet.
Avgiften för mat är 138 kr/dygn. Reserverade dagar för växelvård på korttidsboende som inte
nyttjas debiteras om inte frånvaro meddelas senast fem vardagar innan påbörjad vårdperiod.
Matdistribution
Lunch som levereras till hemmet kostar 69 per portion.
Hyra i serviceboende
Hyra betalas enligt andrahandskontrakt med Socialförvaltningen. Du kan ansöka om
bostadstillägg för ditt boende hos Pensionsmyndigheten.
Övrigt
Alla avgifter och hyror betalas för varje kalendermånad i efterskott. Varje år, eller när så
erfordras, justeras avgifterna samt de belopp som används vid beräkningen av ditt
avgiftsutrymme.
Försäkring
Då du blivit beviljad trygghetslarm och/eller hemtjänst och lämnar ifrån dig en nyckel till din
bostad till hemtjänsten i Söderköpings kommun rekommenderar vi dig att se över din
hemförsäkring för att se om just ditt försäkringsbolag har särskilda regler gällande då nyckel
lämnats ut och om eventuell tilläggsförsäkring fordras för detta.
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Avgiftsberäkning – avgiftsutrymme
Avgift för beviljade insatser beräknas med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden samt till
hur stort behov av hjälp är. Avgiften kan variera mellan 0 kronor upp till 2125 kronor per
månad beroende av avgiftsutrymmets storlek. För att se vad just din avgift blir görs en
individuell avgiftsberäkning enligt nedan:
Inkomster (dina aktuella inkomster efter skatt inkl. eventuellt bostadstillägg)
- Utgifter (Förbehållsbelopp, se nedan)
= Avgiftsutrymme (din betalningsförmåga för att betala avgiften)
För att kunna göra avgiftsberäkningen behöver uppgifter om dina aktuella inkomster, ev.
fördyrad levnadskostnad och din boendekostnad lämnas till Socialförvaltningen. (Uppgifterna
lämnas på blanketten: ”Förfrågan för beräkning av avgift”, som du får i samband med besök av
biståndshandläggaren. Blanketten kan även beställas hos avgiftshandläggare på tel. 0121-181
00 vx) Lämnas inga uppgifter debiteras högsta avgift.
Gifta och sammanboende
Inkomster och uppgifter ska uppges för båda makarna även om det bara är en av makarna som
har hemtjänst. Makars inkomster läggs samman och fördelas därefter med hälften på vardera
maken. Eftersom hemtjänstbeslutet gäller den enskilde personen och insatserna kan variera
för vardera maken beräknas också avgiften för var och en av makarna. Sammanboendes
inkomster och utgifter beräknas var för sig.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet som används vid avgiftsberäkningen innehåller tre delar: minimibelopp,
individuellt belopp och boendekostnad.
Minimibeloppet är ett lagstadgat schablonbelopp för normala levnadskostnader.
Minimibeloppet avser normala levnadskostnader för mat, kläder, skor, fritid, hygien,
dagstidning, telefon, hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd,
öppen hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. Minimibeloppet är 5339 kr/mån för
ensamboende och 4511 kr/mån per person för sammanlevande makar och sambor.
Minimibeloppet räknas upp med 10 % för yngre personer med funktionsnedsättning.
Individuellt belopp Om du har andra högre kostnader som inte ryms inom minimibeloppet kan
du ansöka om att få dessa medräknade i din avgiftsberäkning. Exempel kan vara kostnad för
god man, tillfälligt dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende (max tre månader).
(Ansökan kan göras på blankett: ”Förfrågan för beräkning av avgift” som kan beställas hos
avgiftshandläggare på te. 0121-181 00 vx)
Boendekostnad är den hyra du betalar. Bor du i egen bostadsfastighet räknas fastighetsavgift,
del av räntekostnader och tomträttsavgäld samt värme- och driftkostnader som
boendekostnad.
Avgiftsbeslut
Efter att avgiftsberäkning har gjorts får du ett avgiftsbeslut där du kan se vad din avgift blir.
Upplysningar
Har du frågor om avgifterna är du välkommen att ta kontakt med kommunens
avgiftshandläggare, tel. 0121-181 00 vx.

