Avgifter inom vård och omsorg
- äldre och funktionshindrade
Avgifter tom 2020-03-31
Avgiftsåret sträcker sig från 1 april till 31 mars

Avgifter inom vård och omsorg
Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får. Det kan vara hjälp
i hemmet, särskilt boende, dagverksamhet eller andra insatser som
ges till äldre och funktionshindrade. I mitten av broschyren ser du
vilka avgifter som gäller för olika insatser. Kanske har du flera
insatser och berörs av flera avgifter. Kom då ihåg att oavsett hur
mycket stöd och hjälp du får så får du aldrig betala mer än
maxtaxan för dina vård- och omsorgsinsatser. Fram till
2020-03-31 är maxtaxan 2 089 kr kr/månad.
Vad just du ska betala i avgifter beror också på dina inkomster och
din boendekostnad. Vård- och omsorgsavgiften blir aldrig högre än
ditt avgiftsutrymme.
Samtidigt är det så att hyra och mat räknas inte som en vård- och
omsorgsavgift, så det får den enskilde alltid betala oavsett hur litet
eller stort avgiftsutrymmet är. Skulle det vara så att du inte har
tillräckligt med pengar kvar till din försörjning efter att du betalat
för mat och hyra så kan du ansöka om försörjningsstöd via Individoch Familjeomsorgen.
Förenklat kan man säga att avgiften räknas ut enligt följande:
Avgiftsberäkning
Din inkomst
Din boendekostnad
Minimibelopp
Avgiftsutrymme

X kr
- X kr
- X kr
= X kr

Ett räkneexempel:
Inkomst
Boendekostnad
Minimibelopp
Avgiftsutrymme

12000 kr
6000 kr
5136 kr
= 864 kr

I den här broschyren förklarar vi lite mer om hur vi beräknar
posterna ovan (din inkomst, din boendekostnad och ditt
minimibelopp).

Din Inkomst
För att vi ska kunna räkna ut rätt avgift är det viktigt att vi känner
till vilken inkomst du har.

Avgiftsberäkning
Din inkomst
Din boendekostnad
Minimibelopp
Avgiftsutrymme

X kr
- X kr
- X kr
= X kr

Som inkomst räknas:
• pension, lön, sjukersättning och inkomster från
näringsverksamhet
• räntor och andra kapitalinkomster från året före avgiftsåret.
(Observera att det bara är räntor och inkomster från kapital
som räknas som inkomst, inte själva kapitalet).
• bostadstillägg och särskilt bostadstillägg som avser samma år
som avgiftsåret. Man kan inte minska sin avgift till
kommunen genom att inte söka bostadstillägg.
• annan inkomst.
Om du är gift så lägger vi ihop din inkomst med din makes/makas
och delar den på hälften.
Handikappersättning och försörjningsstöd räknas inte som inkomst.

Vi behöver dina inkomstuppgifter!
När vi får en ny kund/brukare så skickar vi alltid ut en
inkomstförfrågan. Det är viktigt att du fyller i inkomstuppgifterna
och skickar in dem till avgiftshandläggaren så att rätt avgift skickas
ut. Om du inte har besvarat vår inkomstförfrågan senast tre veckor
efter utskick så debiteras maxtaxa.
Du kan få hjälp av avgiftshandläggaren om du tycker att det är svårt
att fylla i inkomstförfrågan.
Tidigare har vi skickat ut en ny inkomstförfrågan varje år.
Från och med 2018 görs inte det. Istället informeras du
som har Vård- och Omsorgsinsatser om att du ska
meddela avgiftshandläggaren om dina inkomster ändras.
Det kan vara t ex på grund av att din hyra ändras, du blir
ensamstående eller dina inkomster förändras.
Kommunen har rätt att begära ut faktiska underlag såsom
deklarationsuppgifter för att bekräfta dina inkomstuppgifter.

Boendekostnad
För att vi ska räkna ut rätt avgift

Avgiftsberäkning
Din inkomst
Din boendekostnad
Minimibelopp
Avgiftsutrymme

måste vi känna till din
boendekostnad.
Om du har BTP (se nästa sida) så
utgår kommunen från att du har
den bostadskostnad som
Försäkringskassan har registrerad i sina system.

X kr
- X kr
- X kr
= X kr

Om du inte har bostadstillägg (BTP) räknar vi fram din
bostadskostnad på annat sätt beroende på vilken typ av bostad du
har. T ex:
Hyreslägenhet
Din hyra inklusive uppvärmningskostnaden är din bostadskostnad.
Om kostnad för hushållsel ingår i hyran ska denna alltid avräknas
från bostadskostnaden. Frivilliga tillägg till bostadskostnaden såsom
ex förråd, kabel-TV och garage avräknas.
Bostadsrättslägenhet
Bostadskostnaden är det aktuella hyresbeloppet + 70 % av ränta på
ev låneskuld.
Eget enfamiljshus
Bostadskostnaden är kostnader för fastighetsavgift, uppvärmning
och drift efter ett fast krontal per kvm enligt försäkringskassans
schablon.
+ 70 % av ränta för ev lån som avser fastigheten.
Har du jordbruksfastighet, tvåfamiljshus, andelshus eller någon annan
bostadsform kan avgiftshandläggaren ge dig mer information om vad
som gäller.

Bostadstillägg (BTP)
Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till pensionen som det är meningen
att du som är pensionär ska ansöka om. På vår hemsida finns mer
information om hur du söker BTP. Väljer du att inte söka BTP så sätts din
boendekostnad till 0 kr, vilket gör att du får betala en högre avgift. BTP
söker du hos Pensionsmyndigheten. Kopia på beslut från
Pensionsmyndigheten lämnas till avgiftshandläggare. Detta gäller
även vid avslag.

Dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende
När du flyttar in på särskilt boende med kort varsel (mindre än tre
månader) kan vi ta hänsyn till att du har dubbla boendekostnader. Under
högst tre månader kan vi räkna med dubbel boendekostnad om du inte
hunnit sälja/säga upp den tidigare bostaden. Ansökan ska göras till
avgiftshandläggare.

Minimibelopp
Innan kommunen tar ut en avgift
för vård och omsorg måste
kommunen försäkra sig om att du
har tillräckliga medel för dina
personliga utgifter.
I socialtjänstlagen finns ett fastställt
minimibelopp som är tänkt att
täcka kostnaderna för
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avgiftsberäkning
Din inkomst
Din boendekostnad
Minimibelopp
Avgiftsutrymme

X kr
- X kr
- X kr
= X kr

livsmedel
kläder och skor
fritid
läkarvård, mediciner och enklare tandvård
hälsa och hygien
resor
hemförsäkring
tidning, TV och telefon
förbrukningsvaror

Minimibeloppet är 5 249 kr/mån för ensamstående samt 4 435
kr/mån för makar/sambor. Minimibeloppet för personer som bor i
särskilt boende är 7 923 kr p g a vissa merkostnader för mat. För
personer under 65 år höjs schablonbeloppet med 525 kronor.
Man kan göra en individuell höjning av minimibeloppet om du har
särskilda extrakostnader, p.g.a. exempelvis fördyrad kost,
funktionshinder, särskilda behov eller kostnad för god man.
För att minimibeloppet ska höjas måste extrakostnaden vara minst
200 kr/mån (men inte oskäligt hög) och vara i minst 1 år. Du måste
själv meddela om du har extrakostnader.

Avgiftstaxa Ordinärt boende
Avgift
Personlig omvårdnad, service
och besök vid trygghetslarm
debiteras utifrån utförd tid.
I personlig omvårdnad ingår
även ledsagning. I serviceinsatserna inräknas städ, tvätt,
inköp.
Varm matdistribution,
grundavgift
Varm matportion (varmrätt
och efterrätt)

Kyld matdistribution,
grundavgift
Kyld matportion
Kontaktperson, grundavgift
(oavsett kvantitet)
Avlösning i hemmet/
närståendestöd
Installation av trygghetslarm
eller fjärrkamera (även vid flytt)
Trygghetslarm, grundavgift
Fjärrtillsyn, grundavgift
Fönsterputs

Belopp
325 kr/tim.
Totalbeloppet varierar
beroende på omfattning och
avgiftsutrymme.
Max 2 089 kr/mån.

325 kr/mån
69 kr/portion
Vid avbokning av portion senare
än kl 9 samma dag debiteras halv
kostnad.
50 kr/mån
48 kr/portion
325 kr/mån
1-10 timmar/mån = 0 kr
Över 10 timmar/mån = 644 kr
153 kr/installation
335 kr/mån
335 kr/mån
300 kr/gång

Hälso- och sjukvård, dagverksamhet och korttidsvistelse
Avgift
Kommunala hälso- och
sjukvårdsinsatser
Dagverksamhet

Korttidsplats/växelvårdsplats

Belopp
325 kr/mån
70 kr/gång. För lunch på
dagverksamheten debiteras
gästerna 61 kr. Resa med
kollektivtrafik till
dagverksamhet kostar 15
kr/resa.
Max 2 089 kr/mån eller
70 kr/dygn.

Särskilt boende
Avgift
Service- och omvårdnadsinsatser
dygnet runt
Mat i särskilt boende: Frukost,
lunch, middag och mellanmål.

Belopp
2 089 kr/mån

Förbrukningsvaror som
tillhandahålls av kommunen

175 kr/månad

4 784 kr/månad eller
157 kr/dag.

Hyra i särskilt boende debiteras inte av Vård och Omsorg utan av
fastighetsägaren (Föreningen Äldrehem eller Tekniska kontoret).
I skrivande stund (juli 2018) är hyrorna:
Sjöryd: 4 107 kr/månad
Villa Rosell: 5 146 kr/månad
Sigghusberg: 5 156 kr per månad.
Kontakta avgiftshandläggaren om du vill ha mer information om vilka
avgiftsregler som gäller vid s.k. parboende.

Avgiftsändring
Vid hemtjänst ändras månadsavgiften beroende av den utförda tiden.
Nytt avgiftsbeslut skickas när insatser beviljats där grundavgifter
tillkommer såsom Matdistribution, Trygghetslarm, Kontaktperson
samt Hälso och sjukvård.
Din avgift kan också komma att ändras om dina inkomster eller
utgifter förändras under året. Du är skyldig att själv informera
kommunen om något av nedanstående ändras eftersom det kan
påverka avgiften:
•
•
•
•

inkomster ändras.
bostadskostnad/hyran ändras.
bostadstilläggets storlek ändras.
familjeförhållanden förändras.

Reducering vid frånvaro
Särskilt boende och korttiden
Vid oplanerad frånvaro, t ex vid akut sjukhusvistelse, görs avdrag från
omvårdnadsavgiften med 1/30-del av månadsavgiften från och med
första hela frånvarodagen till och med dagen före återkomsten.
Om du har beslut om korttidsvistelse och dagverksamhet så behöver
du inte betala för måltider på båda ställena, utan då görs avdrag för de
måltider som du inte äter på korttiden.
Ordinärt boende
Vid frånvaro utförs inte hjälp i hemmet och därmed tas ingen avgift
ut. Kommunen har dock rätt att debitera avgift för besök som inte
avbokats alls eller som avbokats med kortare varsel än 24 tim.
Hänsyn tas till akut sjukdom. Frånvaroavdrag görs inte från de
löpande månadsavgifter som gäller för trygghetslarm, hemsjukvård
och kontaktperson.

Vid längre frånvaro (minst 30 dagar) kan avdrag göras från
grundavgiften för matdistribution under förutsättning att frånvaron
meddelats sju dagar i förväg till hemtjänstsenheten

Övrigt om avgifter
Nytt avgiftsbeslut skickas ut varje år i april månad eller vid
förändringar som meddelats. Avgiften betalas en månad i efterskott.
Om en insats påbörjas eller avslutas under pågående månad
debiteras månadsavgift från första dagen som hjälpen ges med 1/30del per dag.
Vid avslut av ett ärende återbetalas inte belopp under 100 kronor.
Vid dödsfall debiteras avgifter t.o.m. dagen för dödsfallet.

Överklaga
Är du inte nöjd med ditt avgiftsbeslut? Då kan du överklaga ditt
beslut hos förvaltningsrätten. Vi hjälper dig gärna med detta.
Kostnad för mat och hyra kan inte överklagas genom
förvaltningsbesvär.
Hyra kan prövas av hyresnämnd.

Synpunkter
Om du har synpunkter på vård
och omsorgs handläggning av
avgifter eller vill lämna någon
annan synpunkt på kommunens
verksamhet, kan du göra detta på
kommunens hemsida
www.hjo.se.

Här kan du få mer information
På Hjo kommuns hemsida www.hjo.se finns mer information att hämta.
Där kan du ta del av Avgiftstaxan i sin helhet, samt hämta hem ansökan
om autogiro, bostadstillägg m.m.
Du som önskar ytterligare information kan vända Dig till kommunens
avgiftshandläggare på telefon 0503-352 16. Avgiftshandläggaren nås på
tisdagar och onsdagar.

De uppgifter som du lämnar kommer att registreras i Hjo kommuns dataregister och
användas för ärendets hantering. Uppgifterna hanteras i enlighet med
Dataskyddsförordningen. För ytterligare information om hur dina personuppgifter
används, eller om du vill att dessa ändras vänder du dig till: Kommunstyrelsen, 544 81
Hjo (tel 0503-350 00, e-post: kommunen@hjo.se)
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