Avgiftstaxa för Vård och Omsorg

Dokumenttyp

Taxa

Fastställd/upprättad

Kommunfullmäktige 2018-02-22 § 13

Senast reviderad

Kommunfullmäktige 2018-10-18 § 10, 2019-02-21 § 79, 2019-09-26 § 158

Detta dokument gäller för

Vård och Omsorg

Giltighetstid

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Enhetschef Resurs- och biståndsenheten

Dnr

2017-366

2(17)
Innehållsförteckning
1. ALLMÄNT.........................................................................................................................................................................4
1.1 Lagrum .........................................................................................................................................................................4
1.2 Avgiftssystemets uppbyggnad .................................................................................................................................4
1.3 Övrigt...........................................................................................................................................................................4
1.4 Omprövning av inkomster och avgifter ...............................................................................................................4
1.5 Makar/registrerade partners och sammanboende ............................................................................................4
1.6 Ändring av avgift vid förändrad pensionsstatus..................................................................................................4
1.7 Insamling av uppgifter ...............................................................................................................................................4
1.8 Retroaktiv debitering och återbetalning ..............................................................................................................5
1.9 Kostnad ersätts av annan än hjälpmottagaren....................................................................................................5
1.10 Avgiftsår ....................................................................................................................................................................5
1.11 Debiteringsrutiner för avgifter ............................................................................................................................5
1.12 Överklaga..................................................................................................................................................................5
2 BERÄKNING AV AVGIFT OCH AVGIFTSUTRYMME ..........................................................................................6
2.1 Avgiftsutrymme .........................................................................................................................................................6
3 INKOMSTBEGREPP ........................................................................................................................................................7
3.1 Nettoinkomst.............................................................................................................................................................7
3.2 Inkomster ....................................................................................................................................................................7
3.3 Skatter .........................................................................................................................................................................7
3.4 Makar/registrerade partners och sammanboende ............................................................................................7
4 FÖRBEHÅLLSBELOPP ....................................................................................................................................................8
4.1 Förbehållsbelopp .......................................................................................................................................................8
4.2 Minimibelopp ..............................................................................................................................................................8
4.2.1 Minimibeloppets innehåll och storlek ..............................................................................................8
4.2.2 Justering av minimibelopp .....................................................................................................................8
4.3 Nettobostadskostnad och beräkning av bostadskostnaden ...........................................................................9
5. AVGIFTER FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAG OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAG ... 11
5.1 Avgift för dagverksamhet (SoL) .......................................................................................................................... 12
5.2 Avgift för kommunal hälso- och sjukvård......................................................................................................... 12
5.2.1 Avgift för hantering av avlidna .......................................................................................................... 12
5.3 Avgifter i särskilt boende ..................................................................................................................................... 13
5.3.1 Kostnad för förbrukningsvaror ......................................................................................................... 13
5.3.2 Kostnad för måltider.............................................................................................................................. 13
5.3.3 Hyra i särskilt boende............................................................................................................................ 13
5.3.4 Kostnader i samband med beslut om parboende enligt 4 kap. 1 c § SoL.................... 13

3(17)
5.4 Korttidsvistelse/Växelvård (SoL) ........................................................................................................................ 13
5.5 Boendestöd ............................................................................................................................................................. 13
5.6 Tillfällig hemtjänst i annan kommun än hemkommun ................................................................................... 13
5.7 Särskilt boende/korttidsvistelse med verkställighet i annan kommun ....................................................... 14
6. AVGIFTSUTTAG VID FÖRÄNDRINGAR, REDUCERINGAR OCH JÄMKNING..................................... 15
6.1 Förändring av vårdbehov och inkomstförhållanden....................................................................................... 15
6.2 Debitering av månadsavgifter/grundavgifter som påbörjas/avslutas mitt i månaden .............................. 15
6.3 Reducering vid frånvaro ....................................................................................................................................... 15
6.4 Reducering på grund av utebliven korttidsvistelse......................................................................................... 15
6.5 Jämkning av avgift vid flytt till särskilt boende ................................................................................................. 16
Bilaga till Avgiftstaxa för Vård och omsorg Kf § 96/2016 dnr 2016-417 ............................................................. 17
Avgift vid hyra av möteslokal på Rödingen ............................................................................................................. 17

4(17)

1. ALLMÄNT
1.1 Lagrum
Kommunens avgiftssystem och dess tillämpning för avgiftsuttag inom Vård och omsorg styrs av olika lagar
och förordningar. Till dessa hör socialtjänstlagens 8 kap, hälso- och sjukvårdslagen och förvaltningslagen.

1.2 Avgiftssystemets uppbyggnad
Utgångspunkten för avgiftssystemet är att avgifter för vård- och omsorgsinsatser inte får uppgå till så höga
kostnader att den enskilde inte har tillräckliga medel för sina personliga behov. Avgiften får därför högst
uppgå till det s.k. högkostnadsskyddet. Innan avgiften fastställs kontrolleras också om den enskilde har något avgiftsutrymme. Avgiften är högst avgiftsutrymmet. Den enskilde betalar dock alltid för mat och hyra.
I kapitel 2 fastställs det hur beräkning av avgift och avgiftsutrymme går till. I kapitel 3 fastställs det hur inkomsten beräknas och i kapitel 4 hur förbehållsbeloppet beräknas.

1.3 Övrigt
Samtliga belopp avrundas till närmaste krontal uppåt.
Alla avgifter som anges i tillämpningsanvisningarna är 2021 års siffror. Förvaltningen ansvarar för att årligen omräkna beloppen enligt gällande prisbasbelopp utan att taxan tas upp på nytt för beslut.
Förvaltningen ska justera maxtaxan efter beslut på Riksdagsnivå utifrån deras beräkningsregler.
Kostenheten ansvarar årligen för att räkna upp självkostnadspris för varm mat. Kostnaden för en portion
kyld mat kan komma att förändras beroende på avtal med aktuell leverantör utan att taxan tas upp på
nytt för beslut. Detta gäller även avgift för hantering av avlidna. Kostnaden för resor till dagverksamhet
justeras när Kollektivtrafiknämnden fastställer nya priser för färdtjänstresor, utan att avgiftstaxan på nytt
tas upp för beslut.

1.4 Omprövning av inkomster och avgifter
Det anges i lag att avgiften ska ändras om något i den enskildes förhållande ändras som kan påverka avgiften de närmaste tolv månaderna, ex. ändrad inkomst, bostadstillägg, familjeförhållande eller behov av
högre förbehållsbelopp (individuellt belopp). Förändringen ska vara varaktig. Detta gäller inte kapitalinkomster eftersom de baseras på föregående års inkomst.
Den enskilde är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst- och bostadsförhållanden som kan medföra
ändring av avgift.

1.5 Makar/registrerade partners och sammanboende
Varje person med biståndsbeslut betalar avgift.

1.6 Ändring av avgift vid förändrad pensionsstatus
När Pensionsmyndigheten beslutat om ändrad pensionsstatus för makar som lever med skild hushållsgemenskap, ska ny avgiftsprövning ske i och med att makarna då får ändrade inkomster.

1.7 Insamling av uppgifter
Vid uppstart av ärende/inskrivning skickas inkomstförfrågan ut. Om inkomstförfrågan ej inkommer senast
tre veckor efter utskick betalas maxtaxa. Information om detta ges i avgiftsbroschyr. Avgiftshandläggaren
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kan vara behjälplig att fylla i inkomstförfrågan. Ändras förhållanden under året, på grund av till exempel
ändrad hyra, vid byte av bostad och ändrad inkomst är var och en skyldig att lämna uppgift om detta. Vid
anmälan om ändring av inkomst och/eller bostadskostnad görs ny avgiftsberäkning. Stickprovskontroller
görs hos Skatteverket för att kontrollera att lämnade uppgifter är riktiga enligt lokal rutin.
Uppgifter om pension och bostadstillägg som betalas ut från Pensionsmyndigheten överförs via datafil från
Pensionsmyndigheten.
Ny avgift gäller från och med den månad inkomstuppgifter lämnats till kommunen.

1.8 Retroaktiv debitering och återbetalning
Rättelse av för låg avgift görs tre månader tillbaka i tiden, om den felaktiga avgiften beror på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter, eller inte lämnat uppgifter alls.
Om för hög avgift debiterats och felet beror på kommunen återbetalas avgiften för tid upp till 10 år.
När försäkringskassan utbetalar retroaktivt bostadstillägg eller retroaktiv pension rättas avgiften retroaktivt för samma tidsperiod.

1.9 Kostnad ersätts av annan än hjälpmottagaren
I de fall insatserna på grund av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring, ska bekostas av annan än den
som får biståndet, tas kommunens faktiska kostnader ut för insatsen.

1.10 Avgiftsår
Avgiftsåret sträcker sig från 1 april till 31 mars. Avgiften räknas om en gång per år. Omräkningen tillämpas
vid debiteringen i april som avser mars. Nytt avgiftsbeslut skickas ut i april eller vid förändringar som
meddelats. Om större förändringar, som kan påverka avgiftens storlek, sker under året ska omräkning
ske. Detta kan ske på den enskildes eller kommunens begäran.
Obs! Omräkning görs inte på grund av ändringar i kapitalinkomst under innevarande år.

1.11 Debiteringsrutiner för avgifter
Samtliga avgifter debiteras i efterskott, vilket innebär att avgiften för januari debiteras i februari etc. Förfallodag är den sista i månaden.
Minsta avgift som faktureras är 50 kr.

1.12 Överklaga
Den enskilde kan enligt förvaltningslagen överklaga avgiftsbeslutet. Överklagandet ska adresseras till förvaltningsrätten och skickas/inlämnas till kommunen inom tid som anges i lag.
Kostnad för mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Hyran kan prövas av hyresnämnden.
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2 BERÄKNING AV AVGIFT OCH AVGIFTSUTRYMME
Avgiften får högst uppgå till det s.k högkostnadsskyddet som är en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet.
År 2021 motsvarar högkostnadsskyddet 2139 kr/månad. De avgifter som räknas in i högkostnadsskyddet
är avgifterna för serviceinsatser och omvårdnadsinsatser i ordinärt och särskilt boende inkl fönsterputs
och matdistribution, avlösning i hemmet, telefonkontakt, trygghetslarm och fjärrtillsyn med kamera, dagverksamhet, ledsagare och kontaktperson samt kommunal hälso- och sjukvård.
Innan avgiften fastställs kontrolleras om den enskilde har något avgiftsutrymme och i så fall hur stort det
är. Om det finns något avgiftsutrymme, blir avgiften högst avgiftsutrymmet.
Oavsett hur stort avgiftsutrymmet är ska den enskilde alltid betala hyra och matkostnad.
Den enskilde som, efter att ha betalat mat och hyra, inte har tillräckligt med pengar kvar till sin försörjning ska hänvisas till att söka försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.

2.1 Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymme = Inkomster – Förbehållsbelopp (bostadskostnad, minimibelopp+ ev extra minimibelopp)
Beräkning av avgiftsutrymmet, görs enligt följande:
Inkomster
Inkomst efter skatt

+ ………………..

Bostadstillägg (BTP)

+ …………….…..

Summa inkomster

=………………..

Förbehållsbelopp
Boendekostnad

‐ …………………

Minimibelopp

‐ …………………

Ev. extra minimibelopp

‐ …………………

Avgiftsutrymme

= …………………

Nedan förklaras hur Inkomsten fastställs (avsnitt 3) och därefter hur förbehållsbeloppet fastställs (4).
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3 INKOMSTBEGREPP
3.1 Nettoinkomst
Nettoinkomstbegreppet innebär att samtliga bruttoinkomster läggs samman varefter skatt avräknas.

3.2 Inkomster
Följande inkomster läggs samman:
• Inkomst av tjänst (pension, lön, sjuk- och aktivitetsersättning, föräldrapenning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning) och näringsverksamhet som avser samma år som avgiftsåret.
•

Inkomst av kapital, avseende året före avgiftsåret (41 kap inkomstskattelagen) Till kapital räknas
inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster
och kapitalförluster. Med kapitalvinst och kapitalförlust avses bl.a. vinst och förlust vid avyttring av
tillgångar.

•

Övriga inkomster:
– livräntor
– bidrag såsom beskattningsbar del vårdbidrag, underhållsbidrag
– bostadstillägg (BTP) och särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP)
– bostadsbidrag till barnfamiljer
– bostadstillägg till de med aktivitetsersättning eller sjukersättning

Vid utlandspension används försäkringskassans beräkningsgrund av valutakursen.
Handikappersättning, etableringsstöd, försörjningsstöd och barnbidrag räknas inte som inkomst.

3.3 Skatter
Inkomster av tjänst och näringsverksamhet minskas med avdrag för preliminär skatt enligt tillämplig skattetabell. Avdrag för skatt på inkomst av kapital görs alltid med 30 procent av inkomsten. Medlemskap i
Svenska Kyrkan/trossamfund beaktas ej vid beräkning av avgiftsutrymmet utan dessa frivilliga medlemsavgifter finansieras med minimibeloppet.

3.4 Makar/registrerade partners och sammanboende
Makars inkomster ska slås samman och delas på två. När avgifterna fastställs ska kommunen dessutom
försäkra sig om att biståndstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk
situation.
För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig, då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan.
När inkomsten är framräknad ska förbehållsbeloppet dras av för att fastställa den enskildes avgiftsutrymme. Nedan förklaras hur förbehållsbeloppet räknas fram genom att fastställa minimibelopp och boendekostnad.
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4 FÖRBEHÅLLSBELOPP
4.1 Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus nettobostadskostnaden.
För att hyran ska få tillgodoses i förbehållsbeloppet ska bostadstillägg för äldre, BTP, sökas hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag för övriga hos försäkringskassan. Beslutet lämnas tills avgiftshandläggaren. Inkommer inte något beslut, sätts hyreskostnaden till 0 kronor/månad.

4.2 Minimibelopp
4.2.1 Minimibeloppets innehåll och storlek
Med minimibelopp avses de medel den enskilde behöver för sitt personliga behov utöver avgifter och bostadskostnader. Beloppen för posterna beräknas enligt Konsumentverkets beräknade hushållskostnader
och aktuellt basbelopp.
I minimibeloppet ingår normala levnadskostnader enligt följande:
• livsmedel, alla måltider
• kläder och skor
• fritid
• hygien
• dagstidning, telefon, tv-avgift, bredband
• hemförsäkring
• tandvård
• hushållsel.
• förbrukningsvaror
• resor
• möbler, husgeråd
• läkemedel
Ensamstående ska ha lägst en tolftedel av 135,46 % av prisbasbeloppet (5373 kr år 2021) per månad. Makar och registrerade partners ska var och en ha en tolftedel av 114,46% av prisbasbeloppet ( 4540 kr år
2020) per månad.
För personer under 65 år höjs minimibeloppet med 10 % av minimibeloppet ( = 537 kr år 2021) enligt
SoL 8 kap. § 7. För personer under 65 år blir därmed minimibeloppet 5 910 kr/mån.
4.2.2 Justering av minimibelopp
Minimibeloppet för personer i särskilt boende justeras eftersom vissa poster ingår i boendet. Följande
dras av från minimibeloppet i Särskilt boende:
185 kr/år för möbler (15 kr/mån)
Hushållsel om den ingår i hyran.
Om den enskilde har merkostnader för mat som överstiger Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnad så görs en justering av minimimeloppet med mellanskillnaden.
Minimibeloppet höjs med mellanskillnaden mellan den matkostnad som ingår i minimibeloppet och den
faktiska matkostnaden. 2021 höjs minimibeloppet med 2520 kr för personer i särskilt boende, så att det
totala minimibeloppet för personer över 65 år i särskilt boende blir 7878 kr.
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Höjningen av minimibeloppet baseras på Konsumentverkets beräkning för kvinnor och män i åldersgrupperna 61-74 år och 75 år och äldre. De två beloppen summeras och divideras med två. Med detta beräkningssätt blir Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnad 2 470 kr/månad under 2021.
Nedan visas hur den av Konsumentverket beräknade livsmedelskostnaden (råvarukostnaden) för år 2020
fördelas över dygnets måltider:
Frukost
Lunch
Mellanmål
Middag (Obs! huvudmål)

20 %
30 %
10 %
40 %

494 kr/månad
741 kr/månad
247 kr/månad
988 kr/månad

Total

100%

2 470 kr/månad

Minimibeloppet höjs även för personer med matdistribution, dagverksamhet och korttidsvård med mellanskillnaden mellan faktisk matkostnad och Konstumentverkets beräknade livsmedelskostnad.
Om en person har kostnader för god man eller andra kostnader på grund av särskilda omständigheter,
som varar minst ett år och överstiger 200 kr/mån ska förbehållsbeloppet höjas i skälig omfattning.
Vid beräkning av behov utöver minimibeloppet ska hänsyn tas till att en del utgifter kan finansieras via
handikappersättningen.

4.3 Nettobostadskostnad och beräkning av bostadskostnaden
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus nettobostadskostnaden. Nu återstår att beräkna nettobostadskostnaden.
Beräkning av bostadskostnaden följer försäkringskassans norm. 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. I de fall BTP utgår för eget boende använder kommunen den bostadskostnad som ligger till grund för bostadstillägget/bostadsbidrag (den bostadskostnad som försäkringskassan
har registrerad).
För att hyran ska få tillgodoses ska BTP/bostadsbidrag sökas hos Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan.
Inkommer inte något beslut till avgiftshandläggaren sätts hyran till 0 kr.
Om BTP ej utgår för det egna boendet beräknas bostadskostnad enligt följande:
Hyreslägenhet
Bostadskostnaden är det aktuella hyresbeloppet. Vid hyrd bostad med kallhyra beräknas värmekostnaden
enligt försäkringskassans schablon för beräkning av bostadstillägg.
Bostadsrättslägenhet
Bostadskostnaden är det aktuella hyresbeloppet + 70 % av ränta på ev låneskuld.
Eget enfamiljshus
Bostadskostnaden är kostnader för uppvärmning och drift efter ett fast krontal per kvm enligt försäkringskassans schablon
+ 70 % av ränta för ev lån som avser fastigheten
+ fastighetsavgift.
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Eget tvåfamiljshus
Bostadskostnaden är samma som för enfamiljshus, men minskat med hyresintäkter för den uthyrda lägenheten.
Eget flerfamiljshus eller andelshus
Enligt belopp som framgår av senaste deklaration samt tillägg för ev uppvärmningskostnad.
Jordbruksfastighet
Driftskostnader och lånekostnader beräknas för fastighetens bostadsbyggnad enligt samma grunder som
för enfamiljshus. Fastighetsavgift beräknas på den del av taxeringsvärdet som avser bostadsbyggnad dock
högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet.
Fri bostad
Enligt de regler som gäller för fri bostad vid taxering till statlig inkomstskatt.
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5. AVGIFTER FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAG OCH HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSLAG
Avgiften är aldrig högre än kommunens självkostnad för insatsen. År 2021 är kommunens självkostnad
341 kr för en timme hemtjänst.
Avgift
Ordinärt boende
Personlig omvårdnad, service och besök vid
trygghetslarm debiteras utifrån utförd tid
I personlig omvårdnad ingår även ledsagning. I
serviceinsatserna inräknas städ, tvätt, inköp
Fönsterputs (motsvarande en tvårumslägenhet
för ensamstående)
Varm matdistribution, grundavgift

Varm matportion (varmrätt och efterrätt)

Belopp anges i 2021
års priser

Kommentar

341 kr/tim. Totalbeloppet
varierar beroende på omfattning och avgiftsutrymme. Max
2 139 kr/mån
300 kr/gång

Kommunens självkostnadspris för en
timme

341 kr/mån

Kommunens självkostnadspris för en
timme
Kostenhetens självkostnadspris för en
matportion

74 kr/portion

Vid avbokning av portion senare än kl 9 samma
dag debiteras halv kostnad. Detta gäller även
om den enskilde inte finns hemma vid leverans.
Kyld matdistribution, grundavgift
Kyld matportion
Kontaktperson, grundavgift (oavsett kvantitet)

50 kr/mån
48 kr/portion
341 kr/mån

Avlösning i hemmet/Närståendestöd

Första 10 timmarna är avgiftsfria.
Över 10 timmar = 659
kr/mån
157 kr/installation

Installation av trygghetslarm och/eller installation av fjärrkamera (även vid flytt)
Trygghetslarm, grundavgift
Fjärrtillsyn, grundavgift

343 kr/mån
343 kr/mån

Utgått
Utgått
Kommunens självkostnadspris för en
timme
1,385 % av prisbasbelopp/mån

0,33 % av prisbasbelopp/mån
0,72 % av prisbasbelopp/mån
0,72 % av prisbasbelopp/mån
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Avgift

Belopp anges i 2021
års priser

Kommentar

Särskilt boende
Service- och omvårdnadsinsatser dygnet runt

2 139 kr/mån

Mat i särskilt boende: Frukost, lunch, middag
och mellanmål

4 990 kr/månad eller 164
kr/dag.

53,92 % av prisbasbelopp/mån
Kommunens självkostnad

Hälso- och sjukvårdsinsatser
Hälso- och sjukvårdsinsatser, utom läkarvård

341 kr/mån

Kommunens självkostnadspris för en
timme

Övriga insatser
Dagverksamhet
Korttidsplats/växelvårdsplats
Kostnad för mat på korttiden är samma som på
särskilt boende (se ovan)

71 kr/gång
Max 2 139 kr/mån =
71 kr/dygn (=1/30)

1/30 av maxtaxan
53,92 % av prisbasbelopp/mån

Utöver ovanstående gäller följande förtydliganden:

5.1 Avgift för dagverksamhet (SoL)
Kostnad för ev lunch tillkommer. 2021 är lunchkostnaden 64 kr. Resor till och från dagverksamhet som
sker inom ramen för dagverksamheten av verksamhetens personal är kostnadsfria.
För resor som Kollektivtrafikkontoret ombesörjer erlägger den enskilde år 2021 en avgift på 15 kr/enkel
resa. Dessa resor kontrolleras inte mot maxtaxan.
Socialpsykiatrins dagverksamhet är ej avgiftsbelagd. Kostnad för ev lunch tillkommer.

5.2 Avgift för kommunal hälso- och sjukvård
Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser tas ut så länge personen är inskriven i hemsjukvården.
Den som har insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen betalar enligt avgiftstaxa oavsett om arbetet utförs
av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller av personal som delegerats uppgiften. Avgift tas ut så
länge personen är inskriven i hemsjukvård och oavsett om patienten haft en insats den månaden eller ej.
Ingen hälso- och sjukvårdsavgift tas ut för de under 20 år.
5.2.1 Avgift för hantering av avlidna
Kommunen ansvarar för hanteringen av avlidna personer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. För hantering av avlidna personer tar kommunen ut en avgift på 730 kronor. Avgiften debiteras
samtliga som förvaras i kommunens bårhus. Avgiften tas inte ut då dödsboet väljer att anlita en annan
transportör än den som kommunen har avtal med.
Avgiften för hantering av avlidna ingår inte i maxtaxan. Dödsboet debiteras avgiften. Avgiften är fastställd
t.o.m 2023-04-30.
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5.3 Avgifter i särskilt boende
Lägenheten i särskilt boende är utrustad med säng och madrass. Den enskilde utrustar själv sin bostad
med övriga inventarier. TV-licens ingår.
5.3.1 Kostnad för förbrukningsvaror
De boende debiteras 175 kr för att bekosta de förbrukningsvaror och hygienvaror som kommunen tillhandahåller (sängkläder, pläd, badlakan, handdukar, kökshanddukar, toalettpapper, hushållspapper, tvättmedel och tvättlappar m.m.). Denna avgift kontrolleras inte mot maxavgiften.
5.3.2 Kostnad för måltider
Kostnaden debiteras från dagen efter inflyttningsdag till och med dag för utflyttningsdag. Samma pris debiteras för sondmat.
Samtliga måltidsavgifter för personer som har biståndsbeslut är befriade från mervärdesskatt.
Vad som gäller vid frånvaro framgår av kapitel 6.
5.3.3 Hyra i särskilt boende
Uppgifter om aktuell månadshyra i särskilt boende tillhandahålls av fastighetsavdelningen på Hjo kommun
tel. 0503-35000. Hyreslagens bestämmelser tillämpas. Det innebär t.ex. att hyra vid dödsfall betalas t.o.m.
månaden efter dödsfallet. Skyldigheten att betala hyra efter dödsfallet kan efter överenskommelse upphöra tidigare om lägenheten är utrymd och annan boende önskar flytta in eller om lägenheten ska disponeras för upprustning.
Vid boende i särskilt boende får endast bostadskostnaden i denna särskilda boendeform läggas till förbehållsbeloppet. Hyresgäster ska ansöka om bostadstillägg (BTP) hos Pensionsmyndigheten. Se punkt 4.3.
Reducering av elkostnad när denna ingår i hyreskostnaden justeras i förbehållsbeloppet.
Hyran debiteras i förskott. Förfallodatum är den sista i månaden.
5.3.4 Kostnader i samband med beslut om parboende enligt 4 kap. 1 c § SoL
Medboende, som inte har egna biståndsinsatser, omfattas inte av avgiftsreglerna i 8 kap. SoL.
Kostnader för exempelvis mat, förbrukningsvaror etc tas ut med stöd av 8 kap kommunallagen
(1991:900) och självkostnadsprincipen är styrande för storleken på beloppen i avtalet. Avgifter som tas ut
för tjänster som inte anses vara social omsorg enligt mervärdesskattelagen (1994:200), omfattas som regel inte av undantaget från mervärdesskatt.
Om den medboende har egen lägenhet tas hyra ut enligt hyreskontrakt. Medboende debiteras samma
matkostnad som boende med biståndsbeslut.

5.4 Korttidsvistelse/Växelvård (SoL)
För vårdtagare som vistas på korttidsplats tillkommer kostnad för hel kostdag. Samma pris debiteras för
sondmat.
Vad som gäller vid frånvaro framgår av kapitel 6.
Vad som gäller när beslut om korttidvistelse verkställs i annan kommun framgår av 5.7.

5.5 Boendestöd
Insatsen boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning är avgiftsfri.

5.6 Tillfällig hemtjänst i annan kommun än hemkommun
Avgift för hemtjänst tas ut enligt Hjo kommuns avgiftstaxa. Den enskilde betalar den matportionskostnad
som gäller i den kommun där maten beställts.
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När personer från annan kommun vistas i Hjo kommun och akut behov av hemtjänstinsats uppstår tas
avgift ut enligt Hjo kommuns gällande avgiftstaxa tills Folkbokföringskommunen tar över.

5.7 Särskilt boende/korttidsvistelse med verkställighet i annan kommun
När Hjo kommun köper en boendeplats externt betalar hyresgästen kostnad för boende till Hjo kommun
förutsatt att inte hyresgästen betalar hyra direkt till det externa boendet. Boendeavgift gäller så länge insatsen är pågående och ska framgå av avgiftsbeslutet.
För bostad som inte omfattas av hyreslagen (flerbäddsrum och/eller där det inte finns hyreskontrakt) är
maxtaxan högst en tolftedel av 55,39 procent av prisbasbeloppet, vilket motsvarar per månad 2197 kr år
2021 vilket då hyresgästen får betala Hjo kommun. Detta är en boendeavgift.
Boendeavgiften behandlas som en avgift som därmed ska jämkas om avgiftsutrymmet inte räcker till. Boendeavgift ska ej räknas med i förbehållet (8 kap 5 och 7§ SoL).
Förutom hyreskostnad/boendeavgift betalar hyresgästen för mat och förbrukningsvaror motsvarande Hjo
kommuns självkostnad. Därefter tas omvårdnadsavgift ut om avgiftsutrymme finns. Samma avgift gäller
som i Hjo kommuns egna boendeformer.
Vårdtagare som placeras på extern korttidsplats debiteras avgift för korttidsvistelse i enligt samma avgiftssystem som i Hjo kommuns egenregi. Matkostnad för hel kostdag debiteras enligt Hjo kommuns avgiftstaxa.
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6. AVGIFTSUTTAG VID FÖRÄNDRINGAR, REDUCERINGAR OCH JÄMKNING
6.1 Förändring av vårdbehov och inkomstförhållanden
Tillfälliga förändringar av hemtjänstinsatserna under kalendermånaden föranleder ingen ändring av avgiften. Kunden debiteras utifrån utförd tid.

6.2 Debitering av månadsavgifter/grundavgifter som påbörjas/avslutas mitt i månaden
Om en insats påbörjas eller avslutas under pågående månad debiteras grundavgift/månadsavgift från första
dagen som hjälpen ges med 1/30-del per dag.
Vid dödsfall debiteras avgifter t.o.m. dagen för dödsfallet.

6.3 Reducering vid frånvaro
Särskilt boende
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.
Vid frånvaro avräknas matkostnaden per dag efter antalet frånvarodagar, dock max 30 dagars frånvaroavdrag/månad. Avdrag medges endast för frånvaro hel kostdag. Enstaka måltider medger ej kostavdrag.
Frånvaro ska meddelas dagen innan.
Ordinärt boende
Vid frånvaro registereras ingen tid i hemmet och därmed tas ingen avgift ut. Detta förutsätter dock att
den enskilde meddelat hemtjänstenheten minst 24 tim i förväg om frånvaro. Sker avbokning med kortare
framförhållning än så kan kommunen komma att ta ut avgift för de insatser som skulle ha utförts. Avgift
debiteras i dessa fall utifrån planerad tid.
Frånvaroavdrag görs inte för följande grundavgifter:
-trygghetslarm
-kontaktperson
-fjärrtillsyn
-HSL-insats
-matdistribution.
Vid längre frånvaro (minst 30 dagar sammanhängande frånvaro) kan avdrag göras från grundavgiften matdistribution under förutsättningar att frånvaron meddelats sju dagar i förväg till hemtjänstsenheten.

6.4 Reducering på grund av utebliven korttidsvistelse
En person som vistas på korttiden men samtidigt har beslut om dagverksamhet får göra kostavdrag enligt
nedan:
Frukost: 33 kr (20 % av kostdagen)
Lunch: 66 kr (40% av kostdagen)
Middag: 49 kr (30 % av kostdagen)
Kaffe med dopp, mellanmål: 16 kr (10 % av kostdagen)
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6.5 Jämkning av avgift vid flytt till särskilt boende
Den som fått anvisad lägenhet i särskilt boende med kort varsel (mindre än tre månader) kan få ta med
kostnad för nya lägenheten och tidigare bostad, i förbehållsbeloppet, högst tre månader om förutvarande
bostad (lägenhet eller fastighet) inte kan avyttras eller uppsägas tidigare. Ansökan ska göras till avgiftshandläggaren. Observera att det är endast avgift för hemtjänst i särskilt boende som kan reduceras. Kostnader för hyra och mat tas ut oreducerade.
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Bilaga till Avgiftstaxa för Vård och omsorg
Kf § 96/2016 dnr 2016-417
Avgift vid hyra av möteslokal på Rödingen
Nedanstående avgift gäller för verksamheter eller enskilda individer som önskar hyra Rödingens möteslokaler.
Avgift ska ej debiteras verksamheter med inriktning mot seniorer och funktionshindrade.
Kommunal verksamhet, facklig verksamhet och kommunens partigrupper har också tillgång till lokalerna
kostnadsfritt.
Vård och Omsorg kan neka personer/verksamheter tillträde till lokalerna om de anser att syftet med aktiviteten strider mot demokratiska principer, utgör vinstdrivande verksamhet eller av annan orsak anses
olämplig.
Avgiften är baserad på tidsintervall enligt nedan:
Intervall 1: 1-3 timmar
Intervall 2: halvdag (3-5 timmar)
Intervall 3: heldag (5-10 timmar)

100 kr/lokal
150 kr/lokal
200 kr/lokal

Följande lokaler finns att hyra/låna på Rödingen:

•
•
•
•
•

Matsalen (kan endast bokas efter kl 16.15 på vardagar, efter kl 15 på helger)
Nätet
Lilla köket
Kroken
Snickeri, Gymnastiksal samt Bastu i källaren

Frivilligsamordnaren ombesörjer de praktiska rutinerna vid uthyrning av möteslokaler på Rödingen.

