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Avgifter som ingår i maxtaxans högkostnadsskydd
När du får hjälp från kommunen betalar du en avgift.
Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och
hjälpbehov. Du har rätt att få denna avgift inkomstprövad.

Biståndsbedömda insatser
Hemtjänst, Ordinärt boende
Avgiften för hemtjänst debiteras per utförd timme upp till
maxtaxan.
Timtaxa
Maxtaxa

346 kr/timma
2 170 kr/månad

Hemtjänst, Särskilt boende
Avgiften för hemtjänst debiteras enligt beslutad tid per månad
enligt maxtaxan.
Övriga insatser
Trygghetslarm
Korttidsboende/växelvård
Ledsagning
Dagverksamhet
Avlösarservice för dig som vårdar en anhörig
0 - 12 timmar/månad
Över 12 timmar/månad

250 kr/månad
73 kr/dygn
89 kr/timma
avgiftsfritt

avgiftsfritt
346 kr/timma

Hemsjukvård
Hemsjukvård
Avgiften är högst 321 kr/månad oavsett antal besök.

161 kr/besök

Avgifter som inte ingår i maxtaxans högkostnadsskydd
Måltidsavgifter
Månadsabonnemang, särskilt boende

3 859 kr/månad

Kost dagverksamhet

106 kr/dag

Kost korttidsboende/växelvård

129 kr/dag

Matdistribution (Lunch med hemkörning)
Matdistribution, måndag-söndag
Matdistribution, måndag-fredag
Matdistribution, måndag-söndag inkl. efterrätt
Matdistribution, måndag-fredag inkl. efterrätt

Övriga avgifter, särskilt boende
Hygienartiklar

(tvättlappar, toalettpapper, tvättmedel och
sköljmedel)

Städmaterial
(städutrustning och rengöringsmedel)

2 051 kr/månad
1 506 kr/månad
2 184 kr/månad
1 626 kr/månad

138 kr/månad
38 kr/månad

Information och förklaringar
Kostnad för biståndsbedömda insatser och hemsjukvård
Avgifter som ingår i maxtaxan är inkomstprövade och det innebär
att det är din ekonomi som avgör hur hög avgiften blir.
Maxtaxans belopp ändras varje år och baseras på prisbasbeloppet.
I år är den högsta avgiften 2 170 kronor per person och månad.
Inkomster
Innevarande års inkomster ligger till grund för beräkning av din
avgift. Inkomster som förändras under året ska alltid meddelas
till avgiftshandläggare.
Du får också lämna uppgifter om inkomst av kapital.
Som inkomst av kapital räknas räntor på bankmedel, schablonintäkt och utdelning på aktier och fonder före skatt per den
31 december föregående år. Även inkomst från uthyrning av
privatbostad räknas som inkomst av kapital.
Om du är gift ska även din make eller maka lämna uppgifter
eftersom era gemensamma inkomster bedöms i avgiftsberäkningen.
Om ni är sambor räknas era uppgifter var för sig, förutom
boendekostnaden som delas lika.
Bostadstillägg och bostadsbidrag
Bostadstillägg och bostadsbidrag räknas också som inkomst.
Bostadstillägg söks hos Pensionsmyndigheten. Då makar bor
åtskilda söker båda pension och bostadstillägg som ensamboende.
Minimibelopp
Minimibelopp ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder,
skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen
hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror,
resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Individuellt minimibelopp
Individuellt minimibelopp kan medges vid fördyrade levnadsomkostnader. Det görs en prövning i varje enskilt fall.
En fördyrad levnadsomkostnad kan till exempel vara kostnader
för god man eller underhållsstöd för barn. Kostnaden ska styrkas,
vara minst 200 kronor i månaden och under minst 6 månader per
år.
Boendekostnad
Som boendekostnad räknas verkliga kostnader oavsett hur du bor.
Varje myndig person som stadigvarande bor i bostaden betalar sin
del av den totala boendekostnaden.
Ingår hushållsel i boendekostnaden räknas denna av.

Dubbla boendekostnader
Vid dubbla boendekostnader i samband med flytt till särskilt
boende kan din avgift och hyra minskas under högst tre månader.
Ansökan görs på särskild blankett.
Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymme är nettoinkomster inklusive bostadstillägg minus
förbehållsbelopp.
Avgiftsutrymmet styr hur stor avgiften blir. Den får dock aldrig
överstiga högsta avgiften 2 170 kronor per månad.
+ Nettoinkomster (bruttoinkomster minus skatt)
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
- Förbehållsbelopp (minimibelopp + boendekostnad)
= Avgiftsutrymme

Faktura
Avgifterna faktureras i efterhand, månaden efter utförd insats.
Fakturan skickas i mitten av månaden och med förfallodag den
sista samma månad.
Du kan även betala via autogiro eller e-faktura.
Hyra debiteras i förskott. Vid dödsfall behövs ingen uppsägning.
Hyra debiteras ytterligare en månad från och med dödsdagen.
Ytterligare hyra kan debiteras om lägenheten ej lämnas inom en
månad. Blir lägenheten uthyrd tidigare återbetalas hyran för
denna tid.
Hyra, trygghetslarm, kost, hygienartiklar och städmaterial
debiteras med 1/30 per dag vid del av månad.

Reducering
Avdrag
• Matdistribution
Vid sjukhusvistelse, görs avdrag från första dagen.
Vid övrig avbeställning, görs avdrag efter 3 dagar.
• Särskilt boende
Vid sjukhusvistelse, görs avdrag från första dagen, med
1/30 del.
Vid övrig frånvaro, görs avdrag för hela dagar när man
avbokar minst 7 dagar i förväg.
• Korttidsboende/växelvård
Vid sjukhusvistelse, görs avdrag för serviceinsats och kost
från första dagen.
Ej avdrag
• Trygghetslarm, hygienartiklar och städmaterialpaket
reduceras ej vid frånvaro.
• Vid vistelse i annan kommun görs ej avdrag för insatser som
istället tillhandahålls i kommunen du besöker.

Överklagande av avgiftsbeslut
Beslutet om avgift kan överklagas till Förvaltningsrätten.
Överklagan ska ha inkommit till socialförvaltningen inom tre
veckor från den dag avgiftsbeslutet mottogs.
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