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TÖREBODA KOMMUN

Hemtjänstavgifter m.m. 2011
Hemtjänst omfattar personlig omvårdnad såsom hjälp med att äta och dricka,
på- och avklädning, förflyttning, bryta isolering, känna trygghet och viss
ledsagning.
Hemtjänst omfattar även serviceinsatser såsom städning, tvätt och klädvård,
inköp av dagligvaror.
Avgiften för hemtjänst bygger på timpris, beroende på hur mycket hjälp Du
behöver. Även om gränserna här definieras i timmar är det innehållet i
omvårdnaden (arbetsmomenten) som skall fastställas vid behovsbedömningen
och i beslut om hjälp i enskilda ärenden. Den enskilde beviljas inte ett visst
antal timmar utan erhåller service och omvårdnad inom ramen för
biståndsbeslutet. Beräknad tidsåtgång är den genomsnittsliga sett över ett helt
år. Tidsåtgången den enskilda månaden kan variera beroende på aktuella
behov, hemtjänstpersonalens utrustning, lagarbete eller av andra skäl.
Alla avgifter justeras årligen 1 januari och följer prisbasbeloppets förändring.
Hemtjänst
Trygghetslarm
Hemsjukvård
Hemsjukvård
Hemstöd
Dagverksamhet / korttidsvård
Dagverksamhet halvdag

300 kr/timme
300 kr/mån
500 kr/mån om enda insats
300 kr/mån om fler insatser
250 kr/mån
57 kr/dag
31 kr/halvdag

Samtliga ovanstående avgifter summeras, men får tillsammans inte överstiga
1 712 kr/månad.
Matportion
Restaurangmat på Björkängen
Resor dagverksamhet
Mat dagverksamhet
Mat korttidsvård
Varuhemsändning

43 kr/portion
52 kr/portion
30 kr/enkelresa
43 kr/portion
105 kr/dag
40 kr/gång

Dessa avgifter ingår inte i maxtaxan, vilket innebär att avgiften per månad kan
överstiga 1 712:-
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Hur behandlas avgift för makar/sambor?
Två sammanboende betalar båda avgift om de har var sitt biståndsbeslut.
Vistelse på korttidsplats
Avgiften för vistelse på korttidsplats är högst 57 kr per dag. För mat debiteras
105 kr per dag. Du kompenseras automatiskt för fördyrade matkostnader
genom att förbehållsbeloppet höjs.
Dagverksamhet
Avgiften för dagverksamhet uppgår till högst 57 kr per heldag och 31 kr per
halvdag. Resor till dagverksamheten kostar 30 kr per enkelresa. För lunch
debiteras 43 kr. Du kompenseras automatiskt för fördyrade matkostnader
genom att förbehållsbeloppet höjs.
Varuhemsändning
Avgift för varuhemsändning och transport av läkemedel från Apotek kostar
40 kr per tillfälle och affär.
I tjänsten varuhemsändning ingår mottagning av beställning, nedplockning av
varor och hemkörning av varor.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är det belopp Du har rätt att behålla innan avgift tas ut för
hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, vistelse på korttidsplats och
hemsjukvård.
Förbehållsbeloppet avser täcka utgifter för livsmedel, kläder, skor, fritid,
förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, tv-avgift, möbler, husgeråd,
hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, hälso- och sjukvård, läkemedel och
övriga personliga utgifter.
Förbehållsbeloppet är 4 832 kr för ensamstående eller 4 083 för var och en av
sammanlevande makar och sambor. För personer 60 år och yngre är
förbehållsbeloppet 5 315 kr respektive 4 491 kr.
Till förbehållsbeloppet ska bostadskostnaden läggas. Förbehållsbeloppet kan
höjas om Du har extrakostnader p.g.a. t ex
-

fördyrad kost, t ex matdistribution
funktionshinder
särskilda behov
kostnad för god man

3

För att förbehållsbeloppet ska höjas måste extrakostnaden vara minst 300
kr/mån och vara i minst 6 månader. Kostnaden får inte vara oskäligt hög.
Du måste tala om för kommunen om Du har sådana extrakostnader som kan
leda till en höjning av förbehållsbeloppet.
Kostnad för mat
För dig som har matdistribution/restaurangbesök höjs förbehållsbeloppet med
mellanskillnaden mellan matpriset och det belopp som finns avsatt för lunch i
förbehållsbeloppet. Samma gäller för dig som äter mat på korttidsplats eller
dagverksamhet.
Måltidspriset vid matdistribution/restaurangbesök debiteras via räkning.
Bostadskostnad
För att Du ska debiteras rätt avgift måste kommunen känna till Din
bostadskostnad. Bostadskostnaden läggs till förbehållsbeloppet vid
avgiftsberäkningen.
Om Du har bostadstillägg hämtar kommunen uppgift om bostadskostnad från
Riksförsäkringsverket. Om Du inte har bostadstillägg måste Du själv lämna
uppgift om Din bostadskostnad i samband med inkomstförfrågan. Om Du trots
påminnelse inte lämnar uppgift om bostadskostnad räknar kommunen med att
bostadskostnaden är 0 kr per månad.
Avgiften räknas ut efter Din inkomst
Du betalar avgift efter hur stor inkomst Du har efter skatt. Till inkomst räknas
bl.a.:
- Tjänst och näringsverksamhet som avser samma år som avgiftsåret
- Samtliga kapitalinkomster som avser året före avgiftsåret, dvs även
reavinster.
- Ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar
- Utlandspensioner
- Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg som avser samma år som
avgiftsåret.
Handikappersättning räknas ej som inkomst.
I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas
sammanlagda inkomster.
Om inkomstuppgift saknas eller inte har lämnats in debiteras faktisk kostnad,
max 1 712:- /månad.
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Frånvaro
För att avdrag ska göras vid frånvaro ska avbeställning av hemtjänst göras
minst 7 dagar i förväg, annars debiteras tjänsten. Avbeställningen meddelas till
personal i utförande arbetslag. Personalen skall därefter vid varje månadsskifte
skriftligen lämna uppgifter på frånvaro till avgiftshandläggaren. Vid frånvaro
från hemsjukvård görs endast avdrag om frånvaron är hel kalendermånad.
Kravet på uppsägning gäller inte i samband med sjukhusvistelse.
Avdraget kan aldrig bli större än ditt avgiftsutrymme eller max 1 712 kr.
Inträde/utträde under pågående månad
Om en insats påbörjas eller avslutas i mitten av en månad betalar du avgift från
första dagen som hjälpen ges med 1/30 del av månadsavgiften. Detta gäller vid
trygghetslarm och hemsjukvård. Vid hemtjänst debiteras timtid.
Debitering av avgift
Avgiften betalas en månad i efterskott. Räkning skickas till vårdtagaren eller till
den som anmälts som räkningsmottagare. För den som önskar finns möjlighet
att betala genom autogiro.
Avgiftsändring
Avgiften kan ändras om t ex:
- Inkomstförhållandena ändras
- Bostadskostnad ändras
- Bostadstilläggets storlek ändras
- Familjeförhållanden förändras
- Förbehållsbeloppet behöver ändras
- Insatserna ändras
Avgiften omräknas i januari varje år. Februariräkningen avser januari månad.
Avgiften justeras från det datum då Du lämnat in ny inkomstuppgift.
Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året
och som kan påverka avgiften.
Insamling av uppgifter
En gång per år får Du en inkomstförfrågan, där Du ska lämna uppgifter om Din
inkomst. Uppgift om pension och bostadstillägg som betalas ut från
Försäkringskassan hämtas från Riksförsäkringsverket.
Överklaga
Är Du inte nöjd med Ditt avgiftsbeslut? Då kan Du klaga hos förvaltningsrätten.
Kostnad för mat kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär.

