Information från …

Avgifter inom hemtjänst
och dagvård
Gäller år 2019

Hemtjänst

Dagvård

Omvårdnad dagtid
573 kr/månad
Hjälp med personlig hygien, bäddning,
ledsagning, måltider mm. Endast
dagtid och ej helger.

573 kr/månad (vardagar)
1 146 kr/månad (om dagvården även
sker på helgen)
Om du redan har avgift för personlig
omvårdnad utgår ingen avgift för
dagvård.

Omvårdnad kväll/natt samt helg
1 146 kr/månad
Samma hjälp som ovan men även
kvällstid/natt/helg.

Lunch dagvård
58 kr/måltid

Trygghetslarm
251 kr/månad

Korttidsplats

Städning
256 kr/timme
1 eller 2 timmar i månaden
Inköp
256 kr/månad

Omvårdnad 67 kr/dygn
Kost 105 kr/dygn

Matlådor 53 kr/st
Levereras kylda 1gång/vecka till
hemadressen.

Tvätt
256 kr/månad
Avgift för utebliven avbokning
256 kr/månad

Summan av samtliga insatser under
en månad får ej överstiga maxtaxa.
Kost tillkommer utöver detta.
Maxtaxa 2 044kr/månad

Samtliga avgifter för hemtjänst är
månadsavgifter. Endast städning
debiteras per utförd tid.
Avgift går inte ut för hemtjänst vid
frånvaro under en hel kalendermånad.

Hur avgiften
faktureras
Avgifter för hemtjänst faktureras med
hel månadsavgift oavsett vilket
datum i månaden hjälpen startas eller
avslutas.
Städning faktureras med den tid som
är utförd.
Trygghetslarm är ett abonnemang, där
man betalar månadsavgift från och
med den månad larmet installeras till
och med den månad det avslutas.
Alla avgifter faktureras månaden efter
insatsen är utförd.

Beräkningen
Nettoinkomst
+Bostadstillägg
- Bostadskostnad
- Minimibelopp
=AVGIFTSUTRYMME

Inkomst
Som inkomst räknas pensioner, lön,
ränteinkomster, ersättningar och
bostadstillägg för innevarande år.
Uppgifterna fylls i före skatt. Vi gör en
skatteuträkning vid avgiftsberäkningen.

Beräkning av avgift
För att vi ska göra en beräkning av
avgiftsutrymmet måste inkomstuppgifter lämnas in till oss via
blanketten Inkomstförfrågan.
Blanketten fås av biståndshandläggaren, eller hämtas på
kommunens hemsida www.varmdo.se
Inkomstförfrågan behöver vara
biståndsenheten tillhanda inom en
månad efter biståndsbeslutet för att
beräkningen ska gälla från detta
datum. Om blanketten inte skickas in,
faktureras enligt maxtaxa.
Det går bra att skicka in inkomstförfrågan vid ett senare tillfälle för att
få avgiften beräknad. Då gäller den
nya avgiften från och med den månad
blanketten inkom. Avgiften reduceras
inte retroaktivt.

Månadsavgiften för omvårdnad och
service får aldrig vara högre än 2 044
kr år 2019.

Bostadskostnad
Lägenhet:
Bostadskostnad för lägenhet är hyran
eller avgiften till bostadsrättsförening.
Om man har bostadslån får 70% av
årsräntan räknas med i bostadskostnaden.
Eget hus:
Bostadskostnad för egen fastighet
räknas ut med schablon/kvm. Om man
har bostadslån får 70% av årsräntan
räknas med i bostadskostnaden.
Hushållsel ingår i minimibeloppet och
räknas ej med i bostadskostnaden.

Minimibelopp
Minimibeloppet är lagstadgat och
baserat på konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader för:
• livsmedel, kläder, skor
• fritid, hygien
• dagstidning, telefon
• hemförsäkring
• öppen hälso- och sjukvård
• tandvård
• hushållsel
• förbrukningsvaror

• resor
• möbler, husgeråd
• läkemedel
2019 är minimibeloppet för makar och
sambor 4 435 kr per månad och för
ensamboende 5 249 kr per månad.
Under 65: makar och sammanboende
4879 kr per månad och för
ensamboende 5774kr per månad.
Ett individuellt tillägg av minimibeloppet kan göras om man har
kostnader för god man eller merkostnad till följd av funktionshinder,
rehabilitering eller specialkost.
Kostnaderna ska vara av varaktig
karaktär och minst 200 kr/månad.
Har du matlådor höjs minimibeloppet
som kompensation för merkostnaden
det innebär.

Förbehållsbelopp
Avgiftsutrymmet räknas fram genom
att dina nettoinkomster minskas med
ett förbehållsbelopp som består av ett
minimibelopp och din
bostadskostnad.

Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet styr hur stor avgiften
blir. Om avgiftsutrymmet är negativt
eller 0 tas ingen avgift ut. Är
avgiftsutrymmet lägre än den
egentliga kostnaden för insatserna
minskas avgiften till avgiftsutrymmets
storlek.

Ensamboende/Gifta
Vi beräknar alltid så fördelaktigt som
möjligt för den enskilde. Har man en
make/maka, sambo eller de som
ingått registrerat partnerskap kan
denna läggas till i
inkomstberäkningen. Vi väljer sedan

att ta med denna person eller ej
beroende på vilket som gynnar den
enskilde mest i en avgiftsberäkning.

Ny beräkning varje år
I början av varje år skickar vi ut en ny
inkomstförfrågan som ska fyllas i och
skickas tillbaka till oss om man vill få
sin avgift beräknad.
Samtliga uppgifter som
avgiftsberäkningen grundar sig på
förändras vid varje nytt år och en ny
beräkning är därför nödvändig. Om
blanketten ej kommer in kan vi inte
göra en ny beräkning, utan maxtaxa
tillämpas.

Ändring av
avgiftsbeslut
Om något av dina förhållanden som
angetts på Inkomstförfrågan ändras
under året ska du meddela det till
avgiftshandläggaren.

Överklagan
Du har rätt att överklaga ditt
avgiftsbeslut till förvaltningsrätten.
Det ska ske senast tre veckor efter du
fått beslutet skickat till dig, skriftligen
till biståndsenheten för äldre. Om du
behöver hjälp att överklaga kontaktar
du avgiftshandläggaren.

Kontakt
Har du frågor är du välkommen att
kontakta vår avgiftshandläggare.
Telefon 08-570 471 09
Eller maila:
gabriella.ledin@varmdo.se

