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AVGIFTER
Vård och omsorg 2020

Gäller från och med 2020-02-01
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Bakgrund och regler för avgifter
Avgiftstaxan för äldre- och handikappomsorg baseras på regeringens proposition 2000/01:149, vilken antogs 200111-14. I korthet betyder det att kommunerna äger rätt att ta ut avgifter för behovsprövade och beviljade insatser
enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Avgifterna får dock inte
överstiga kommunens självkostnadspris.
Maxtaxan för avgifter är knuten till prisbasbeloppet som fastställs varje år enligt gällande lag.
Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr.
På hemsidan under fliken självservice finns möjlighet att anmäla betalning via autogiro.
Avgifter inom maxtaxan/ Högkostnadsskydd
Boxholm kommun tillämpar maxtaxa enligt Socialtjänstlagen. Maxtaxan innebär ett högkostnadsskydd för
avgifter och avgiften får uppgå till högst 0,5392 x prisbasbeloppet delat med tolv, det vill säga 2 125 kr per månad under
år 2020.
I maxtaxan ingår omvårdnadsavgift i vård- och omsorgsboende, ordinärt boende, korttidsvård och växelvårdsboende. I
maxtaxan ingår även avgift för serviceinsatser via hemtjänst, trygghetslarm, avgift för dagverksamhet samt avgift för
hemsjukvård.
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Avgiftsberäkning
Boxholm kommun tillämpar maxtaxa enligt Socialtjänstlagen. Taxan är en inkomst‐ och insatsrelaterad
taxa, vilket innebär att avgiftens storlek bestäms av din inkomst, vilken/vilka insatser du har blivit beviljad.
Inkomstberäkning görs på alla som får ett biståndsbeslut om insats inom kommunal vård- omsorg och service
i Boxholm kommun. Vid avgiftsberäkningen räknas alla inkomster ihop och sedan dras skatt, faktisk boendekostnad och
förbehållsbelopp av.
Det som återstår är avgiftsutrymmet.
Det är viktigt att din boendekostnad är korrekt i förhållande till Pensionsmyndigheten och/eller
Försäkringskassan. Avgiften bygger på ett beslut om insats och beräknas individuellt för varje person. För
makar/ sambo gäller gemensam delad inkomst. För makar/partner där den ena bor i vård‐ och
omsorgsboende beräknas avgiftsutrymmet var för sig, dvs. som två ensamstående.
Inkomstuppgift
Avgiftsgrundande inkomster är aktuella pensioner, pensionsförsäkringar (avkastning av försäkring),
inkomst av kapital, bostadsbidrag, särskilt bostadstillägg och andra förvärvsinkomster. Den beräknade inkomsten för de
närmaste tolv månaderna räknas om till inkomst per månad. Kommunen hämtar uppgifter
från Försäkringskassan och från dig via inkomstförfrågan minst en gång per år.
Du förutsätts söka de bidrag som du kan ha rätt till, t ex bostadstillägg eftersom detta kan ha en stor betydelse för den
slutliga avgiften för dig.
Du är skyldig att meddela kommunen förändringar som kan påverka avgiftens storlek.
Kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt lagen om inkomstskatt ska medräknas.
Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek, utan det är avkastningen på kapital som påverkar
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storleken, dvs. inkomster/ ränta av kapital. Om väsentliga förändringar sker under året, bör hänsyn till detta tas vid
avgiftsberäkningen. Kommunen har möjlighet att efterfråga uppgifter från Skatteverket vid behov.
Förbehållsbelopp/minibelopp
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och din faktiska boendekostnad. Om du inte uppnår angivet
förbehållsbelopp blir avgiften för vård och omsorg noll kronor.
Minimibeloppet består av två delar, en schabloniserad del som årligen fastställs av Socialstyrelsen och en individuell del
som fastställs av kommunen. Den schabloniserade delen av minimibeloppet beräknas täcka normala levnadskostnader
enligt följande poster:
-

livsmedel, alla måltider,
kläder, skor och fritid,
hygien och förbrukningsvaror,
dagstidning och telefon
hemförsäkring, hushållsel, möbler och husgeråd,
resor
tandvård, öppen hälso- och sjukvård
läkemedel
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För 2020 är minimibeloppet:
Ordinärt boende
 ensamboende 5 339 kronor
 makar/sambor 4 512 kronor
Vård- och omsorgs boende:
 ensamboende 4 858 kronor
 makar/sambor 4 106 kronor
Höjning/sänkning av minibelopp
Om din make/maka/sambo bor i vård- och omsorgsboende läggs inkomsterna samman och delas på
två. Hyrorna beräknas då var för sig. Minimibeloppet beräknas för ensamstående om ni inte bor
tillsammans. Minimibeloppet kan sänkas om du har lägre levnadskostnader än de som ingår i
minimibeloppet, t ex genom att hushållsel redan ingår i boendekostnaden.
I vård och- omsorgsboende i Boxholms kommun sänks minimibeloppet med avdrag för hushållsel , förbrukningsvaror,
hemutrustning och medier.
För personer yngre än 61 år räknas förbehållsbeloppet upp med 9 %.
Den individuella delen, även kallat individuellt tillägg, kan höjas efter särskild prövning om du har
skäligen fördyrade levnadskostnader, behovet skall vara av varaktig karaktär samt inrymmas under begreppet för normala
levnadskostnader t ex god man eller fördyrad kost. Detta måste du ansöka om, vilket du gör på inkomstförfrågan.
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Felaktiga uppgifter
Om du inte lämnar uppgifter alls debiteras maxtaxa. Om kommunen vid utredning ser att du inte har lämnat rätt
uppgifter justeras avgiftsberäkningen med de nya uppgifterna. Ingen retroaktiv justering sker om nya uppgifter
inkommer.
Överklagan
Du kan överklaga ditt beslut om avgiftsutrymme enligt 16 kapitlet 3 § Socialtjänstlagen. Hur du gör står i ditt beslut om
avgiftsutrymme. Överklagan skall lämnas till kommun, inom 3 veckor från beslut tagits.
Betalning
Faktura för vård- och omsorg och serviceavgifter sänds till dig omkring den 12:e varje månad och sista betalningsdag
avses på fakturan. Fakturan avrundas till hela kronor. Möjlighet till betalning via autogiro finns. Avgiften avser föregående
månads insatser. Lägsta belopp för fakturering är 50 kr, vid lägre summa överförs avgiften till nästkommande månad.
Frågor kring fakturan besvaras av avgiftshandläggare.
Uppehåll av insats/frånvaro
Vid frånvaro som generar uppehåll av personlig omvårdnad i vård‐ och omsorgsboende eller
hemtjänstinsatser i ordinärt boende eller service insatser såsom städ, tvätt och inköp, ges frånvaroavdrag endast vid
sjukhusvistelse från 1:a dagen och annan frånvaro från och med 4:e dagen.
Rapportering av frånvaroavdrag ska ske vid utskrivning från sjukhus till kontaktperson på vård- och omsorgsboende eller
hemtjänstpersonal.
Vid beslut om växelvård/korttidsplats görs avdrag för insats i ordinärt boende, den tid man inte vistas
hemma.(Gäller ej trygghetslarm). För oplanerad frånvaro räknas anmälan om frånvaro efter en (1) dag.
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Avgifter
Taxan består av enhetliga avgifter för de olika insatser som ges oavsett boendeform.
-De avgiftsslag som beställs den 15:e eller senare i varje månad debiteras först med start nästkommande månad.
-De avgiftsslag som beställs före den 15:e i varje månad debiteras för hel innevarande månad.
Serviceinsatser

Service städ, var annan vecka

Service städ var tredje vecka

Service inköp

Service tvätt

Service telefonservice

Service telefonservice, 2 samtal dygn

800 kr/mån
400 kr/mån
400 kr/mån
400 kr/mån
250 kr/mån
350 kr/mån

Omvårdnadsinsatser
 Grundavgift i särskilt boende, avser tillsyn, hjälp med
medicinering, hjälp till måltid och deltagande i aktiviteter:
 Personlig omvårdnad 1; 1 insats (1 – 2 ggr/vecka)
 Personlig omvårdnad 2; 2 insatser (3 – 7 ggr/vecka)
 Personlig omvårdnad 3; 3 insatser (dagligen)
 Personlig omvårdnad 4; natt – tillsyn

(400 kr/mån)

844 kr/mån
600 kr mån
800 kr mån
1000 kr mån
600 kr/mån

Gällande ovanstående insatser, i form av personlig omvårdnad, kan vid behov så kallad ”omvårdnadsstäd” ingå:
Lättare avtorkning, sopning, ta hand om sopor - det vill säga insatser som är föranledda av personlig omvårdnad.
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Korttidsplats/växelvård 80 kr/dygn
Matdistribution eget boende 60 kr/portion,( inkl.5 kr för utkörning)
Kost vid korttidsplats/växelvård 115 kr/dygn
Måltidsabonnemang i vård- och omsorgsboende 3 490 kr/mån
Avgift vid biståndsbedömd dagverksamhet för personer med demenssjukdom 50 kr/dag (25 kr/halvdag)
Kost vid dagverksamhet, eget boende 55 kr/portion
Avgift för trygghetslarm i ordinärt boende 250 kr/mån
Extra larmknapp, vid behov, i ordinärt boende för sammanboende 50 kr/mån
 Installation/avinstallation trygghetslarm 200 kr/tillfälle
Kostnad för trygghetslarm debiteras per månad. Den månad som trygghetslarmet installeras debiteras
resterande del av månaden. Trygghetslarmet debiteras till och med den dagen som larmet återlämnas.
Trygghetslarmet skall återlämnas i brukbart skick, om larmet inte är brukbart eller om larmknappen är
borttappad debiteras kostnaden för återställande av larmet till brukbart skick. Kostnad 1 000 kr faktisk kostnad.
Hemsjukvård
Avgiften för hemsjukvård är 100 kr per besök av legitimerad personal dvs. sjuksköterska, sjukgymnast
eller arbetsterapeut. Hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal debiteras per månad.
Hemsjukvårdsavgiften ingår i maxtaxan och beräknas med eventuella andra insatser. Har du enbart
hemsjukvård är maxtaxan 400 kronor/månad.
 Hemsjukvårdsbesök 100 kr/besök (max 400 kr/mån)
Hjälpmedel lånar du av kommunen. Att få ett personligt hjälpmedel kostar 100 kronor. Då ingår
förskrivning, utprovning och uppföljning av hur hjälpmedlet fungerar.
Vid enstaka besök av hemsjukvård tas ingen avgift ut.
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Exempel på beräkning av avgiftsutrymme:
Beräkning av avgiftsutrymme för boende i ordinärt boende
Anders Andersson som fyllt 75 år är ensamstående och bor i egen lägenhet med 4 000 kronor per månad
i hyra. Han har en nettoinkomst på 6 500 kronor per månad och 3 000 kronor per månad i bostadstillägg
(BTP). Anders har insatserna hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution. Anders Anderssons avgiftsutrymme beräknas
enligt följande sätt:
Aktuell inkomst
Nettoinkomst:
6 500 kronor
Bostadstillägg för pensionärer (BTP): 3 000 kronor
Summa inkomster (avgiftsunderlag): 9 500 kronor
Förbehållsbelopp
Minimibelopp (ensamstående):
Hyra:
Förbehållsbelopp summa:

5 339 kronor
4 000 kronor
9 339 kronor

Avgiftsutrymme (9 500 – 9 339): 161 kronor
Anders Andersson skall betala 161 kronor per månad i hemtjänstavgift, därutöver tillkommer eventuella
avgifter för kost.
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