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Ordlista
Förbehållsbelopp – det belopp du har rätt att ha kvar innan kommunen tar ut
avgift.
Grundbelopp – det lägsta belopp du har rätt att ha kvar, förutom
bostadskostnaden.
Avgiftsutrymme – det högsta belopp kommunen får ta ut för t.ex.
service och omvårdnad.
Maxtaxa – det högsta belopp som får tas ut för service och omvårdnad.
Service/Omvårdnadstaxa – kostnaden för insatser som du beviljats för
service och personlig omvårdnad
Måltidsdistribution – din matportion
Tillfälligt boende – korttidsvård i särskilt boende
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Om avgifter i korthet
Riksdagen beslutade om regler för avgifter inom kommunernas
vård och omsorg 2002-07-01. Reglerna preciserar den högsta
avgift som kommunen får ta ut av dig för service och omsorg.
Den högsta avgiften för avgiftsuttag beräknas utifrån aktuellt
prisbasbelopp och ändras därför varje år.
I bestämmelserna garanteras du ett lägsta förbehållsbelopp, dvs.
det lägsta belopp du har rätt att ha kvar sedan kommunen tagit
ut sin avgift. Även detta beräknas utifrån aktuellt prisbasbelopp
och ändras varje år.
Vidare anges i bestämmelserna en högsta avgift för bostad som
inte omfattas av hyreslagen.
När du beviljas insatser som hemvård eller särskilt boende så
beräknas avgifterna utifrån bland annat dina inkomster. Vilken
avgiften blir får du veta i ett avgiftsbeslut. Nytt avgiftsbeslut får du
om du får ändrade insatser eller ändrade inkomster.
Beslut om kommunens avgifter fattas av kommunfullmäktige.
Sådana beslut kan överklagas genom laglighetsprövning,
kapitel 10 Kommunallagen.
Nuvarande avgiftstaxa beslutades i kommunfullmäktige 2013-06-17
och gäller från och med 2017-01-01. Där beslutades även att
avgifterna årligen ska räknas upp utifrån aktuellt prisbasbelopp.
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Individuellt avgiftsbeslut
När du behöver hemvård eller flyttar till ett särskilt boende kommer
du att få ett skriftligt beslut om hur stor din avgift blir samt hur
avgiften har räknats fram. Beslutet baseras på inkomst,
förbehållsbelopp och boendekostnad.
I början av varje nytt år får du ett nytt avgiftsbeslut, detta eftersom
högsta avgiftsuttag, minimibelopp och pensioner ändras inför varje
nytt år.
Detta är grunderna i avgiftsberäkningen:
1.
Avgiftens storlek fastställs utifrån din inkomst, inkomst av
kapital samt din boendekostnad.
2.
Förbehållsbeloppet, d.v.s. lägsta belopp du har rätt att ha kvar
innan kommunen kan ta ut sin avgift.
3.
Avgiften för service och omvårdnad är individuell och styrs av
avgiftsutrymmet.

Inkomster
Till inkomst räknas:
Aktuell pension, förvärvsinkomst och eventuella andra skattepliktiga
inkomster
Kapitalinkomster som är skattepliktiga
Din eventuella förmögenhet tas inte med i avgiftsberäkningen.
Bostadstillägg, bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg för
pensionärer.
Vi uppmanar dig att alltid söka bostadsbidrag/tillägg. Du söker det
hos Pensionsmyndigheten.
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Alla inkomster avser nettoinkomst, dvs. inkomsten efter avdrag för
skatt.
För makar, sambos med gemensam ekonomi och registrerade partners
läggs inkomsterna ihop och fördelas med hälften på vardera
maka/partner.
Om din inkomst eller boendekostnad förändras under året är du
skyldig att meddela detta, för att vi ska kunna fastställa din avgift på
ett korrekt sätt.
Kommunen har rätt att debitera enligt taxans högsta nivå om du
inte, trots påminnelse, lämnar de uppgifter som behövs för att vi
ska kunna fastställa din avgift.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet består av ett grundbelopp som ska täcka kostnader
för mat, hygien, kläder, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, hälso- och
sjukvård, mediciner, möbler etc. Grundbeloppet ändras varje år utifrån
aktuellt prisbasbelopp. För år 2017 är minimibeloppet 5 057 kr per
månad för ensamboende och 4 273 kr per månad för var och en
av sammanlevande makar.
Kommunen har rätt att höja eller sänka förbehållsbeloppet i vissa fall.
Höjning av förbehållsbeloppet kan vara aktuellt om du t ex har
fördyrad kost, underhållskostnader för barn eller har kostnader för god
man. Sänkning av förbehållsbeloppet kan var aktuellt om du tex. bor i
ett särskilt boende där hushållsel, möbler, TV-avgift eller
förbrukningsartiklar ingår.
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Avgiften för omvårdnad och service
Alla avgifter fastställs utifrån de individuella förutsättningarna. Du är
alltid garanterad medel för boende och normala levnadsomkostnader.
Avgiften gäller per person. Om ni är två i samma hushåll (gifta,
sambos eller registrerade partners) debiteras därför var och en för sig.
För omvårdnad och serviceinsatser får den totala avgiften uppgå till
max 2013kr per månad för år 2017.
Om avgiftsunderlaget är lågt reduceras din avgift för att säkerställa
dina levnadskostnader. I vissa fall är avgiftsunderlaget så lågt att
avgiften för service och omvårdnad blir noll kronor.
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Avgifter
Alla individuella insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller HsL
(Hälso- och sjukvårdslagen) omfattas av avgiftstaxan.

Hemvård
Alla hemvårdsinsatser är behovsprövade. En biståndshandläggare
besöker dig och ni gör tillsammans en bedömning av vilken hjälp du
behöver. Efter besöket får du ett beslut om vilka insatser du är
beviljad.
I hemvården ingår insatser för din personliga omvårdnad samt insatser
av servicekaraktär, t ex städning och inköp. Du kan även ha ett beslut
på matdistribution, dvs. att matlåda levereras hem till dig.
Omvårdnad och service är indelad i fyra nivåer beroende på hur
mycket insatser du har för din personliga omvårdnad/service. Vid
anhöriganställning gäller samma avgifter och beräkningar.
När biståndshandläggaren besöker dig ska du senast inom 14 dagar
skicka in uppgifter om dina inkomster på avsedd blankett så
kommunen kan fastställa avgiftsutrymmet. Om du inte lämnar
inkomstuppgifter, debiterar kommunen enligt taxans hösta nivå.
Avgiften debiteras i efterskott och ska betalas den sista
nästkommande månad.
För påminnelser och krav gäller kommunens regler.
Påminnelse; Tio dagar efter förfallodagen
Inkassokrav; Tio dagar efter påminnelsen.
Inkassoavgift; utgår tio dagar efter påminnelse.
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Kost
Om du bor vid något av våra särskilda boenden har du oftast ett
”abonnemang” på helpension. I helpension ingår frukost, lunch,
mellanmål, middag samt kvällsmål. I halvpension ingår frukost, ett
huvudmål samt fika.
Kost boenden, helpension: 3 000 kr/månad
Kost boenden, halvpension: 1 800kr/månad
Sondmat vid boende:
3 000 kr/månad
Kaffe och bröd
16 kr/gång
Om du bor i eget boende och har ett beslut på matleverans betalar
du en avgift för måltidsdistribution dagligen, eller måltidsdistribution
varannan dag.
I priset vid måltidsdistribution ingår inte smör, bröd och måltidsdryck.
Måltidsdistribution hel
1 500 kr/mån
Måltidsdistribution halv
850 kr/mån
Enstaka måltider, 60 kr per portion.
Externa matgäster vid kommunens boenden
hänvisas till respektive kök.
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Omvårdnad/Service är indelad i fyra nivåer beroende på hur mycket
insatser du har för din personliga omvårdnad/service. Vid
anhöriganställning gäller samma avgifter och beräkningar. Avgiften
för omvårdnad/service ingår i beräkningen av det maximala
avgiftsuttaget.
Nivå

Avgift 2016

Omfattning

Nivå 1

463 kronor per månad

Upp till 3 timmar per månad

Nivå 2

684 kronor per månad

Upp till 7 timmar per månad

Nivå 3

1 007 kronor per månad

Upp till 15 timmar per månad

Nivå 4

2 013 kronor per månad

16 timmar eller mer per månad

Trygghetslarm/ telefonservice: 300 kr/ mån.
Flyttstädning av bostad/andrahandskontrakt: 600 kr.
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Övriga avgifter
Dagvård
Dagvård innebär att du har beviljats en insats där du beviljats en
aktivitet och mat en eller flera dagar i veckan utanför ditt hem.
Avgiften för dagvård är 136 kronor per dag. I avgiften ingår lunch
samt mellanmål. Ingår inte i högkostnadsskydd.

Korttidsboende
Avgift för omvårdnad är 67 kr /dag
Avgift för kost är 100 kr/dag

Urstädning av bostad i särskilt boende
För urstädning av bostad kontakta enhetschef.
Avgiften är 600 kr. Ingår inte i högkostnadsskydd.

Hyra
Om du bor vid ett särskilt boende gäller hyreslagen i de flesta fall. Det
innebör att du har ett hyreskontrakt för ditt boende. Om du upprättar
hyreskontraktet direkt vid boendet, dvs. du har ett 2:a hands kontrakt,
debiteras hyran i efterskott på din räkning för service och
omvårdnadsinsatser.
Det är viktigt att du söker bostadsbidrag/tillägg. Det gör du hos
Pensionsmyndigheten. Kundservice 0771-776 776
www.pensionsmyndigheten.se
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Frånvaroavdrag av omvårdnad/serviceavgift
Avdrag från fastställd avgift kan medges för omvårdnad och
kostavgift i vissa fall.
• Vid frånvaro reduceras avgiften med 1/30-del per frånvarodag
från och med 15:e frånvarodagen. Undantag kan göras om
man meddelat undantag från behov minst 14 dagar före ( t.ex.
bortrest eller besök).
•

Vid sjukhusvistelse reduceras avgiften 1/30-del från första
hela frånvarodag till och med sista frånvarodag.

Avgiftsfria insatser
•

Barn och ungdomar upp till 18 år som har beviljade insatser

•

Hembesök av legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal (gäller
från och med 2014-02-03).
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Mer information
Om du har frågor om din avgift eller vill ha ytterligare information,
kontakta kommunens avgiftshandläggare.
Parkbacken-Hallstaborg-Spångbrogården 0690-250 313
Hemvård Öst, Hemvård väst, Furubacken-Torpsro- Gruppboenden

0690-250 129

Ånge kommun 841 81 Ånge
Besöksadress Torggatan 10
Telefon 0690-250 100 vx • E-post ange@ange.se
www.ange.se/socialtjansten
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