AVGIFTSBROSCHYR

Antagna i kommunfullmäktige: § 132/06, § 92 /09, med justeringar:
Kf §74/11, §75/11, §97/15 samt § 136/16
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FÖRORD
Enligt 8 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL), får kommunen ta ut avgifter för
hemtjänst, särskilt boende eller annan social tjänst, enligt grunder som
kommunen bestämmer.
Avgiften ska vara skälig och får inte överstiga kommunens självkostnader.
En lagstadgad högsta avgift - "maxtaxa" regleras i 8 kap 5 § SoL.
Den enskilde måste förbehållas tillräckliga medel för personliga behov, boende
och andra normala levnadskostnader.
Kommunen skall också ta hänsyn till make/sambos ekonomiska situation då en
av makarna flyttar till särskilt boende.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilket avgiftssystem som ska gälla inom
Vård och Omsorg i Staffanstorp.
För att kunna fastställa rätt avgift görs en avgiftsberäkning som grundar sig på den
enskildes aktuella nettoinkomst.
Socialnämndens beslut om den enskildes avgift får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Registrering av uppgifter sker via ett databaserat register.
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REGLER FÖR BERÄKNING AV AVGIFT
Förbehållsbelopp
Innan avgift kan tas ut ska kommunen försäkra sig om att den enskilde förbehålls
tillräckliga medel för personliga behov, boende och andra normala levnadskostnader,
ett s k förbehållsbelopp. I förbehållsbeloppet ingår:
 Lagstadgat schablonbelopp
 Boendekostnad
 Ev. individuellt tillägg/avdrag
Schablonbelopp
Det generella förbehållsbeloppet är ett lagstadgat lägsta belopp som Du har rätt till för
personligt bruk.
Beloppet är baserat på konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. De
skäliga levnadskostnaderna omfattar de varor och tjänster som hushållen vanligen
behöver för att klara vardagens behov.
I det fall den enskilde har varaktiga merkostnader som inte ryms inom
förbehållsbeloppet skall kommunen ta hänsyn till detta i en individuell prövning.
Utgångspunkt för beräkning av det generella förehållsbeloppet är det prisbasbelopp
som årligen fastställs av riksdagen.
I nedanstående tabell anges förbehållsbeloppet i procent av basbeloppet.
Ensamstående

135,46% av basbeloppet per år

Makar/sammanboende

114,46 % av basbeloppet/person och år

Förbehållsbeloppet ska täcka utgifter för:
livsmedel
kläder, skor
hygien
dagstidning, telefon, TV-avgift
förbrukningsvaror
hushållsel
möbler, husgeråd

hemförsäkring
öppen hälso- och sjukvård
tandvård
läkemedel
fritid
resor

Individuellt tillägg eller avdrag
Det kan finnas situationer när Du har fördyrade levnadskostnader eller har andra
levnadskostnader än de som ingår i det lagstadgade förbehållsbeloppet. I dessa fall kan
förbehållsbeloppet - efter en individuell bedömning - höjas i skälig omfattning. Detta
gäller under förutsättning att kostnaderna är varaktiga och avser ett inte oväsentligt
belopp.
Ansökan om individuellt tillägg görs på särskild blankett.
För familjer med hemmavarande barn under 18 år utgår ett särskilt tillägg för varje
barn. Tillägget baseras på konsumentverkets beräkningar.
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I vissa fall kan förbehållsbeloppet bestämmas till ett lägre belopp än det lagstadgade.
Detta gäller om Du inte har en kostnad som normalt ingår i förbehållsbeloppet, därför
att kostnaden ingår i hemtjänstavgift, hyra eller avser en insats som är avgiftsfri.
Bostadskostnad
Ordinärt boende
Med bostadskostnad avses:
Hyresrätt
Faktisk hyra exklusive hushållsel
Bostadsrätt
Faktisk hyra exklusive hushållsel, ej avdragsgilla räntor på
bostadslån
Småhus
Ej avdragsgilla räntor på bostadslån, fastighetsskatt samt
driftskostnader såsom värme, vatten, sophämtning mm,
beräknas som schablonbelopp enligt pensionsmyndighetens
föreskrifter (PFS 2013:6) Hushållsel ingår inte.
Särskilt boende
Med bostadskostnad avses:
Hyra
För bostad som omfattas av hyreslagen avses faktisk hyra
Bostadsavgift

För annan bostad, t ex rum utan eget hygienutrymme eller
flerbäddsrum uttages en bostadsavgift.
Bostadsavgiften får högst uppgå till en tolftedel av 0,5 gånger
prisbasbeloppet.

Jämkning vid dubbla bostadskostnader
Om Du har dubbla bostadskostnader när Du flyttar till särskilt boende kan Du ansöka
om jämkning. Efter ekonomisk prövning kan Du beviljas jämkning i högst 3 månader för
hyreslägenheter.
Möjligheten till jämkning gäller under förutsättning att Din förmögenhet inte
överstiger 30.000:-.
Om du har fastighet eller bostadsrätt kan du beviljas uppskov med hyreskostnad i
högst sex månader
Ansökan om jämkning/uppskov görs på särskild blankett.

Avgiftsutrymme
När förbehållsbeloppet är fastställt görs en beräkning av hur stort ekonomiskt
utrymme Du har att betala avgift – ett så kallat avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är
det belopp som kvarstår av inkomsten när förbehållsbeloppet är fråndraget. Om
avgifterna överstiger avgiftsutrymmet, reduceras avgifterna med mellanskillnaden.
Så här beräknas avgiftsutrymmet:
+ Förbehållsgrundande inkomst
- Förbehållsbelopp
= Avgiftsutrymme
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Om Ditt avgiftsutrymme inte räcker till för att betala hel avgift, reduceras avgiften med
den del som överstiger avgiftsutrymmet.
Du kan alltså aldrig få en avgift som är högre än Ditt avgiftsutrymme
Förbehållsgrundande inkomst
Den inkomst som används för att beräkna Ditt avgiftsutrymme är Din nettoinkomst
samt bostadstillägg.
Vid beräkning av nettoinkomsten används innevarande års inkomster.
Om Din förbehållsgrundande inkomst är lägre än det beräknade förbehållsbeloppet
kan Du ha rätt till försörjningsstöd.
Som inkomst räknas:
 Garantipension
 Tilläggspension
 Premiepension
 Äldreförsörjningsstöd
 Tjänstepensioner
 Privat pension
 Pensionsförsäkring
 Inkomstpension
 Utlandspension
 Efterlevandepension/efterlevandestöd
 Hustrutillägg
 Barntillägg
Som inkomst räknas inte:
 Traktamente och reseersättning (ej
skattepliktig)
 Handikappersättning
 Vårdbidrag (omkostnadsersättning)













Omställningspension
Livränta
Inkomst av tjänst
Sjukpenning, sjukbidrag
Sjuk-/ aktivitetsersättning
Inkomst av näringsverksamhet
Utlandsinkomst
Studiebidrag
Föräldrapenning
Inkomst av kapital
Hyresinkomster – vid uthyrning
av privatbostad





Barnbidrag
Socialbidrag
Studiemedel (lånedelen)

Bostadstillägg
I förbehållsgrundande inkomst ingår bostadstillägg.
Om du har en låg inkomst är det viktigt att Du ansöker om bostadstillägg, så att rätt
uppgifter ligger till grund för beräkning av din avgift.
Om Du är gift eller registrerad partner
För makar/registrerade partners i gemensamt hushåll, beräknas den sammanlagda
inkomsten som därefter delas lika.
Med makar jämställs personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande
förhållanden och har gemensamma barn.
För makar som lever åtskilda på grund av att en av makarna bor i särskilt
boende/enskilt vårdhem, skall den sammanlagda nettoinkomsten ligga till grund för
avgiftsberäkningen, om den make som har den högsta inkomsten bor i särskilt boende.
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Avgiftsbeslut
När kommunen beräknat Ditt förbehållsbelopp och avgiftsutrymme, kommer Du att få
ett skriftligt beslut om detta.
Om du önskar har du även möjlighet att få det underlag som ligger till grund för
beräkningarna.

Debitering
Alla avgifter debiteras en gång i månaden i efterskott.
Den månad du påbörjar eller avslutar Dina insatser debiteras Du hel eller halv avgift
beroende på hur stor del av månaden Du haft insatser. När det gäller insatsen
Hemteam gäller särskilda regler, se vidare under ”AVGIFTER”.
Förändrat behov av insatser
Vid förändrat behov av insatser sker en omprövning av avgiften om förändringen varar
mer än 30 dagar.
Om behovet av insatser förändras under pågående månad betalar Du avgift efter den
omsorgsnivå som avser flest dagar i månaden
Detta gäller oavsett om behovet av insatser minskar eller ökar.
Tillfälligt uppehåll av insats
Du betalar ingen avgift, om Du minst en vecka i förväg meddelar att Du inte behöver
insatser under en period på 30 dagar i följd.
Kravet att meddela minst en vecka i förväg gäller inte vid akut sjukhusvistelse eller
oplanerad vistelse vid kommunens korttidsenhet.

Rätt att överklaga
Om Du anser att Du fått en felaktig avgift har Du rätt att överklaga kommunens beslut
till förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar, skickas ut tillsammans med
avgiftsbeslutet.

Din avgift kan förändras när:





Din inkomst förändras
Din make/maka flyttar eller avlider
Dina insatser förändras
När prisbasbeloppet förändras

Viktigt att tänka på:
Uppgifter om inkomster, privata pensioner, bostadskostnader m m lämnas av Dig eller
Ditt ombud på blanketten ”Underlag för fastställande av avgift inom vård och omsorg”.
Du har skyldighet att omgående lämna nya uppgifter vid inkomstförändring.
Om Du inte lämnar inkomstuppgift, riskerar Du att debiteras högsta avgift.

8(11)

AVGIFTER
Avgiftsbelagda insatser
I Staffanstorps kommun har man beslutat om avgifter för:
 Service
 Omvårdnad
 Hemsjukvård
 Trygghetslarm
 Ledsagarservice
 Personlig assistent
 Korttidsvård
 Hemteam
 Dagvård
Ovanstående avgifter omfattas av den lagstadgade maxtaxan.
Lagstadgad högsta avgift - maxtaxa
Din sammanlagda månadsavgift för ovanstående vård och omsorgsinsatser kan uppgå
till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Andra kostnader
Utöver dessa avgifter tar kommunen ut kostnader för:
 Måltidskostnad för hemlevererad mat
 Kost inom särskilt boende
 Förbrukningsartiklar inom särskilt boende
 Hyra i särskilt boende
 Hämtning av hjälpmedel

Insatser i ordinärt boende
Service
Med service avses insatserna städning, inköp och tvätt och som beviljats efter en
biståndsbedömning. Avgiften är en timavgift som debiteras för faktiskt utförd tid. Då
insatsen är behovsprövad ingår avgiften i beräkning av maxavgift.
Omvårdnad
Omvårdnadsavgiften är indelad i tre nivåer.
Nivån baseras på hur omfattande insatser du behöver. Har Du t ex hjälp en gång i
veckan motsvarar detta oftast nivå 1.
Har Du däremot behov av hjälp flera gånger per dygn kommer din avgift att beräknas
efter nivå 3.
Biståndshandläggaren gör en individuell behovsbedömning och beslutar om vilka
insatser Du har rätt till. Du får ett skriftligt beslut om vilka insatser Du beviljats och
vilken omvårdnadsnivå det motsvarar.
Avgiften är en månadsavgift.
Nivå
1
2
3

Avgift
35 % av maxtaxa
70 % av maxtaxa
100 % av maxtaxa

9(11)

Hemsjukvård
Avgift för hemsjukvård är indelad i två nivåer:
Nivå 1: avgift per besök, dock högst fem besök per månad.
Nivå 2: månadsavgift för all planerad regelbunden hemsjukvård.
Avgiften är lika oavsett Din inkomst under förutsättning att Du har ett avgiftsutrymme
som räcker till. Hemsjukvård utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster
och undersköterskor
Om Du är beviljad omvårdnad och betalar avgift för detta då ingår hemsjukvården i
omvårdnads-avgiften.
Du kan få befrielse från hemsjukvårdsavgiften genom att avsäga Dig insatsen minst en
vecka i förväg.
Kravet att meddela minst en vecka i förväg gäller inte vid akut sjukhusvistelse eller
oplanerad vistelse vid kommunens korttidsenhet.
Trygghetslarm
Du betalar en månadsavgift för trygghetslarm. Avgiften kan ses som en hyra av
larmutrustningen. När Du använder larmet tillkommer endast en kostnad till
larmoperatör – en markering per larmtillfälle.
Hjälpinsatsen vid larm är avgiftsfri.
Ledsagarservice
För ledsagarservice betalar Du omvårdnadsavgift. Har Du både omvårdnad och
ledsagarservice är det Ditt sammanlagda behov av insatser som avgör
omvårdnadsnivån. Du betalar alltså bara en avgift.
Avlösning i hemmet
Avlösning i hemmet är avgiftsfritt.
Personlig assistent
Avgift: se omvårdnad i ordinärt boende.
Korttidsvård
För vistelse vid korttidsenhet betalar Du en dygnsavgift för omvårdnad samt
måltidskostnad motsvarande helkost.
Samma avgift gäller oavsett orsak till vistelsen.
Dygnsavgiften ingår vid beräkning av högsta avgift och kan alltså aldrig bli högre än
maxbeloppet. Se under rubriken ”Lagstadgad högsta avgift”, sid 8.
Hemteam
Insatsen Hemteam beviljas i högst tre veckor. Avgiften debiteras med 1/3 per påbörjad
insatsvecka.
Dagvård
Avgiften för dagvård är en månadsavgift som bestäms av det antal dagar per vecka Du
besöker dagvården.
Antal besök per vecka
Avgift per mån
1 dag
nivå 1
2 dagar
nivå 2
3 dagar
nivå 3
4 dagar
nivå 4
5 – 7 dagar
nivå 5
För lunch i samband med dagvårdsbesöket gäller självkostnadspris. Kaffe serveras till
självkostnadspris.
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För Dig som besöker demensdagvård tillkommer eventuellt kostnad för resor till och
från dagvården.
Boendestöd
I boendestöd ingår alla insatser i hemmet, både insatser av servicekaraktär och
omvårdnad. Boendestöd är avgiftsfritt.

Särskilt boende
Omvårdnad
När du bor i särskilt boende betalar Du en omvårdnadsavgift motsvarande maxtaxan. I
avgiften ingår alla de insatser du kan behöva i ditt boende såsom serviceinsatser,
personlig omvårdnad, hemsjukvård och trygghetslarm.
Andra kostnader som Du har i särskilt boende är:
Hyra eller bostadsavgift
Helkost
Förbrukningsartiklar

ANDRA KOSTNADER
Matdistribution
För matdistribution betalar du en portionskostnad som motsvarar kostnaden om du
hämtar en måltid på Pilegårdens restaurang

Helkost
Om du bor i särskilt boende, enskilt vårdhem eller vistas på korttidsenhet ingår alla
dina måltider i helkost, tre huvudmål och 2-3 mellanmål. För detta betalar du ett
dygnspris.
Om du av någon anledning inte deltar i någon av huvudmålen reduceras kostnaden
portionsvis.

Sondmat och näringstillskott
För sondmat och näringstillskott uttas en månadskostnad baserad på den individuella
förbrukningen.

Hyra i särskilt boende
För bostäder i särskilt boende gäller hyreslagen. Hyran varierar beroende av bostadens
storlek och i vilken fastighet bostaden är belägen.

Förbrukningsartiklar
Om Du bor i särskilt boende betalar du en månadskostnad för förbrukningsartiklar
såsom: rengöringsmedel, tvättmedel, glödlampor, hushålls- och toalettpapper m m till
de gemensamma utrymmena och till den egna bostaden.

Återlämnande av hjälpmedel
När du inte längre behöver de hjälpmedel du fått utskrivna ska dessa återlämnas till
kommunens rehabenhet. Vid behov kan kommunen bistå med att hämta dina
hjälpmedel mot en avgift.
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UTTAG AV FAKTISKA KOSTNADER
Kommunens faktiska kostnader uttages när vård- och omsorgs insatserna, på grund av
skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring skall bekostas av annan än den
som får insatserna.

TELEFONLISTA
Staffanstorps kommun växel

046-25 11 00

Om Du har frågor kring hur Din inkomst eller Din avgift är beräknad kontakta:
Avgiftshandläggare
046-25 12 26

Om Du har frågor som gäller Dina hemtjänstinsatser eller omsorgsnivån kontakta:
Din biståndshandläggare
046-25 11 00

Om Du har frågor kring Din hemsjukvårdsavgift kontakta:
Din arbetsterapeut, sjuksköterska/distriktssköterska
eller sjukgymnast:

Egen telefonlista
Namn
Tel.nr

046-25 11 00

