Regler för avgifter
inom Vård och omsorg

Maxtaxan

Minimibeloppet är lagstadgat och ska

Fastställs utifrån prisbasbeloppet som
årligen bestäms av Riksdagen. Det är
den högsta avgift som kommunen får ta
ut per person. Detta gäller för insatserna
hjälp i hemmet, trygghetslarm, avlösarservice,
ledsagning,
hemsjukvård,
långtidslån av rullstol och rollator samt
särskilt boende. Makar och sammanboende, som båda har avgiftsbelagd
insats, har varsin avgift.

motsvara
de
normala
kostnaderna för ett hushåll.

OBS! Mat inräknas inte i maxtaxan.

Lägre avgift än maxtaxan
Din avgift kan bli lägre om du t ex har
låg inkomst. För att vi ska kunna
beräkna en lägre avgift, behöver du
lämna en inkomstuppgift. För blankett
kontakta avgiftshandläggare.
Information ska därefter lämnas till oss
om ändringar som kan påverka
beräkningen av din avgift.
Så här beräknas din avgift:
Din totala inkomst (efter skatt)
- Förbehållsbelopp
= Avgiftsutrymme
(bestämmer din avgift)

Din totala inkomst är bl a pension,
lön, bostadstillägg, räntor och utdelningar, efter att skatten har blivit
avdragen. Förmögenhet medräknas inte,
endast avkastning av kapital (räntor,
utdelningar). Makars inkomst läggs
samman och fördelas med hälften på
var och en.

Förbehållsbeloppet

består av din
bostadskostnad och ett minimibelopp.

levnads-

Om ditt avgiftsutrymme efter denna
beräkning t ex blir 500 kr, kan din avgift
inte bli högre än 500 kr.
Avgift
för
mat
avgiftsutrymmet.

betalas

utöver

Nedsättning av avgift
Matjämkning
Jämkning på avgiften för mat kan
medges utifrån individuell prövning om
betalningsförmågan understiger gällande norm för försörjningsstöd.

Dubbel boendekostnad
När man flyttar till särskilt boende kan
uppskov eller nedsättning av avgiften
medges i de fall där förbehållsbeloppet
inte uppnås. Detta för att ge en
ekonomisk möjlighet att avveckla den
tidigare bostaden, dock högst i tre
månader.

Kvarboendeskydd för hemmavarande maka/sammanboende
Ekonomisk hänsyn tas till den kvarboende, när den ene parten flyttar till
särskilt boende.
Tänk på att när make eller maka flyttar
permanent till särskilt boende, ska
anmälan göras till Pensionsmyndigheten och Skatteverket. När man inte
längre är sammanboende betraktas
make/maka som ensamstående (särboende gifta) när det gäller bl a pension,
bostadstillägg.

Fördyrade levnadskostnader
Om du har fördyrade levnadskostnader
utöver de kostnader som ingår i
förbehållsbeloppet
kan
du,
mot
redovisning av kopia på kvitto, få tillägg
till förbehållsbeloppet, t ex för god man.
Beslut om matdistribution kan påverka
förbehållsbeloppet och kan medföra
ändrad avgift för övriga insatser.
Kostnader som täcks av annan
ersättning, t ex handikappersättning kan
inte föranleda tillägg till förbehållsbeloppet.

Säga ifrån insatser
tillfälligt/avsluta
Om du inte vill ha dina insatser (städ,
dusch mm) måste du säga ifrån minst en
vecka i förväg. Annars får du en avgift.
Om man har minst 5 dagars
sammanhängande uppehåll av matdistributionen får man avdrag om man i
förtid informerat om detta.

Ytterligare information
Vid frågor kontakta gärna avgiftshandläggare på den ort du bor på:

Bostadstillägg
Pensionärer med låga inkomster kan få
bostadstillägg (BTP), gäller även om du
bor i egen villa. För ansökningsblankett
kontaktas Pensionsmyndigheten.

Alunda, Gimo och Österbybruk

 0173-864 86

Avgiftsbeslut

Hargshamn, Öregrund och
Östhammar

När avgiften är uträknad får du ett
skriftligt beslut. Anser du att avgiften är
felaktig ska du kontakta avgiftshandläggaren.

 0173-864 95

Omprövning av avgiften sker en gång
per år pga ändring av prisbasbelopp,
inkomstuppgifter, skattebestämmelser,
bostadskostnader m m.
Ändring av avgift på grund av ändrat
prisbasbelopp får göras utan föregående
underrättelse.
Faktura skickas
efterskott.

ut

månadsvis

i

Autogiro
Betalning kan göras via autogiro. För
ansökningsblankett kontaktas avgiftshandläggare.
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