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Avgifter för omsorg till äldre och funktionsnedsatta år 2018
Vad kommunen maximalt får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd regleras i
socialtjänstlagen (8 kap. 2-9 §§ och 16 kap. 3 §).
Förbehållsbelopp
Med förbehållsbelopp menas det belopp som du har rätt att behålla av dina egna medel innan
avgift får tas ut för hemtjänst, trygghetslarm, distribution och kommunal hälso- och sjukvård.
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden.
Minimibeloppet delas upp i schablonbelopp och individuell del.
Schablonbelopp
Schablonbeloppet ska täcka normala levnadskostnader, det vill säga normalkostnader för
livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen
hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och
läkemedel. Schablonbeloppet per månad för år 2018 är 5136 kr för ensamstående och 4340 kr
för gift/sambo. För personer under 61 år är beloppen 5650 kr respektive 4774 kr.
I särskilt boende ingår TV-avgift och hushållsel i hyran och därför minskas dessa belopp med
367 kr för ensamstående och 183 kr för gifta som delar boende.
Beloppen omräknas årligen utifrån prisbasbeloppet.
Individuell del
Minimibeloppet kan efter prövning ibland höjas om du kan påvisa att du under lång tid har
betydligt högre levnadskostnader än vad som är inräknat i schablonbeloppet (regleras i
kommunens tillämpningsanvisningar).
Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd innebär ett maxbelopp som får tas ut totalt för hemtjänst, trygghetslarm,
distributionsavgift och kommunal hälso- och sjukvård per person. Högkostnadsskyddet, som
också regleras mot prisbasbeloppet, är 2044 kr/månad från och med 1 januari 2018.
Avgiftsbeslut
Vid uträkning av förbehållsbelopp och avgifter utgår man ifrån nettoinkomst (skattepliktiga
inkomster efter avdrag för preliminär skatt), faktisk bostadskostnad och maximalt
bostadstillägg som du är berättigad till. Inkomstuppgifter inlämnas, på där för avsedd
blankett, en gång per år och vid förändring. Om du inte lämnar inkomstuppgifter kan ej
beräkning göras och då utgår högsta avgift.
Makars/registrerade partners inkomster läggs samman och delas lika mellan dem om det visar
sig vara mest fördelaktigt.
Uträkningen skickas till dig i form av ett avgiftsbeslut.
Överklagande
Avgiftsbeslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär.
Personuppgiftslagen (PUL)
Lämnade personuppgifter kommer att registreras i kommunens dataregister. Du har, enligt
personuppgiftslagen, SFS 1998:204, rätt att 1 gång/år ta del av de uppgifter som finns i våra
register och berör dig samt även begära rättelse av dessa. Begäran ska vara skriftlig.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun,
Storgatan 4, 289 41 Broby.
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Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet
Hemtjänst
nivå
1
2
3
4
5

Gäller ALLA boendeformer

motsvarar
månadsavgift från och med 1 januari 2018
1 insats var 14:e dag
1018 kr
1 insats per vecka
1293 kr
2 till 3 insatser per vecka
1717 kr
4 till 5 insatser per vecka alternativt insatser på helger
2015 kr
insatser dagligen
2044 kr

Avgiften justeras årligen utifrån prisbasbeloppet.

OBS! Om makar har hjälp båda debiteras två avgifter. Om båda makarna har enbart
serviceinsatser debiteras en avgift.
Trygghetslarm
avgift/månad
extra larmknapp

200 kr
50 kr

Matdistribution
distributionsavgift (hemsändning)
måltidsavgift (ingår ej i högkostnadsskydd):
pris per portion med efterrätt (avgiften justeras årligen utifrån kommunens faktiska kostnad)
pris per portion utan efterrätt (avgiften justeras årligen utifrån kommunens faktiska kostnad)
OBS! Om makar har distribution båda debiteras två avgifter.
Hemsjukvård

120 kr/besök

200 kr
63,81 kr
59,17 kr

dock max 240 kr/månad

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet
Sondmat (gäller endast ordinärt boende)
Näringsdrycker/kosttillägg 1 förpackning/dag
(gäller endast ordinärt boende)
2 förpackningar/dag
o s v, dock högst
Dagvård
lunch
fika
Korttidsvård
avgift för måltider (75 % av kommunens faktiska kostnad)
avgift för boende
Dessutom erläggs hemtjänstavgift enligt hemtjänsttaxan

1375 kr/månad
140 kr/månad
280 kr/månad
1375 kr/månad
64,29 kr
10 kr
110 kr/dygn
50 kr/dygn
65,95 kr/dygn

Avgiften för måltider justeras årligen utifrån kommunens faktiska kostnad.

Måltidsabonnemang (75 % av kommunens faktiska kostnad)

3301 kr/månad

gäller endast särskilt boende
(frukost, lunch/middag, kvällsmat samt eftermiddags- och kvällskaffe)
Avgiften justeras årligen utifrån kommunens faktiska kostnad.

Hyror servicehus
Beroende på storlek och standard finns det lägenheter med hyror från 2830 kr till 5392 kr.
Alla avgifter, utom hyror, betalas månadsvis i efterskott.
Hyror betalas i förskott.

Frågor om beräkning av förbehållsbelopp och avgiftsbeslut besvaras av
Jessica Nordberg tel. 044-775 60 71
Frågor om avgifter och räkningar besvaras av
Petra Axelsson tel. 044-775 62 27
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