2020-12-29

Avgifter inom vård och omsorg i Östra Göinge kommun 2021
Avgift för hemtjänst
Nivå 1: En insats var 14:e dag

1065 kronor/månad

Nivå 2: En insats per vecka

1353 kronor/månad

Nivå 3: 2-3 insatser per vecka

1797 kronor/månad

Nivå 4: 4-5 insatser per vecka eller enbart helger

2108 kronor/månad

Nivå 5: Dagliga insatser

2139 kronor/månad

OBS! Om båda makar har omvårdnad i hemmet debiteras två avgifter. Om båda makar
enbart har serviceinsatser debiteras en avgift.
Avgift för trygghetslarm

200 kronor/månad

Avgift för extra klocka till trygghetslarm

50 kronor/månad

Avgift för matdistribution
Distributionsavgift
Lunch med dessert
Lunch utan dessert
OBS! Om båda makar har distribution debiteras två avgifter.
Avgift för hemsjukvård
maxavgift

200 kronor/månad
62,41 kronor/portion
59,01 kronor/portion
120 kronor/besök
240 kronor/månad

Avgift för Trygg hemgång
Hemtjänsttaxa nivå 5 som fördelas per dygn de dagar kunden är inskriven i Trygg hemgång.
Dagvård

Lunch
Fika

75,89 kronor/portion
10,00 kronor/fika

Avgift för korttidsboende
Måltider
Boende
Omvårdnad

120 kronor/dygn
50 kronor/dygn
68,99 kronor/dygn

Avgift för vård och omsorg i särskilt boende

2139 kronor/månad

Avgift för måltidsabonnemang i särskilt boende

3609 kronor/månad

Hyror i särskilt boende
Beroende på storlek och standard finns det lägenheter med hyror från 4935 kr till 7691
kr/månad.
Det finns en maxtaxa för äldreomsorgen. Det betyder att du inte behöver betala mer
än 2139 kronor i månaden för hemtjänst, omvårdnad, trygghetslarm, distribution och
hemsjukvård tillsammans.
Om du har låga inkomster kan du få din avgift reducerad. För beräkning av eventuell
reducering behöver uppgifter om din ekonomi lämnas till kommunen. Du får sedan ett
beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.
Alla avgifter, utom hyror, betalas månadsvis i efterskott.
Hyror betalas i förskott.
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Avgifter inom hälsa och omsorg
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 §).
När du lämnar in dina inkomstuppgifter beräknas din avgift utifrån det. Om du har
låga inkomster kan din avgift bli reducerad. Avgifter som kan reduceras är kostnader
för hemtjänst, omvårdnad, trygghetslarm, distribution och hemsjukvård.
Om du inte lämnar in dina inkomstuppgifter debiteras du maxavgift, vilket innebär
att du betalar den avgift som är enligt Östra Göinge kommuns prislista, se sidan 1.
Det finns emellertid en maxtaxa för kommunal hälsa- och sjukvård. Det betyder att
du inte behöver betala mer än 2139 kronor i månaden för hemtjänst, trygghetslarm,
distribution och hemsjukvård tillsammans.

Avgiftsbeslut
Du får ett avgiftsbeslut när du har lämnat in dina inkomstuppgifter och din avgift har
beräknats. På det kan du se ditt:
Förbehållsbelopp = 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.
I förbehållsbeloppet ingår bostadskostnad och normala levnadskostnader, såsom
normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon,
hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror,
resor, möbler, husgeråd och läkemedel.
Avgiftsutrymme = Det belopp som du har möjlighet att betala när förbehållsbeloppet
har räknats bort från din nettoinkomst.
Summa avgifter = Det belopp som du enligt beräkning ska betala för de insatser du
har inom Östra Göinge kommuns hälsa och omsorg.

Frågor om beräkning av förbehållsbelopp, avgiftsbeslut och avgifter besvaras av
Annica Olausson Cato tel. 044-775 66 00
Frågor om avgifter och fakturor besvaras av
Petra Axelsson tel. 044-775 62 27
Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först
när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt
dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende
hänvisas till kommunens hemsida.
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