AVGIFTER 2014
Insatser enligt LSS och SoL för dig med
funktionsnedsättning
Hur bestäms avgifterna
Vilken typ av avgifter och priser en
kommun har rätt att ta ut styrs av
lagstiftningen inom Socialtjänstlagen
(SoL) samt lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade (LSS).
Kommunfullmäktige i Järfälla antar
sedan lokalt vilka nivåer som ska gälla
inom avgiftstaxan för äldreomsorg och
för funktionshinderområdet för de
insatser som beslutas enligt SoL och
LSS. Den allmänna prisutvecklingen
ger anledning till att årligen justera
avgiftsbeloppen.

Så beräknas omvårdnadsavgiften (för dig med insatser enligt
SoL)
Du som får hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL) får betala en omvårdnadsavgift. Din avgift beräknas med hänsyn
till dina ekonomiska förhållanden.

av basbeloppet. För 2014 är högsta
avgiften 1776 kronor per månad.
Avgiften i särskilt boende (gäller ej
hyra) får uppgå till högst en tolftedel
av 50 % av prisbasbeloppet. För 2014
är högsta avgiften 1850 kronor per
månad.
Vid sidan om omvårdnadsavgiften tar
kommunen ut vissa andra avgifter för
insatser enligt SoL som inte ingår inte
i maxtaxan och inte tar hänsyn till dina
ekonomiska förhållanden. Till exempel tar kommunen ut en fast avgift för
turbunden resa. Kommunen tar även
ut avgifter för mat och hyra som inte
inkomstprövas.

Inkomstprövning

För att kommunen ska beräkna avgiften rätt, begär vi in en inkomstanmälan för att kunna göra en individuell
prövning av hur mycket du ska betala
i avgift. Det är viktigt att vi har aktuVid beräkning av en persons totala
avgift per månad tas hänsyn till förbe- ella uppgifter om din inkomst, hyra,
bostadsbidrag m.m. så att du varken
hållsbeloppet (minimibeloppet) som
betalar för mycket eller för lite. Du
fastställs för varje person. Riksdagen
ansvarar själv för att meddela oss när
har dessutom infört en så kallad maxdina ekonomiska förhållanden ändras.
taxa. Det betyder att det finns ett tak
för hur stor omvårdnadsavgift kommu- Om du inte lämnar in uppgifter om inkomster, hyra med mera som krävs för
nen får ta som ”högsta avgift”.
att göra en inkomstberäkning debiteras
du enligt gällande avgiftstaxa.
Avgiften för hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende och dagverksamhet får
uppgå till högst en tolftedel av 48%

Hur beräknas avgiften?

Boendekostnad

När vi beräknar din avgift tar vi hänsyn till
• Din inkomst
• Nödvändiga utgifter (se minimibelopp)
• Boendekostnader och bostadsbidrag
• Den lagreglerade underhållsskyldighet som finns mellan makar och registrerade partners.

Som boendekostnad räknas faktisk
hyra för boende i hyres- eller bostadsrätt, samt boende i egen fastighet. Detaljerad information finns på särskild
blankett. En person som flyttar till
bostad med särskild service och som
drabbas av dubbla boendekostnader
kan vid behov och efter individuell
prövning få hjälp med hyran under en
avvecklingstid, dock högst tre månader.

Skattepliktiga inkomster
Som inkomster räknas: aktuella skattepliktiga inkomster t ex inkomst av
tjänst, pension, näringsverksamhet, livränta, kapital m.m. Även bostadsbidrag
räknas.

Minimibelopp

Avgifter för makar/sammanboende
Makar/sammanboende och registrerade partners räknas var för sig. Vid
beräkning av avgiften tar man hänsyn
till den inbördes lagreglerade underhållsskyldigheten som finns mellan
makar och registrerade partners.

För att kunna beräkna utgifter är ett
s.k. minimibelopp fastställt. MinimibeNedsättning av avgiften
loppet räknas i procent av basbeloppet.
Om du av särskilda skäl inte anser dig
ha tillräckligt med pengar kvar till ditt
Vad ska minimibeloppet täcka?
uppehälle, när avgift och boendekostMinimibeloppet ska räcka till nödnad är betald kan avgiften eventuellt
vändiga utgifter under en månad. Dit
sänkas. Din handläggare kan informera
räknas mat/livsmedel, kläder, fritid, hyom detta.
gien, förbrukningsvaror, dagstidning,
telefon, TV-avgift, möbler, husgeråd,
Avgiften påverkas inte av vilken utföhemförsäkring, hushållsel, resor, hälsorare som utför tjänsten
och sjukvård, medicin och tandvård.
Tjänsterna kan endast utföras av de
utförare som är godkända av komMinimibeloppet för år 2014
munen, men din avgift är densamma
5012 kr/månad för ensamstående över oavsett vem som utför tjänsten.
65 år
4235 kr/månad för sammanboende
Omprövning/överklagan
över 65 år
Om du är missnöjd med avgiften eller
5514 kr/månad för ensamstående unberäkningen kan du begära omprövder 65 år
ning eller överklaga. Fråga din avgifts4737 kr/månad för sammanboende
handläggare hur du ska gå tillväga.
under 65

Tillfällig frånvaro
Om du vill sluta eller göra uppehåll av
hemtjänst/dagverksamhet ska anmälan
göras till utföraren minst två dagar i
förväg. I annat fall tas avgift ut för
överenskommen insats under första
dagen. Vid akut frånvaro eller när personal uteblir debiteras du ingen avgift.

Betalning
Avgift för vård och omsorg betalas i efterskott månadsvis. Faktura under 100
kr skickas inte ut. I dessa fall avvaktar
vi med debitering tills beloppet överstiger 100 kr, eller insatsen upphör. Om
avgiften inte betalas, tar kommunen ut
en påminnelseavgift.
Betalning kan ske via Autogiro.
Det finns en särskild blankett för detta.

Avgifter för insatser
enligt SoL

timmar och 172 kr för heldag (omvårdnadsavgift)

Sysselsättning (dagverksamhet
socialpsykiatri)
30 kr per dag för mat. Sköts av verksamheten.

Korttidsvistelse/korttidsboende
inklusive kollo, vuxna
93 kr per dag för mat (delvis inkomstprövad)
59 kr per dag, efter 30 dagar 256 kr
per dag (omvårdnadsavgift)

Korttidsvistelse inklusive kollo,
barn
54 kr per dag för mat

Korttidstillsyn
16 kr per skoldag för mat
40 kr per lovdag för mat

Särskilt boende
93 kr per dag för mat (delvis inkomstprövad)
258 kr per dag (omvårdnadsavgift)

Vid sidan om omvårdnadsavgiften tar
kommunen ut vissa andra avgifter för
insatser enligt SoL som inte ingår inte
i maxtaxan och inte tar hänsyn till dina Trygghetslarm
990 kr i installationsavgift samt 157 kr
ekonomiska förhållanden.
i hyra per månad (installationsavgiften
är en fast engångskostnad, hyran för
Hemtjänst
larmet är inkomstprövad och ingår i
86 kr per timme (omvårdnadsavgift)
maxtaxan)

Ledsagarservice
86 kr per timme (omvårdnadsavgift)

Avlösarservice
86 kr per timme (omvårdnadsavgift)

Dagverksamhet
52 kr för mat
86 kr för halvdagsgrupp upp till tre

Turbunden resa
350 kr per månad (fast avgift, ej inkomstprövad, ingår ej i maxtaxan)

Hyresavgift i särskilt boende*
1200 kr per månad.

Avgifter för insatser
enligt LSS

Daglig verksamhet

Att få stöd enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är i
de flesta fall kostnadsfritt för dig, men det
finns några undantag:
• Om du bor i bostad med särskild service
betalar du hyra och kostnad för mat själv.
I de fall man äter gemensamt på boendet
tas det ut en avgift.
• Om du har korttidsvistelse och/eller
korttidstillsyn betalar du kostnaden för
mat själv.
• Om barn får omvårdnad i annat hem än
det egna tar kommunen ut en omvårdnadsavgift som inkomstprövas. Vid sidan
om detta tas en matavgift ut.
• Är du ute på aktivitet med din personlige assistent/kontaktperson/ledsagare/
avlösare betalar du själv för dina egna
omkostnader.
• Om du har daglig verksamhet betalar du
din mat själv. Sköts av verksamheten.

Hyresavgift i bostad med särskild service*

Bostad med särskild service,
vuxna
64 kr per dag för mat

Bostad med särskild service,
barn
54 kr per dag för mat
45 kr per dag för omvårdnadsavgift

Korttidsvistelse inklusive kollo,
barn
54 kr per dag för mat

Korttidsvistelse inklusive kollo,
vuxna
64 kr per dag för mat

Korttidstillsyn
16 kr per skoldag för mat
40 kr per lovdag för mat

Om du har daglig verksamhet betalar du
din mat själv. Sköts av verksamheten.

1 200 kr per månad.
*Personer som bor i ordinärt boende eller en
lägenhet med hyreskontrakt i ett särskilt boende kan ansöka om bostadsbidrag hos försäkringskassan. När kommunen köper en boendeplats av ett privat företag kan inte den enskilde
få ett hyreskontrakt på lägenheten. Hyran
debiteras då socialförvaltningen. Eftersom
den enskilde inte har något hyreskontrakt kan
denne inte få bostadsbidrag från försäkringskassan. Istället får därför den enskilde betala en
hyresavgift. Avgiften är inkomstprövad.

Kontakt och mer information
För ytterligare information om avgifter
kontakta kundtjänst för äldre och
personer med funktionsnedsättning:
Telefon: 08-580 285 00, tonval 1
Besöksadress: Kvarnhuset,
Vibblabyvägen 3, entréplan.
www.jarfalla.se

