Avgifter inom äldreomsorg
Du som får hjälp enligt Socialtjänstlagen får betala
en avgift. Din avgift beräknas med hänsyn till dina
ekonomiska förhållanden.
Det finns ett tak för hur stor vård- och
omsorgsavgift kommunen får ta ”högsta avgift”,
48% av basbeloppet*.
För 2014 är högsta avgiften 1.776 kr per månad.

Minimibeloppet för år 2014
5.012 kr/månad för ensamstående över 65 år
4.235 kr/månad för sammanboende över 65 år
5.514 kr/månad för ensamstående under 65 år
4.737 kr/månad för sammanboende under 65 år

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 aktuella
uppgifter om din inkomst, hyra, bostadsbidrag
m.m. så att du varken betalar för mycket eller för
lite. Meddela oss när dina ekonomiska förhållanden
ändras.

Boendekostnad
Som boendekostnad räknas faktisk hyra för boende
i hyres- eller bostadsrätt, samt boende i egen
fastighet. Detaljerad information finns på särskild
blankett.

Hur beräknas avgiften?
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.

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

Minimibelopp
För att kunna beräkna utgifter är ett s.k.
minimibelopp fastställt. Minimibeloppet räknas i
procent av basbeloppet.

Vad ska minimibeloppet täcka?
Minimibeloppet ska räcka till nödvändiga utgifter
under en månad. Dit räknas mat/livsmedel, kläder,
fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning,
telefon, TV-avgift, möbler, husgeråd,
hemförsäkring, hushållsel, resor, hälso- och
sjukvård, medicin och tandvård.

*Basbeloppet ligger till grund för uträkning av
många ersättningsnivåer i samhället och ändras
varje år. 2014 års basbelopp är 44.400 kr.

Dubbel boendekostnad
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.

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.

Parboendegaranti
Parboendegarantin angående medboende som får
service enligt parboendebeslutet, avgiftsbeläggs
enligt taxa för hjälp i hemmet. Högkostnadsskydd
gäller inte för denna avgift.

Nedsättning av avgiften
Om du av särskilda skäl inte anser dig ha
tillräckligt med pengar kvar till ditt uppehälle, när
avgift och boendekostnad är betald kan avgiften
eventuellt sänkas.
Din handläggare kan informera om detta.

Avgiften påverkas inte av vilken utförare som
utför tjänsten
Tjänsterna kan endast utföras av de utförare som
är godkända av kommunen, men din avgift är
densamma oavsett vem som utför tjänsten.

Omprövning / överklagning
Om du är missnöjd med avgiften eller beräkningen
kan du begära omprövning eller överklaga. Fråga
din handläggare hur du ska gå tillväga.

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.

Avgift för följande insatser
 Hjälp i hemmet, 86 kr/timme
 Ledsagarservice, 86 kr/timme
 Avlösning i hemmet, 86 kr/timme,
de första 12 timmarna är avgiftsfria
 Matlåda 52 kr/st
 Trygghetstelefon,157 kr/månad
Installationsavgift 990 kr, installationsavgift
ingår ej i högkostnadsskyddet.
 Dagverksamhet
- 172 kr för heldag. Matkostnad tillkommer.
- 86 kr för halvdag (upp till 3 timmar).
Matkostnad tillkommer.
 Korttidsplats, 256 kr/dygn,
högst 1.776 kr/månad. Matkostnad tillkommer,
högst 93 kr/dygn.
 Boende med särskild service, 258 kr/dygn,
högst 1.776 kr/månad och
- hyra
- matkostnad, högst 93 kr/dygn
- personliga förbrukningsartiklar

För ytterligare information om avgifter kontakta
äldreenheten.
Telefon: 08-580 285 00
Besöksadress: Posthuset,
Riddarplatsen 5, 14tr.

www.jarfalla.se

