AVGIFTER 2017
Insatser enligt SoL och LSS
för dig med funktionsnedsättning
Hur bestäms avgifterna?

Maxtaxa 2017

Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) reglerar vilka avgifter en
kommun har rätt att ta ut. Kommunfullmäktige bestämmer vilka avgiftsbelopp som ska gälla under året.
Beloppen påverkas även av den allmänna prisutvecklingen i samhället.

Det finns ett tak för hur stor omvårdnadsavgift kommunen får ta ut.
Omvårdnadsavgiften för hemtjänst,
korttidsboende, särskilt boende och
dagverksamhet får högst kosta en
tolftedel av 48% av prisbasbeloppet*,
det vill säga 1792 kronor per månad.

Minimibelopp 2017

För 2017 är högsta omvårdnadsavgiften 1792 kr per månad.

För att kunna beräkna utgifter är ett
så kallat minimibelopp fastställt.
Minimibeloppet ska räcka till nödvändiga utgifter under en månad. Dit
Hur beräknas din avgift?
När vi räknar ut din omvårdnadsavgift räknas mat/livsmedel, kläder, fritid,
hygien, förbrukningsvaror, dagsper månad tar vi hänsyn till:
tidning, telefon, TV-avgift, möbler,
• din inkomst.
• nödvändiga utgifter (minimibelopp). husgeråd, hemförsäkring, hushållsel,
resor, hälso- och sjukvård, medicin och
• boendekostnader och bostadstillägg.
• den lagreglerade underhållsskyldighet tandvård.
som finns mellan makar och registreMinimibeloppet räknas ut med hänsyn
rade partners.
till prisbasbeloppet* och motsvarar:

Inkomstprövning
För att vi ska beräkna rätt avgift för dig
är det viktigt att vi utgår från aktuella
uppgifter om din inkomst, hyra, bostadstillägg med mera. Du ansvarar
själv för att meddela oss detta i en
särskild inkomstblankett.
När dina ekonomiska förhållanden
ändras måste du meddela oss det. Om
du inte lämnar in uppgifterna debiteras du enligt gällande avgiftstaxa.

• 5058 kr/månad för ensamstående
över 65 år
• 4274 kr/månad för sammanboende
över 65 år
• 5564 kr/månad för ensamstående
under 65 år
• 4702 kr/månad för sammanboende
under 65
• tillägg för dig som är försörjningspliktig för hemmaboende barn.
*Prisbasbeloppet 2017 är 44800 kr.

Vad räknas som inkomst?

Tillfällig frånvaro

Skattepliktiga inkomster är till exempel inkomst från det jobb du har, din
pension, näringsverksamhet, livränta,
bostadstillägg med mera.

Om du vill avsluta eller göra uppehåll
av hemtjänst/dagverksamhet ska du
meddela det till din utförare minst två
dagar i förväg. Annars tas avgift ut för
första dagen. Vid akut frånvaro eller
när personal uteblir debiteras du inte.

Vad är boendekostnad?
Som boendekostnad räknas din
hyra för boende i hyres- eller bostadsrätt eller dina kostnader för boende i
egen fastighet.

Dubbla boendekostnader

Så betalar du
Du betalar din avgift i efterskott per
månad. Fakturor under 100 kr skickar
vi inte ut. Då avvaktar vi med debitering tills det totala beloppet överstiger 100 kr, eller tills dess att insatsen
upphör.

Om du flyttar till bostad med särskild
service och drabbas av dubbla boendekostnader kan du ha rätt till hjälp med Du kan betala din avgift via autogiro.
en del av hyran under en begränsad
Det finns en särskild blankett för det.
tid, högst tre månader. Ansökan om
nedsatt avgift ska göras senast tre må- Om avgiften inte betalas tar kommunader efter att du flyttat till ny bostad.
nen ut en påminnelseavgift.

Sammanboende personer
Avgifter för makar, sammanboende
makar, sammanboende och registrerade partners räknas var för sig. Vi tar
då hänsyn till den inbördes lagreglerade underhållsskyldigheten som finns
mellan makar och registrerade partners.

Sänkt avgift
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 berätta
mer om detta.

Samma avgift oavsett utförare

Har du frågor?
Vill du veta mer eller har synpunkter,
kontakta kommunens servicecenter.
Telefon: 08-580 285 00, tonval 1.
Besöksadress: Riddarplatsen 5.
Servicecenter kan även hjälpa dig att
boka besök med din handläggare.

Det företag som utför tjänsterna du
På Järfällas webbplats www.jarfalla.se
betalar avgift för måste vara godkända
kan du läsa mer om olika insatser.
av Järfälla kommun. Du betalar samma Hemtjänst
avgift oavsett vilken utförare du väljer. 86 kr per timme (omvårdnadsavgift*)

Avgifter för insatser enligt SoL
Utöver omvårdnadsavgiften tar kommunen ut vissa andra avgifter,
till exempel för mat och hyra. Dessa avgifter ingår inte i maxtaxan
och har ett fast pris.

Hemtjänst

Korttidstillsyn

90 kr per timme. (omvårdnadsavgift*)

16 kr per skoldag för mat. 42 kr per
lovdag för mat.

Ledsagarservice
90 kr per timme. (omvårdnadsavgift*)

Avlösarservice
90 kr per timme. (omvårdnadsavgift*)
De första 12 timmarna är avgiftsfria.

Matlåda
55 kr per st. Distributionsavgift tillkommer.

Dagverksamhet

Särskilt boende
270 kr per dygn. (omvårdnadsavgift*)
Därutöver betalar du för:
- hyra
- matkostnad, högst 97 kr per dygn
- personliga förbrukningsartiklar

Trygghetslarm
163 kr per månad.
(omvårdnadsavgift*)
Installationsavgift 990 kr
(omvårdnadsavgift*)

180 kr för heldag. (omvårdnadsavgift*)
90 kr för halvdag (upp till 3 timmar).
Digital nattillsyn
Matkostnader tillkommer.
163 kr per månad.
(omvårdnadsavgift*)

Sysselsättning

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

Korttidsvistelse/korttidsboende
inklusive kollo, vuxna
59 kr per dygn. (omvårdnadsavgift*)
Matkostnad tillkommer, högst 97 kr
per dygn.

Korttidsvistelse inklusive kollo,
barn
56 kr per dag för mat.

Hyresavgift i särskilt boende
1248 kr per månad.
Om du inte har eget kontrakt på ditt
boende betalar du istället en hyresavgift till kommunen. Avgiften är
inkomstprövad.

Bårtransport
650 kr.
* Omfattas av maxtaxan, taket för hur
stor avgift som kommunen får ta ut. Läs
mer om maxtaxa på första sidan.

Avgifter för insatser enligt LSS
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 mat själv.
Om ni äter gemensamt på boendet tas
det ut en avgift för det.

Bostad med särskild service

• Om du inte har eget kontrakt på ditt
boende betalar du istället en hyresavgift. Det betyder att kommunen, inte
du själv, står på hyreskontraktet. Därmed
har du inte rätt till bostadsbidrag från Försäkringskassan. Hyresavgiften inkomstprövas.

Om du inte har eget kontrakt på ditt
boende betalar du istället en hyresavgift på 1248kr per månad. Avgiften
är inkomstprövad.

• Om du har korttidsvistelse och/eller
korttidstillsyn betalar du kostnaden för
mat själv.

Barn betalar 56 kr per dag för mat.

Hyresavgift för bostad med
särskild service

Korttidsvistelse inklusive kollo
Barn betalar 56 kr per dag för mat.
Vuxna betalar 66 kr per dag för mat.

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

• Är du ute på aktivitet med din personlige assistent, kontaktperson, ledsagare eller avlösare betalar du för dina Daglig verksamhet
Om du har daglig verksamhet betalar
egna kostnader.
du din mat själv. Det sköts av verksamheten.

Järfälla kommun, enheten för funktionsnedsättning
Telefon: 08-580 285 00 (tonval 1)
www.jarfalla.se

