Avgifter för vård
och omsorg 2019
Vi erbjuder ett stort antal tjänster till dig som är i behov av vård och omsorg.
Det finansieras till allra största del av kommunalskatten men också till viss del av
dig som använder tjänsterna genom att du betalar en avgift. För att alla ska
ha råd bestäms storleken på din avgift av storleken på dina inkomster. I den här
foldern förklarar vi hur systemet fungerar så att du vet vad olika insatser kostar.
Har du frågor om hur systemet fungerar får du gärna höra av dig till våra
avgiftshandläggare Annika Eriksson på 0220-241 43 eller Laura Graniti Ulfves på
0220-240 27.

Socialförvaltningen 2018

Så här räknar vi ut dina avgifter
Kommunens tjänster riktar sig till alla medborgare

BOENDEKOSTNAD

oavsett vilken inkomst man har. Därför är systemet

Din boendekostnad beräknas på olika sätt bero-

uppbyggt så att den som har en liten inkomst

ende på hur du bor. Om du bor i lägenhet består

betalar en mindre avgift och den som har en

den av hyra eller månadsavgift. Om du bor i

större inkomst betalar mer. Avgiften kallas service-

bostadsrätt räknas boendekostnaden som hyra

och omvårdnadsavgift. Det finns ett övre tak

och 70% av eventuella räntekostnader för boen-

(en maxtaxa) för hur stor avgiften får vara och det

det. Bor du i egen villa räknas boendekostnaden

bestäms på nytt varje år. År 2019 ligger maxtaxan

ut genom att summera 70% av räntekostnaden,

på 2089 kronor för hemtjänst, dagverksamhet

tomträttsavgiften (ibland kallat tomträttsavgäld),

och kommunal hälso- och sjukvård (dock inte för

fastighetsskatten samt kostnader för drift och upp-

hyra av bostad eller matkostnader).

värmning enligt schablon 384 kr/m² bostadsyta
och år. Vi hjälper dig att räkna ut hyran för egen

FÖRBEHÅLLSBELOPP – ETT KRÅNGLIGT
ORD MED FIN INNEBÖRD

villa eller bostadsrätt.

Den som har hög inkomst betalar aldrig mer än

BOSTADSTILLÄGG

2089 kronor i avgift men för den som har låg

Du som är pensionär kan ha rätt att få bostads-

eller ingen inkomst kan det bli så att tjänsterna

tillägg från Pensionsmyndigheten. Det är ett

inte kostar något. Det beror på det så kallade

tillägg till din pension som betalar ditt boende.

förbehållsbeloppet. Riksdagen har bestämt att

Du kan ansöka om bostadstillägg på deras

varje person ska ha en viss summa pengar kvar

hemsida eller genom att ringa dem på nummer

att leva på när skatten och alla fasta kostnader

0771-776 776.

är betalda så att alla har råd att köpa mat,
betala telefon, hushållsel, köpa kläder och gå

SÅ RÄKNAR VI UT VAD DU SKA BETALA

till tandläkaren till exempel. Den summan kallas

När vi räknar ut storleken på din avgift tar vi din

förbehållsbeloppet. Du kan läsa mer om vilka

inkomst och drar sedan bort förbehållsbeloppet och

belopp som gäller i rutan här nedan.

dina kostnader för boende. Det som blir kvar då är
vad vi kallar avgiftsutrymmet och det är
storleken på det som avgör hur stor din avgift blir.

FÖRBEHÅLLSBELOPPET
Ensamstående
Gifta/sambos		

5249 kr/mån
4435 kr/mån

Särskilt boende

6810 kr/må n

Förbehållsbeloppet ändras också om du har
särskilda kostnader som är varaktiga under
större delen av året utöver normala levnadskostnader, t ex arvode för god man eller om
du köper färdiga matlådor från kommunen.

EX. PÅ BERÄKNING AV AVGIFTSUTRYMME
Aktuell inkomst efter skatt
Bostadskostnad
Förbehållsbelopp
ensamstående
Eventuell Bostadstillägg
Avgiftsutrymme

+ 12 000
- 4 000
- 5 249
+
2 751

Trots att avgiftsutrymmet i detta exempel är
2751 kronor kan avgiften bli högst 2089 kronor
per månad om du har full service och omvårdnad
eftersom det är den högsta avgift som kan tas ut
enligt maxtaxan år 2019.

Vad kostar vad?
Om du bor på ett av kommunens boenden

avdelning Bulten. För korttidsvården betalar du

eller har behov som kräver mer omfattande

72 kronor per dygn för omvårdnad och ytter-

stöd så kommer du snabbt upp i service- och

ligare 123 kronor för maten per dygn. De 72

omvårdnadsavgiftens maxtak på 2089 kronor och

kronorna ingår i service- och omvårdnadsavgiften

behöver då inte fundera över vad de enskilda

och omfattas av maxtaxan. Maten omfattas inte

delarna kostar. Men om du till exempel får

men du behöver aldrig betala mer än de 3656

dagvård eller har hemsjukvård så kan det vara

kronor som helpension kostar per månad.

bra att känna till vad delarna kostar.

MATDISTRIBUTION
TRYGGHETSLARM

Du kan få färdiglagad mat hemkörd till dig för

Du kan få ett trygghetslarm installerat hos dig.

en kostnad på 62 kronor per matlåda. Maten

För larmet betalar du en engångsavgift för

körs ut hem till dig. Om du köper matlådor höjs

installation på 260 kronor och sedan löpande

ditt förbehållsbelopp. Anledningen är att det är

240 kronor per månad. Installationsavgiften

dyrare att köpa matlådor än att laga mat själv

ingår ej i maxtaxan.

från råvaror. För att din ekonomi inte ska bli
sämre för att du har ett behov av att få lagad

HEMSJUKVÅRD/HEMREHABILITERING

mat kompenseras du genom förbehållsbelop-

Om du inte kan ta dig till vårdcentralen kan du

pet. Efter den tionde matlådan höjs beloppet

få hjälp i hemmet antingen från en sjuksköterska,

med mellan 240 och 1232 kronor beroende på

arbetsterapeut eller sjukgymnast. Är du av

hur många matlådor du beställer.

läkare inskriven i hemsjukvården betalar du 314
kronor per månad och om du inte är det

AUTOGIRO ELLER E-FAKTURA

kostar varje besök 107 kronor på dagtid varda-

Om du vill kan du betala dina räkningar till oss

gar och 188 kronor om besöken sker på kvällar

med autogiro. Då ringer du avgiftshandläggaren

och helger.

för att få blankett. Vill du betala via e-faktura
anmäler du det till din bank.

DAGVÅRD PÅ MISTELN
Dagvården riktar sig till dig som har en

RÄTTEN ATT ÖVERKLAGA

minnesproblematik. Vi erbjuder dig verksamhet

Socialnämnden beslutar om vilka insatser du

hos oss på dagtid så att du får sysselsättning,

har rätt till. Om du är missnöjd med socialnämn-

social samvaro och struktur i vardagen. Dagvår-

dens beslut har du alltid rätt att överklaga

den kostar 72 kronor per dag. Om du vill äta hos

beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ha

oss kostar lunchen 62 kronor och eftermiddagsfikat

kommit in till kommunen inom tre veckor från den

20 kronor.

dag då du fick ta del av det.
Skicka din överklagan till: Hallstahammars kommun,

KORTTIDSVÅRD

Socialnämnden, 734 80 Hallstahammar.

Korttidsvården riktar sig till dig som under en
begränsad tid har större behov av omsorg än

Din överklagan ska innehålla dina personuppgifter,

du kan få i hemmet. Det kan också rikta sig till

vilket beslut som ska överklagas, vilken handläg-

dig som får stöd av en anhörig och som behö-

gare eller nämnd som har fattat beslutet, varför

ver tillfällig avlastning. Du får då möjlighet att

du vill överklaga, vilken ändring du vill ha och

under några dygn bo på Äppelparken

slutligen din signatur.

AVGIFTER SOM INGÅR I MAXTAXAN

AVGIFTER SOM INTE INGÅR I MAXTAXAN

•

Trygghetslarm 240 kr/månad

•

•

Service och omvårdnad 356 kr/timme
eller max 2089 kr/månad

Helpension korttidsplats/avlastning
123 kr/dygn

•

Helpension i särskilt boende helpension

•

Städ 456 kr/tillfälle

•

Tvätt 434 kr/tillfälle

•

Inköp av dagligvaror 178 kr/tillfälle

•

Dagvård på Misteln kostar 72 kr dag

•

Lunch på Hästhoven 62 kr/portion

(exkl. lunch)

•

Matlåda 62kr/portion

Omvårdnad korttidsplats/avlastning 72

•

Lunch på dagvård 62 kr/portion

kr/dag (exkl mat)

•

Kaffe på dagvård 20 kr

Omvårdnad i särskilt boende inkl larm

•

Hyra Äppelparken 5190 kr

2089 kr/mån (exkl mat)

•

Hyra förråd Äppelparken 150 kr

•

Hemsjukvård 107-188 kr/besök

•

Byte av trasigt armband till trygghetslarm 27 kr

•

Hemsjukvård (inskriven i hemsjukvård av

•

Byte av trasigt halsband till trygghetslarm 11kr

läkare) 314 kr/månad

•

Byte av batteri till trygghetslarm 52 kr

•

Borttappad larnknapp 1253 kr

•

Ej återlämnat trygghetslarm 2089kr

•
•

3656 kr/månad
•

Installationsavgift av larm 260 kr
(engångsavgift)

Fortfarande osäker?
Har du frågor om avgifter för vård och omsorg eller om du behöver stöd i
att fylla i blanketten är du varmt välkommen att ringa vår handläggare
Annika Eriksson på 0220-241 43 eller maila på
annika.eriksson@hallstahammar.se eller Laura Graniti Ulfves på 0220-240 27 eller
maila på laura.granitiulfves@hallstahammar.se.
Vi finns här för att hjälpa dig!

