Krokoms kommun

Avdrag på hemtjänstavgiften vid sjukhusvistelse eller annan frånvaro
I de fall personen är frånvarande och därmed ej får del av vård- och
omsorgsinsatserna minst 14 dagar under en kalendermånad, reduceras
avgiften med 1/30-del per frånvarodag fr.o.m. den 15:e frånvarodagen.
Avgiften för mat reduceras dock med 1/30-del från första hela
frånvarodagen.
Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse, reduceras avgiften med 1/30-del
från första hela frånvarodagen t o m sista hela frånvarodagen.
För att reducering av avgift enligt första stycket skall ske, måste anmälan
om frånvaro göras senast 7 dagar innan frånvaron.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR
Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom
förvaltningsbesvär.Vid förändringar av inkomster, bostadskostnad och
bostadstillägg är du skyldig att meddela kommunen.
Denna broschyr innehåller ett sammandrag av de regler som gäller nu.
Ytterligare upplysningar kan du få av
Kerstin Östlund, assistent
telefon 0640-16503

Socialnämnden informerar
Avgifter för dig som har insatser
beviljade i form av
-hemtjänst
-dagverksamhet
-särskilt boende
-kommunens hemsjukvård

Gäller fr o m 1 januari 2009
Februari 2009

Hemtjänstavgift
Socialnämnden i Krokoms kommun informerar här om hur avgiften för
hemtjänst beräknas och vad som påverkar din kostnad. Avgiften är bl.a.
inkomst- och insats-relaterad.
Det betyder att den beror på din inkomst, boendekostnad, bostadstillägg/
bostadsbidrag,ålder, civilstånd (ensamstående eller gift/ sammanboende)
samt hur stort ditt behov av hemtjänst och hemsjukvård är.
Maxtaxa
Avgiften gäller för hemtjänst, dagverksamhet och för den hälso- och sjukvård
som kommunen sköter.
Under 2009 är maxtaxan(högsta avgift) 1 712 kronor per månad.
Maxtaxan gäller inte för hyra och mat om du bor i särskilt boende.
Hyra och mat betalar du utöver hemtjänsten.

1. Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt:

+
+
-

Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
Bostadstillägg/bostadsbidrag
Bostadskostnad
Minimibelopp
= Avgiftsutrymme

Avgiftsnivåer
Omfattningen på hemtjänsten bedöms utifrån olika nivåer beroende på de
insatser du har behov av. Inplacering i nivå sker i samband med beslutet om
hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende samt hemsjukvård.
Nivå			
1			
2			

vårdtim/mån				
1-9					
10-24					

högsta avgift
339 kr
1016 kr

3 		

25 -					

1 712 kr

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet används för att beräkna hur mycket du högst kan betala
i avgift för hemtjänsten/vården. Förbehållsbeloppet består av
minimibeloppet + din hyra/bostadskostnad.

För trygghetslarm, som beviljas efter individuell prövning, tas en särskild avgift
om 120 kr/mån ut om betalningskraft finns.
För den som enbart har matdistribution kostar det 148 kr/mån +
matkostnaden

Minimibeloppet är knutet till prisbasbeloppet. Det ska bl.a. räcka till livsmedel,
kläder och skor, dagstidning, telefon, TV-avgift, medicin, öppen hälso- och
sjukvård mm.
Minimibeloppet för år 2009 är:
   OVSRSV TIV QÄREH J¶V IRWEQWXÄIRHI ¶ZIV  ÄV
   OVSRSV TIV TIVWSR SGL QÄREH J¶V QEOEV SGL WEQFSV ¶ZIV  ÄV
   OVSRSV TIV QÄREH J¶V IRWEQWXÄIRHI YRHIV  ÄV
   OVSRSV TIV TIVWSR SGL QÄREH J¶V QEOEV SGL WEQFSV YRHIV
61 år

Avgift för korttidsboende
Avgift för korttidsboende uttas enligt samma regler som i särskilt boende
förutom att hyreskostnaden ej tas ut.
Undantag från ovanstående görs då korttidsboende ges som avlastning för
anhöriga. I sådana fall tas endast avgift för mat ut.
Vad kostar maten?
Priset för mat i särskilda boendeformer med helpension (alla måltider inkl
kaffe) är för närvarande 2 800 kr/mån (93 kr/dag).

Möjlighet till jämkning- individuell prövning
Om du har dubbla boendekostnader när du flyttar till särskilt boende kan
du ansöka om jämkning. Efter en ekonomisk prövning kan jämkning av
vårdavgiften beviljas i högst 3 månader för hyreskostnaden i det särskilda
boendet.Skriftlig ansökan om jämkning ställs till:
Socialnämnden i Krokoms kommun
835 80 KROKOM

Vad kostar vården?
Priset för vården är 1 712 kr/mån (57 kr/dag)

Hur beräknas avgiften
Uppgifter om aktuella pensioner, bostadstillägg mm hämtas från
Försäkringskassan. Från Skatteverket inhämtas uppgifter om
kapitalinkomster – räntor o dylikt övriga uppgifter såsom tjänstepension,
bostadskostnad mm inhämtas av er på särskild blankett.

Vad gäller för dig som är gift eller sammanboende?
Vid avgiftsberäkning för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas
därefter med hälften på vardera maken. Eftersom biståndsbeslutet gäller för
den enskilda personen var för sig och serviceinsatsen kan variera för vardera
maken, beräknas också avgifter för varje enskild person.
Om den ene av makarna flyttar till särskilt boende, kan vi räkna vars och ens
inkomster för sig om detta är mer fördelaktigt för den enskilde.
Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen är
1783 kr för år 2009.

