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Avgift för service, vård och omsorg

Socialnämnden i Krokoms kommun informerar om hur avgiften för service,
vård och omsorg beräknas och vad som påverkar din kostnad. Avgiften är bland
annat inkomst- och insatsrelaterad. Det betyder att den beror på din inkomst,
boendekostnad, bostadstillägg/bostadsbidrag, ålder, civilstånd (ensamstående eller
gift/sammanboende) samt hur stort ditt behov av service, vård och omsorg är.
Maxtaxa
Under 2014 är maxtaxan (högsta avgift) 1 776 kronor per månad. Maxtaxan
gäller inte för hyra och mat om du bor i särskilt boende. Det betalar du utöver
omvårdnadsavgiften.
Hur beräknas avgiften
Uppgifter om aktuella pensioner, bostadstillägg mm hämtas från Försäkringskassan.
Övriga uppgifter såsom tjänstepension, bostadskostnad, kapitalinkomster – räntor
och dylikt inhämtas av dig på särskild blankett.
Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt:
+ Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
- Bostadskostnad
- Minimibelopp *
= Avgiftsutrymme
Du betalar aldrig mer för service, vård och omsorg än ditt beräknade avgiftsutrymme.
Minimibelopp*
Det ska räcka till bland annat livsmedel, kläder och skor, dagstidning, telefon,
TV-avgift, medicin, öppen hälso- och sjukvård.
Minimibeloppet för år 2014 är:
•  5 012 kronor per månad för ensamstående över 61 år.
•  4 235 kronor per person och månad för makar och sambor över 61 år.
•  5 513 kronor per månad för ensamstående under 61 år
•  4 659 kronor per person och månad för makar och sambor under 61 år
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Avgifter för service, vård och omsorg i ordinärt boende
Priset för servicetjänster är 200 kronor per timme. Exempel på servicetjänster är
städning, tvätt, klädvård och inköp.
Priset för omvårdnad är 101 kronor per timme. Exempel på omvårdnad är hemsjukvård, personlig hygien, på- och avklädning toalettbesök, promenader och social
samvaro.
Hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast kostar 100 kronor
per gång, men sammanlagt högst 500 kronor per månad.
Trygghetslarm kostar 200 kronor per månad. Enbart matdistribution kostar 148
kronor per månad plus matkostnad. Den högsta sammanlagda avgiften du betalar för
servicetjänster, omvårdnad, trygghetslarm, besök av distriktssköterska, arbetsterapeut
och sjukgymnast är 1776 kronor per månad.
Avgifter för särskilt boende
Priset för mat i särskilda boendeformer med helpension (alla måltider inkl kaffe)
är 3 100 kronor per månad.Priset för omvårdnad i särskilt boende är
1 776 kronor per månad.
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 tre månader i det särskilda boendet. Skriftlig ansökan om jämkning ställs till:
Socialnämnden i Krokoms kommun, 835 80 Krokom
Avgift för korttidsboende
Avgift för korttidsboende tas ut enligt samma regler som i särskilt boende, förutom
att hyreskostnaden inte tas ut. Undantag från ovanstående görs då korttidsboende
ges som avlastning för anhöriga. I sådana fall tas endast avgift för mat ut.
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 era inkomster var för sig om detta är mer fördelaktigt
för den enskilde.
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Information om hur avgiften påverkas vid frånvaro och att avgiften kan bli lika stor
även om du varit borta del av månaden.
Alla insatser har ett pris som har beslutats av kommunfullmäktige i Krokom.
Till exempel kostar städning 200 kr/timme och vård och omsorg 101 kr/timme.
Riksdagen har beslutat om en maxtaxa, som innebär att ingen ska betala mer än 1776 kronor
per månad (år 2014) för insatser från kommunen. Enligt socialtjänstlagen ska även ett
avgiftsutrymme beräknas som tar hänsyn till varje individs förmåga att betala.
Detta innebär att även om du varit borta del av månad, så kan din faktura vara exakt lika stor
som en månad då du varit hemma hela månaden.
Exempel 1
Insats vård och omsorg 20 timmar à 101 kr/timme
2020 kr
Trygghetslarm					 200 kr
Summa						2220 kr
Reducering på grund av maxtaxan			
-444 kr
Summa						1776 kr
Reducering på grund av litet avgiftsutrymme		
-976 kr
Summa (belopp på fakturan)			
800 kr
Exempel 2 (personen har varit inlagd på sjukhus och därför har bara 10 timmar vård
och omsorg utförts)
Insats vård och omsorg 10 timmar à 101 kr		
1010 kr
Trygghetslarm				
200 kr
Summa					1210 kr
Reducering på grund av litet avgiftsutrymme		
-410 kr
Summa (belopp på fakturan)			
800 kr
Vid sjukhusvistelse läggs frånvaron in från och med första hela frånvarodagen till och med
sista hela frånvarodagen. Annan frånvaro än sjukhusvistelse påverkar avgiften först efter 14
dagar. Avdrag för mat/helpension görs dock i båda fallen för hel frånvarodag.
Ytterligare upplysningar
Du har rätt att överklaga avgiftsbeslutet 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.
Ytterligare upplysningar kan du få av
Kerstin Östlund, assistent
telefon 0640-165 03, epost kerstin.ostlund@krokom.se
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