Information
om taxor och
avgifter inom
särskilt boende i Nynäshamns kommun

Från och med den 1 augusti 2004 har
Nynäshamns kommun ändrat avgiftsystemet för äldreomsorg i särskilt
boende och för hemtjänst.
Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg
dygnet runt i s k särskilt boende.
I denna broschyr får du veta hur din
avgift beräknas, vad det är som kostar
och vilka uppgifter du måste lämna
in för att få rätt avgift.

Avgifter för omsorg
dygnet runt i särskilt
boende
Avgift i fyra delar
Den avgift du betalar för omsorg dygnet runt i särskilt boende är uppdelad
i fyra olika delar; hyra, mat, generell
kostnadsersättning (för möbler, husgeråd och förbrukningsvaror) samt omvårdnad. Omvårdnadsavgiften är inkomstprövad.

Hyra
Kontrakt på lägenheten skrivs mellan
dig och Nynäshamns kommun/enhetschef.
Hyran beror på lägenhetens storlek
och standard och de gemensamma
utrymmena. Hyran förhandlas med
Hyresgästföreningen i Stockholm och
den årliga ändringen följer allmännyttans årliga procentuella ändring av
månadshyran. Kostnaden för bostadshyra regleras i hyreslagstiftningen.
I hyran ingår tv-licens och el.
Bostadsbidrag
Bostadstillägg till pensionärer (BTP)
är ett inkomstprövat tillägg som du
ska söka hos Försäkringskassan.

Mat
Maten i särskilt boende kostar 3 000
kronor i månaden.
Om du vistas på sjukhus görs avdrag
för maten med motsvarande dagar
som du är borta.
Om du ska vara borta och inte ha någon mat under minst ett dygn och
meddelar detta minst tre dagar innan
görs avdrga för de dygn du är borta.

Möbler, husgeråd och förbrukningsvaror
För möbler (t ex säng) och husgeråd
betalar du 186 kronor i månaden.
För förbrukningsvaror, som t ex pappersvaror och städmaterial betalar du
94 kronor i månaden.

Omvårdnad
Omvårdnadsavgiften är inkomstprövad. Den högsta avgift som du kan
behöva betala är dock 1572 kronor i
månaden. Det är den så kallade maxtaxan.
Så här räknar vi ut din avgift:
Nettoinkomst
- Förbehållsbelopp
- Bostadskostnad
= Avgiftsutrymme

Nettoinkomst är din sammanlagda
inkomst efter skatt.
Förbehållsbelopp är det belopp du ska
ha kvar att leva på. Förbehållsbeloppet
räknas ut enligt konsumentverkets
normer och ska täcka utgifter för personligt behov, t ex mat, kläder, skor,
hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård,
tandvård, förbrukningsvaror, resor,
möbler, husgeråd, läkemedel. För dig
som är över 65 år (och ensamstående)
betyder det att du ska ha kvar minst
4 238 kronor i månaden. För makar,
sambor och registrerade partner är
motsvarande belopp 3 550 kronor.
Avgiftsutrymmet är det som blir kvar
efter att förbehållsbeloppet och hyran
räknats bort från din inkomst.
Vid beräkning av avgiftsutrymme för
makar läggs makarnas gemensamma
inkomster samman och delas sedan på
två. Avgiften beräknas sedan individuellt. Som makar räknas också registrerat partnerskap.
Om makar/partner bor i varsitt boende räknas de som ensamstående, vilket
betyder att förbehållsbeloppet blir
högre.
Inlämning av uppgifter
Följande uppgifter ska du lämna till
avgiftshandläggaren för att denne ska
kunna räkna ut en korrekt avgift:
• Blankett med inkomstuppgifter.
Denna blankett får du av biståndshandläggare/enhetschef.

• En kopia på senaste självdeklarationen – alla sidor.
• Kopia på senaste pensionsbeskedet
på dina samtliga pensioner (även
privata).
• Kopia på beslut om bostadsbidrag
även om du fått avslag.
Det är viktigt att även den make/partner som ansökan inte gäller lämnar in
motsvarande uppgifter, så att denne
inte drabbas av oskäligt försämrad
ekonomi.
Om du väljer att inte lämna in inkomstuppgifter får du automatiskt
betala den högsta omsorgsavgiften
som är 1572 kronor i månaden, d v s
maxtaxa.

BTP
Om du är berättigad till bostadsbidrag
men inte sökt kommer din omsorgsavgift att beräknas som om du har bostadsbidrag. Dett vill säga att kommunen har rätt att lägga ett s k fiktivt
bostadsbidrag. Därför är det viktigt att
du söker bostadsbidrag och att du
lämnar en kopia på beslutet från Försäkringskassan även om du fått avslag.

Avgiftsbeslut
När alla uppgifter är inlämnade och
avgiften uträknad får du ett avgiftsbeslut. Är du missnöjd med beslutet kan
du överklaga. Överklagandet ska lämnas till avgiftshandläggaren. Mer information om överklagande finns på
ditt avgiftsbeslut.

För mer information kan du kontakta
kommunens avgiftshandläggare för
särskilt boende eller biståndshandläggare. Du når dem via kommunens
växel på telefonnummer
08-520 680 00.
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