Information om
taxor och avgifter inom
hemtjänsten i
Nynäshamns
kommun 2007

Den här broschyren beskriver avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagvård och korttidsboende.
I denna broschyr får du veta hur
din avgift beräknas, vad det är
som kostar och vilka uppgifter du
ska lämna in för att få rätt avgift.

Avgifter för hemtjänst

Tre avgiftsnivåer
En avgift för biståndsbedömd service
och omvårdnad tas ut beroende på nivå.
Avgiften är inkomstprövad och nedan
anges den högsta avgift du kan behöva
betala. De tre avgiftsnivåerna är avgränsade på följande sätt:
Nivå

Biståndsbedömd
service och omvårdnad

Avgift/
månad*

Nivå 1

Serviceinsatser, t ex
806 kr
inköp, tvätt, städ, matleverans
Nivå 2
Nivå 1 + personlig om1343 kr
vårdnad på vardagar
Nivå 3
Nivå 1 och 2 + personlig 1612 kr
omvårdnad kvällar och
helger samt trygghetslarm
* Avgiften är inkomstprövad och i tabellen anges
den högsta avgift du kan behöva betala.

Avgiften är inkomstprövad
Den avgift du betalar är beroende av din
inkomst. Den högsta avgift som du kan
behöva betala är dock 1612 kronor i
månaden. Det är den så kallade maxtaxan.
Så här räknas din avgift ut:
Nettoinkomst
- Förbehållsbelopp
- Bostadskostnad
- Individuell prövning
= 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 räcka till bl.a. mat, kläder,
skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon,
tv-licens, hemförsäkring, öppen hälsooch sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd,
läkemedel.
Den som är över 65 år och ensamstående ska ha kvar minst 4 364 kronor i
månaden. För makar, sambor och registrerade partner är motsvarande belopp
3 640 kronor/person.
Individuell prövning kan göras vid fördyrande och varaktiga levnadsomkostnader som är mer än 200 kronor i månaden under minst 6 månader, t ex avgift för gode man. Uppgifterna måste
styrkas. Då höjs förbehållsbeloppet med
motsvarande kostnad.
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, beroende på den enskildes behov
av insatser. Som makar räknas också
registrerat partnerskap.

Vid längre frånvaro
Om du inte behöver hjälp under en hel
månad betalar du ingen avgift den
månaden.
Om du är borta mer än 14 dagar och
meddelar detta 14 dagar innan minskas
avgiften med motsvarande dagar.
Om du är på sjukhus eller på korttidsvård minskas hemtjänstavgiften med
motsvarande dagar.
Avgiften ändras inte vid tillfälliga förändringar, om du t ex är bortrest några
dagar.

Inlämning av uppgifter
Följande uppgifter ska du lämna till
avgiftshandläggaren för att denne ska
kunna räkna ut en korrekt avgift:
•
•
•
•

Blankett med inkomstuppgifter, som
du får av biståndshandläggare.
En kopia på senaste självdeklarationen – alla sidor.
Kopia på senaste pensionsbesked
på dina samtliga pensioner (även
privata).
Kopia på hyresavier.

Om du väljer att inte lämna in inkomstuppgifter får du automatiskt betala den
högsta omsorgsavgiften som är 1612
kronor i månaden, d v s maxtaxa.

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.

Övriga avgifter

Matportion
Matportioner som du får levererat hem
kostar 45 kronor per dag. Du kan välja
på helt eller halvt abonnemang. Leveransen ingår i hemtjänstavgiften.
Trygghetslarm
Om du har hemtjänst enligt avgiftsnivå 3
ingår trygghetslarm i den avgiften.
Enbart trygghetslarm eller om du har
hemtjänst enligt avgiftsnivå 1 och 2 kostar 206 kronor i månaden, utöver hemtjänstavgiften.
Dagvård
Dagvård kostar 78 kronor per dag varav
52 kronor är ersättning för mat.
Korttidsboende/växelvård
Korttidsboende kostar 154 kronor per
dag varav 100 kronor är matkostnad.

För mer information kan du kontakta kommunens avgiftshandläggare för hemtjänst telefonnummer
08-520 680 27
Telefontid: mån-fre 09.00-11.30
Biståndshandläggare når du via
kommunens växel på telefonnummer 08-520 680 00.
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