FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM
BOR I HÅBO KOMMUN

Avgifter för
äldreomsorg
2021

Vad påverkar din avgift?
För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo
kommun ut en avgift. Avgifterna
regleras i socialtjänstlagen och
baseras på prisbasbeloppet. I den här
broschyren kan du läsa om avgifterna som gäller för Håbo kommun.

räknas inte som inkomst. Om du
lever tillsammans med din make
eller maka beräknas din inkomst
som hälften av er sammanlagda
inkomst. För sambor beräknas
inkomsten var för sig.

Din avgift

Din bostadskostnad består av hyra
eller månadsavgift om du bor i
lägenhet. Viss del av räntekostnaden
för bostadslån räknas som bostadskostnad. Eventuell kostnad för
bostadens uppvärmning och
varmvatten utöver hyra eller avgift
får medräknas, däremot inte
hushållsel.

Din bostadskostnad

Vilken avgift just du ska betala
räknas fram utifrån dina inkomster,
din bostadskostnad och vilka
insatser du är beviljad.
För att kunna beräkna din avgift
behöver kommunen uppgifter om
dina inkomster. Uppgift om inkomst
utbetalad av Pensionsmyndigheten
får Håbo kommun från Försäkringskassan och inkomst av kapital från
Skatteverket. Har du även andra
inkomster måste du själv uppge
dessa på en blankett som du får av
avgiftshandläggare.

Om du bor i eget småhus får du i din
bostadskostnad medräkna viss del av
räntekostnad, och tomträttsavgäld
samt fastighetsavgift. Beräkning av
uppvärmning och driftkostnader
görs enligt Pensionsmyndighetens
schablonbelopp. Bostadskostnaden
delas med det antal vuxna personer
som delar hushåll.

Du kan aldrig betala mer än maxavgift för de insatser du är beviljad.
Däremot kan du betala lägre avgift
beroende på din inkomst, boendekostnad och vissa övriga kostnader.

Minimibelopp, individuella
tillägg och avdrag

Minimibelopp är ett lagstadgat
belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov,
som utgår från Konsumentverkets
beräkningar av skäliga
levnadskostnader.

Du kan också välja att avstå från att
lämna inkomstuppgifter och istället
betala maxavgift i avgiftsgruppen
som motsvarar de insatser du har
beviljats.

Din inkomst

Som inkomst räknas alla former av
pensioner och eventuella inkomster
av tjänst, näringsverksamhet,
livränta och inkomst av kapital.

Minimibeloppet för ensamstående är
5 373 kronor per månad. För
sammanlevande makar och sambor
är minimibeloppet 4 540 kronor
vardera per månad.

Även vissa skattefria ersättningar
och bidrag räknas som inkomst,
såsom bostadstillägg för pensionärer,
särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd. Förmögenhet

Om dina kostnader överstiger
normalkostnader för sådant som
minimibeloppet ska täcka eller om
du har andra varaktigt fördyrande
levnadsomkostnader om minst 200
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Avgiftsbeslut

kronor per omkostnad och månad,
kan du få ett individuellt tillägg.
Ett individuellt tillägg utökar ditt
minimibelopp och kan därför
påverka din avgift.
Om du bor stadigvarande i särskilt
boende för äldre ingår förbrukningsartiklar och fast kostnad för mat.
Därför görs ett individuellt avdrag på
ditt avgiftsutrymme om 1 370 kronor
per månad.

Om du har insatser som är
avgiftsbelagda får du ett särskilt
avgiftsbeslut ungefär en gång per år.
Ditt avgiftsbeslut visar hur mycket
du har utrymme att maximalt
betala.
Du kan överklaga ditt beslut om
avgift. Ta kontakt med din avgiftshandläggare om du inte är nöjd med
ditt avgiftsbeslut. Om de insatser
som du är beviljad förändras kan det
påverka avgiften. När du får ett nytt
biståndsbeslut kan du själv se vad
din nya avgift blir genom att titta i
avgiftstabellen på sida 6. Du betalar
som maximalt 2 139 kronor enligt
2021 års maxtaxa.

Förbehållsbelopp och
avgiftsutrymme

Du ska förbehållas en viss del av
dina inkomster innan avgiften
fastställs. Detta kallas förbehållsbelopp och är summan av minimi
beloppet och din bostadskostnad.
Förbehållsbeloppet dras av från den
sammanlagda inkomsten efter skatt
och summan kallas för avgiftsutrymme.

Om ditt avgiftsbeslut har angett att
ditt betalningsutrymme är lägre än
vad avgiftstabellen anger för dig
behöver du aldrig betala mer än vad
som står på ditt avgiftsbeslut.
Du är skyldig att meddela om dina
inkomster eller bostadskostnader
förändras eftersom det också kan
påverka avgiften.

Det är avgiftsutrymmet som avgör
vilken avgift du ska betala för de
insatser som du är beviljad. Finns
det inget avgiftsutrymme tas ingen
avgift ut.
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Avgifter för hemtjänst
Avgiftsfria insatser

Här kan du läsa om de aktuella
avgifterna för hemtjänst,
trygghetslarm, dagverksamhet och
korttidsvård som gäller för dig som
bor i lägenhet, villa eller
servicehus-lägenhet.

Trygghetslarm

• Avlösning i hemmet upp till
20 timmar per månad för den som
vårdar en närstående.
För avlösning som överstiger
20 timmar per månad tas en
avgift ut.

Hemtjänst

• Avgifter som är lägre än
50 kronor per månad debiteras
inte.

Trygghetslarm är kostnadsfritt
sedan 1 januari 2018.
Hemtjänstavgiftens storlek beror på
din inkomst och på hur mycket hjälp
du får. I avgiftstabellen på sidan 6
framgår maxavgiften i respektive
avgiftsnivå

Överklagan

Vid överklagan av ditt beslut ta
kontakt med avgiftshandläggaren
på kommunen.
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Avgifter för övrig vård och omsorg
Vad ingår i maxtaxan

Här kan du läsa om de aktuella
avgifterna för dig som bor i vård- och
omsorgsboende.

• Hemsjukvård: 300 kronor
• Städ: 200 kronor
• Omvårdnad, korttidsboende:
50 kronor/dygn
• Hemtjänst
• Trygghetslarm

Vård- och omsorgsboende

Maxavgift för den vård och omsorg
som ges dygnet runt i ett vårdoch
omsorgsboende är 2139 kronor per
månad. Din individuella avgift
beräknas på din inkomst.
Läs mer om det på sidan 3.

Vad ingår inte i maxtaxan
• Matlådor: 50 kronor
• Hyra av hjälpmedel
• Måltider på korttidsboende: 100
kronor/dygn
• Dagverksamhet på Dalängen och
måltider.
• 75 kronor frukost/lunch/
mellanmål.

Hyra

Du som bor i vårdoch omsorgsboende betalar hyra för rum eller
lägenhet. Hyran varierar utifrån
bostadens bruksvärde. Du har rätt
att ansöka om bostadstillägg för
pensionärer, BTP, hos
Pensionsmyndigheten. Din hyra kan
påverka din omsorgsavgift.

Avgift för mat

Maxavgiften för mat är 3 000 kronor
per månad.

Korttidsboende

Avgift för vård på korttidsboende är
50 kronor per dygn. Om du i vanliga
fall betalar för hemtjänst upphör den
kostnaden medan du är på korttidsboendet eller får insatsen trygg
hemgång.

Avgift under 50 kronor

Avgifter som är lägre än 50 kronor
per månad debiteras inte.
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Avgiftsnivåer 2020
Avgifterna räknas upp 1 januari varje år relaterat till prisbelopp.
Avgiftsnivå

Omfattning av beviljade insatser

Maxavgift
kronor/
månad

Nivå 1

Max 4 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

		

321 kr

Nivå 2

Från 5 tim till 9 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

Nivå 3

Från 10 tim till 14 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad 1176 kr

Nivå 4

Från 15 tim till 24 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

Nivå 5

Från 25 tim till 34 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad 1818 kr

Nivå 6

Över 35 tim biståndsbedömd hemtjänst/månad

749 kr

1497 kr

2139 kr

För att se din avgift, se ditt senaste biståndsbeslut och ditt angivna
avgiftsutrymme.

Fasta abonnemangsavgifter:

Hemsjukvård 300 kronor per månad.

Extra avgift för städning:

För kunder där ovanstående biståndsbedömda tid innehåller insatsen städning tillkommer ett avgiftspåslag om 200 kronor ytterligare per månad per
hushåll. (Är ni två sammanboende som båda har städ beviljat betalar ni 100
kronor var). Samma maxtaxa gäller.
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