Taxe- och avgiftsnämnden informerar

Avgifter 2021
för vård och omsorg
Gäller från 2021-01-01

Avgift
Du som beviljats insatser inom hemtjänst och särskilt boende betalar avgift
för detta. Din avgift räknas fram enligt Socialtjänstlagen. 8 kap 5§.
För att avgiften ska bli rätt måste du lämna inkomstuppgifter. Väljer du att
inte lämna några uppgifter om din inkomst får du betala maxtaxa för de
insatser du har.
Inkomstuppgift kan lämnas löpande under året. Avgiftsberäkningen gäller
från månaden efter komplett ansökan inkommit.
Vi begär in nya uppgifter om din inkomst en gång per år. Detta sker i
april/maj och därefter fastställs avgiften från 1 maj.

Avgiftsberäkning
När vi räknar fram ditt avgiftsutrymme utgår vi från dina inkomster och tar
sedan hänsyn till ett förbehållsbelopp som består av ett schablonbelopp,
din boendekostnad samt ev individuell del (se ”Förklaringar av begrepp”).
Exempel:
Inkomster
Förbehållsbelopp
Avgiftsutrymme

11 000 kr
- 8 000 kr
= 3 000 kr

Trots att avgiftsutrymmet i detta exempel är 3 000 kr kan avgiften bli högst
2 139 kr per månad som är den högsta avgift som kan tas ut enligt
maxtaxan år 2021.
För makar och registrerade partners läggs inkomsterna samman vid
avgiftsberäkning och delas lika mellan var och en. För sammanboende
beräknas inkomsterna var för sig då det inte finns någon lagstadgad
underhållsskyldighet.
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Förklaringar av begrepp
Inkomster
Till inkomster räknas inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet.
Exempel på inkomst är pensioner och ränteinkomster. Även bostadstillägg
och bostadsbidrag räknas med.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är det belopp som kommunen tar hänsyn till vid
beräkning av avgiften. Förbehållsbeloppet består av schablonbelopp,
boendekostnad plus eventuellt tillägg för fördyrade levnadskostnader.
Detta belopp skall täcka dina normalkostnader för mat, kläder och skor,
fritidsaktiviteter, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, möbler
och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och
sjukvård och läkemedel.
Observera att eftersom din inkomst kan understiga ditt förbehållsbelopp
kan vi inte garantera att du faktiskt har förbehållsbeloppet kvar. Om din
inkomst understiger förbehållsbeloppet betalar du ingen avgift för
hemtjänst, hälso-/sjukvård samt larm.

Förbehållsbeloppet räknas om i januari varje år.
Avgiftsutrymme
Är det belopp som du maximalt kan betala för de insatser du har. Ingen
betalar mer än 2 139 kr/månad (år 2021) oavsett hur mycket insatser man
har. Observera att eventuella kostnader för kost och resor inte ingår i
maxtaxan.

Schablonbelopp
Fastställs av Socialstyrelsen, är lika för alla och skall täcka det som kallas
normala levnadskostnader. Schablonbeloppet är baserat på prisbasbeloppet
och ändras varje år. För år 2021 är schablonbeloppet 5 373 kr/månad för
ensamstående och 4 540 kr/månad per person för makar och sambor. För
personer yngre än 61 år ökas förbehållsbeloppet med 537 kr/månad.
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Boendekostnad
Är den kostnad du har för din bostad. Kostnad för boende i egen fastighet
beräknas enligt pensionsmyndighetens regler för beräkning av
boendekostnad. För makar, sammanboende, registrerade partners och
hemmavarande vuxna barn, delas boendekostnaden.
Individuell del/tillägg
Är fördyrade levnadskostnader som är varaktiga under större delen av året
utöver normala levnadskostnader, ex arvode för god man eller
hemmavarande barn. Fördyrad kostnad gällande kost på särskilt boende
och korttidsboende tas hänsyn till med automatik utan någon ansökan.
Korttidsvård
Du som har korttidsvård kommer att betala en dygnsavgift för omvårdnad
och måltider. Avgiften beräknas på samma sätt som hemtjänstavgiften.
Särskilt boende
När du bor på särskilt boende betalar du för omvårdnad, måltider och hyra.
Vistas du inte på boendet hela månaden minskas dina kostnader för
måltider.
Schablonbeloppet på särskilt boende är något lägre på grund av att
kommunen ansvarar för kostnader för hushållsel, förbrukningsvaror och
vissa möbler.
När make/maka flyttar in på särskilt boende beräknas avgiftsutrymmet
enligt modell inkomster delat på två, bostadstillägg delat på två och
hyreskostnader för bägge parter delat på två.
LSS (lagen om stöd och service)
Insatser som beslutas enligt LSS är avgiftsfria. Du betalar egenavgifter, till
exempel hyra, mat, fritidsaktiviteter och resor till och från daglig
verksamhet. Andra insatser som är beslutade inom Hälso- sjukvårdslagen
och Socialtjänstlagen är avgiftsbelagda.

4

Frågor om avgiften
Om du har frågor och synpunkter om avgifterna, kan du kontakta oss.
Telefontider måndag – onsdag kl 8.30 – 9.30 och kl 13.00 – 14.30
Torsdag – fredag kl 8.30 – 9.30
Telefontiderna kan variera i samband med semestertid, helgdagar,
utbildningsdagar mm. Se vår hemsida för mer information.

Mailadress: taxe.avgiftsnamnd@hallsberg.se
Mer information finns på respektive kommuns hemsida eller på taxe- och
avgiftsnämndens hemsida http://tan.hallsberg.se/

Hallsberg
Tel. 0582-68 54 84
Lekeberg
Tel. 0582-68 60 68
Askersund
Tel. 0582-68 52 80
Vingåker
Tel. 0582-68 60 89
Kumla
Tel. 0582-68 51 12
Degerfors
Tel. 0582-68 52 81
Laxå
Tel. 0582-68 60 69
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Tips och kom ihåg

Kom ihåg att bifoga intyg om kostnad för god man, om sådant finns.
Vid inflyttning på särskilt boende kan du ansöka om ny beräkning av din
omvårdnadsavgift med hänsyn till dubbel boendekostnad. Blankett finns på
http://tan.hallsberg.se/
Inkomstblankett, autogiroblankett, räknesnurra och
Tillämpningsföreskrifter finns på http://tan.hallsberg.se/
E-faktura kan du ansöka om via din bank.
Ansök om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten om du är 65 år eller
äldre. www.pensionsmyndigheten.se. Tel. 0771-776 776
Ansök om bostadsbidrag hos Försäkringskassan om du är 64 år eller yngre.
www.forsakringskassan.se. Tel. 0771-524 524
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Avgifter
Belopp i kr

Hallsberg

Lekeberg

2 139

2 139

Ingår i
maxtaxan
Hemtjänsttimtaxa
Hälso-sjukvård
– timtaxa

408

Trygghetslarm

Maxtaxa

Laxå

Askersund

Kumla

Degerfors
*)

2 139

2 139

2 139

2 139

2 139

408

408

408

408

408

386

408

408

408

408

408

408

333 kr/
mån

333

300

363

342

260

361

333

260

265

Installationsavg
trygghetslarm
Korttidsvård/dag

Vingåker

72

71

154

71

72

71

71

67

70

71

61

77

66

62

84

79

66

84

93

84

79

139

139

186

137

149

151

140

4 183

4 183

4 225

4 183

4 530

4 519

4 284

Ingår ej i
maxtaxa
Mattjänst
Mattjänst
dagverksamhet
Måltider
Korttidsboende
Måltider SÄBO

*)
Ytterligare avgifter inom kommunerna förekommer, t ex dagvårdsavgifter.
Avgifterna beslutas av varje enskild kommun

7

Taxe- och avgiftsnämnden
694 80 HALLSBERG
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