Taxor och avgifter 2021
- Hemtjänst och hemsjukvård
Information från omsorgsförvaltningen
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Allmänt om taxor och avgifter
Taxor och avgifter i denna broschyr omfattar stöd- och
hjälpinsatser (hemtjänst) enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser
enligt hälso- och sjukvårdslagen (hemsjukvård) i såväl ordinärt som
särskilt boende.

Beräkning av avgift
Högkostnadsskydd
Det finns ett högkostnadsskydd för omsorg och vård.
Högsta avgift för hemtjänst och/eller hemsjukvård i ordinärt såväl
som särskilt boende är 2 139 kronor per månad under 2021, vilket
motsvarar en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet.
Inkomstuppgift
När du beviljas en omsorgsinsats eller hälso- och sjukvårdsinsats
behöver du fylla i en blankett där du anger dina inkomster för
att få din avgift prövad. Om du inte lämnar in uppgifter om dina
inkomster och din bostadskostnad kommer du att få betala
maxavgift för dina insatser.
Om din inkomst och/eller din bostadskostnad förändras måste du
själv utan dröjsmål kontakta avgiftshandläggare eller skicka in en
ny inkomstblankett. Tänk på att avgiften inte räknas om
retroaktivt om det är du själv som dröjer med att lämna in
förändrade uppgifter.
Avgiften omprövas varje år.
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Förbehållsbelopp och minimibelopp
Förbehållsbelopp är den summa som du har rätt att behålla av dina
egna medel innan avgift tas ut för hemtjänst och hemsjukvård.
Förbehållsbeloppet består av bostadskostnaden samt ett
minimibelopp som är ett schabloniserat lägsta belopp för normala
levnadskostnader.
Minimibeloppet ska bland annat täcka kostnader för livsmedel,
kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring,
hushållsel, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel,
förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd.
Ålder

Familjesammansättning

Minimibelopp per person/månad

65 år och äldre

Ensamstående
Makar, partners och sambor

5 373 kr
4 540 kr

19-64 år

Ensamstående
Makar, partners och sambor

5 910 kr
4 994 kr

Minimibeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre nivå
och i vissa andra situationer till en lägre nivå.
Makar och registrerade partners
Vid avgiftsberäkning för makar eller registrerade partners läggs
bådas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på
vardera maken/partnern. Det är därför viktigt att båda lämnar
inkomstuppgifter även om endast en har beviljade insatser.
Sammanboende
För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig då det inte finns
någon underhållsskyldighet dem emellan. Sammanboende får dock
minimibelopp som gifta.
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Beslut om avgift
Efter att du lämnat uppgifter om dina inkomster och din
bostadskostnad, alternativt valt att avstå från att lämna uppgifter,
skickas ett avgiftsbeslut till dig där storleken på avgifterna framgår
samt vilket beräkningsunderlag som ligger till grund för dem.
Kontakta gärna din avgiftshandläggare (framgår av beslutet,
kontaktuppgifter finns sist i denna broschyr) om du har frågor om
avgiftsberäkningen.
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det till
förvaltningsrätten.

Överklaga ett beslut
Beslut om avgifter kan överklagas till förvaltningsrätten.
Skriv ner dina synpunkter på beslutet samt vilken ändring du
önskar och skicka till:
Alvesta kommun
Omsorgsförvaltningen
342 80 ALVESTA
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Taxor och avgifter för omsorgsinsatser
Hemtjänst

Hemsjukvård
Även delegerade insatser som utförs av
omsorgspersonal.
Barn och ungdom under 18 år betalar ingen avgift.

Besök av rehab
Korttidsboende
Den enskildes dygnsavgift för omsorg och
vård i ett korttidsboende motsvarar 1/30
av maxtaxan.

2 139 kr/månad

(procent av prisbasbeloppet, se sid 3 om
högkostnadsskydd)

100 kr/besök eller
behandling
(max 2 139 kr/månad)
100 kr/besök
(max 2 139 kr/månad)
71,30 kr/per dygn

Kostnad för mat 124 kr/dygn och hygienpaket 15
kr/dygn tillkommer.

Dagverksamhet, beslutad
Dagavgiften motsvarar 1/30 av maxtaxan.
Kostnad för mat och resa tillkommer.

71,30 kr/per dag

Matdistribution
Hemkörd mat (transport/
emballagekostnad)

10 kr/portion

Trygghetslarm

303 kr/mån

Avlastning för anhörig
Närstående får avlastning utan avgift upp till 16 timmar/månad, kan fördelas
på 4 tillfällen.
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Övriga taxor och avgifter (ej omsorgsinsatser)
Rehab
Intyg för bostadsanpassning		 303 kr
Hämtning av hjälpmedel		 303 kr
Sker återlämning till Rehab eller närmaste äldreboende eller vid hämtning av enbart
säng/lift tas ingen avgift ut.

Utlåning av hjälpmedel		 303 kr
Gäller till personer som tillfälligt vistas i kommunen.		
Tillfälliga insatser (t ex tillfällig hemtjänst eller ledsagning)
Halvdagstaxa (4 timmar)		 303 kr
Heldagstaxa (upp till 8 timmar)		 606 kr
Hygienpaket, särskilt boende		 175 kr/mån

Avgifter för måltider
Omsorgstagare, enstaka portioner
Frukost
Middag
Kvällsmat
Kaffe med bröd

Pris inkl moms
27 kr/portion
64 kr/portion
33 kr/portion
15 kr

Vid hemkörning av mat tillkommer kostnad för transport/emballage 10 kr per
portion.
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Helabonnemang
Frukost, middag och kvällsmat
Frukost
Middag
Kvällsmat

3 720 kr/månad
810 kr/månad
1 920 kr/månad
990 kr/månad

Måltider, korttidsplats

124 kr/dygn

Kontakt
Om du har frågor om avgifterna är du välkommen att kontakta
någon av våra avgiftshandläggare:
Alvesta centralort och norra kommundelen
Eva Roos Larsson			
Telefon 0472-153 71
Södra kommundelen och Funktionsstöd
Katarina Persson			
Telefon 0472-153 69

Omsorgsförvaltningen
Besöksadress: Gärdesvägen 4, 342 80 Alvesta
Telefon 0472-150 00 växel
E-post: omsorg@alvesta.se
Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden
Uppdaterad 2020-12-21
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