2016-05-20
Till personer i ordinärt boende

AVGIFTER ATT GÄLLA FRÅN OCH MED 2016-07-01
Riksdagen beslutade 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorg.
Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun har antagit taxor och grunder för uttag av dessa
avgifter. Omsorgsnämnden har antagit tillämpningsföreskrifter till taxorna.
I det ordinära boendet ska den enskilde, i förhållande till beviljade insatser, betala avgift för
hemtjänst, avlösning/ledsagning överstigande 10 tim/månad, trygghetslarm, extra larmklocka,
korttidsvistelse + kostavgift, hemsjukvård, matdistribution + distributionsavgift, mat vid
dagverksamhet och trygghetsuppringning.

1

Så här mycket kostar

Hemtjänst
Ledsagning
Avlösning
överstigande 10 tim/månad
Trygghetslarm
Extra larmklocka
Korttidsvistelse
Hemsjukvård
Distribuerad mat
Mat vid dagverksamhet
Trygghetsuppringning
Boendestöd

2

320 kr/utförd timme
320 kr/utförd timme
320 kr/utförd timme
199 kr/månad
75 kr/månad
66 kr/dygn för omvårdnad + 121 kr/dygn för helkost
399 kr/månad
57 kr/middag + 10 kr/portion i distributionsavgift
57 kr/middag
150 kr/månad
399 kr/månad

Personer som ska betala för hemsjukvård

Avgiften gäller personer i ordinärt boende som har hälso-och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och
sjukvårdslagen, vilka initierats av kommunalt anställd/inhyrd legitimerad personal eller av läkare
och utförs av: sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller av annan
personal som fått uppgiften genom delegering/instruktion av sjuksköterska, distriktssköterska,
arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Avgift för hemsjukvård uttages endast den/de månad/-er som den enskilde erhåller insats/-er, trots
att hemsjukvårdsavgiften benämnes ”fast månadsavgift” på avgiftsbeslutet.
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Vad är förbehållsbelopp, avgiftsunderlag mm

Förbehållsbelopp =
Det lagstadgade minimibeloppet + boendekostnaden.
Minimibeloppet ska täcka normala levnadskostnader utom boendekostnaden. För år 2016 är
minimibeloppet 5 001 kr/månad för ensamstående och 4 225 kr/månad och person för
sammanlevande makar/motsvarande.

Post-/besöksadress
Löjtnant Granlunds väg 14
281 52 Hässleholm
Webb: www.hassleholm.se

Telefon
0451-26 70 00

E-postadress
omsorgsnamnden@hassleholm.se
Bankgiro
866-3494

Avgiftsunderlag =
Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de
närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad och med avdrag för skatt.
Eventuellt bostadstillägg/-bidrag läggs till. Makars nettoinkomster och bostads-tillägg/-bidrag läggs
samman och fördelas därefter med hälften på vardera make. Förmögenhet ska inte påverka
avgiftsunderlagets storlek.
Det är viktigt att ansöka om bostadstillägg/-bidrag. Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten.
Personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ska vända sig till Försäkringskassan.
Avgiftsutrymme =
Nettoinkomsten + bostadstillägget-/bidraget - förbehållsbeloppet.
Högkostnadsskydd =
Högkostnadsskyddet uppgår till 1 991 kronor per månad från och med 2016-07-01.
Det är den högsta avgift som kommunen har rätt att debitera för hemtjänst (inklusive
trygghetslarm, trygghetsuppringning, korttidsvistelse och boendestöd), dagverksamhet och
kommunal hälso- och sjukvård.
Avgiften för kost ingår inte i högkostnadsskyddet. Personer som erhåller distribuerad mat måste
alltid betala minst råvarukostnaden.
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Teknisk hantering pga datasystem

Av avgiftsutrymmet betalas först tillredningskostnader för mat. Därefter betalas distributionsavgift
för mat, avgift för trygghetsuppringning, trygghetslarm, extra larmklocka, hemsjukvård,
korttidsvistelse, avlösning/ledsagning överstigande 10 tim/månad och hemtjänst.
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Praktisk hantering

En inkomstförfrågan skickas ut med begäran om aktuella inkomstuppgifter. Kommunen begär även
in inkomstuppgifter från makar/motsvarande för att försäkra sig om att make/maka/sambo inte
drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation när avgifterna fastställs.
Samtliga avgifter debiteras i efterhand.
Det är viktigt att den enskilde informerar Tina Kivivuori, Gunilla Dahlberg eller Anna Reimer om
ändrade förhållanden under året, vilka kan påverka beräkningen av avgiftsutrymmet.
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Frågor besvaras av

Tina Kivivuori

telefon 0451 – 26 70 10

Gunilla Dahlberg

telefon 0451 – 26 74 11

Anna Reimer

telefon 0451 – 26 88 58

Eva Klang
Utredningssekreterare
Post-/besöksadress
Löjtnant Granlunds väg 14
281 52 Hässleholm
Webb: www.hassleholm.se

Telefon
0451-26 70 00

E-postadress
omsorgsnamnden@hassleholm.se
Bankgiro
866-3494

