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Allmänt
Socialtjänstlagen (SoL) reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för omvårdnad. Den reglerar
dels den högsta avgiften, som kommunen får ta ut, dels hur mycket pengar som den enskilde
ska förbehållas för sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader, så kallat
FÖRBEHÅLLSBELOPP.

Maxtaxa
Om nettoinkomsten är högre än förbehållsbeloppet får kommunen ta ut en avgift, för
hemtjänst eller omvårdnad, som är maximerad till 2 089 kronor per månad för 2019.
Beloppet är knutet till prisbasbeloppet och justeras den 1 januari varje år. Prisbasbeloppet
för 2019 är 46 500 kronor. Avgift för kost eller hyra ingår ej i maxtaxan.

Inkomstbegreppet
Som inkomster räknas alla skattepliktiga, aktuella bruttoinkomster såsom pensioner,
livränta, lön, sjukpenning, utdelning på aktier, fonder eller andra värdepapper samt ränta på
kapital. Även andra inkomster som utländska pensioner, studiebidrag etcetera räknas som
inkomst liksom bostadsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg med mera.
Makars inkomster räknas samman och delas på två. Var och en av makarna, som har insats,
erhåller ett avgiftsbeslut.

Förbehållsbelopp
FÖRBEHÅLLSBELOPPET består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden (8
kapitlet 7 § SoL).
Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för:
livsmedel,
kläder och skor,
fritid,
hygien

telefon och TV‐avgift,
möbler och husgeråd,
hemförsäkring,
hushållsel

tandvård,
öppen hälso‐ och
sjukvård,
läkemedel
resor, dagstidningar

Minimibeloppet för 2019 är:


För den som är 19‐39 år och



För den som är 40‐64 år och

ensamstående 5 774 kronor per månad
(1/12‐del av 1,49 x prisbasbeloppet)
gift/sambo 4 878 kronor per person och månad
(1/12‐del av 1,2588 x prisbasbeloppet)
ensamstående 5 511 kronor per månad
(1/12‐del av 1,4222 x prisbasbeloppet)
gift/sambo 4 658 kronor per person och månad
(1/12‐del av 1,202 x prisbasbeloppet)
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För den som är 65 år eller äldre och ensamstående 5 249 kronor per månad
(1/12‐del av 1,3546 x prisbasbeloppet)
gift/sambo 4 435 kronor per person och månad
(1/12‐del av 1,1446 x prisbasbeloppet)

Livsmedelsdelen, av minimibeloppet, följer Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader och
avser kostnader för inköp av råvaror (livsmedel).
Individuellt tillägg kan medges den som inte har förmåga att själv tillaga sin mat utan får matleverans, äter på
dagverksamhet eller har heldygnskost på särskilt boende. Den enskilde kan då beviljas tillägg för fördyrad kost
och har därmed rätt till ett högre förbehållsbelopp per månad. Förbehållsbeloppet räknas upp med skäligt
belopp för den fördyrade matkostnaden.
Individuellt tillägg kan också medges om man kan visa att man har andra merkostnader som exempelvis
kostnad för god man, merkostnader för kost vid viss kostintolerans etcetera. Beloppen följer konsumentverkets
beräkningar.
Individuellt avdrag På motsvarande sätt kan förbehållsbeloppet minskas om man inte har kostnader för någon
eller några av de upptagna posterna.

Avgiftsutrymme
Om nettoinkomsten är högre än förbehållsbeloppet finns ett AVGIFTSUTRYMME som styr
avgiften. Om förbehållsbeloppet är högre än nettoinkomsten kan kommunen inte ta ut
några avgifter för hjälpen eller omvårdnaden.

Inget försörjningsstöd
Reglerna innebär inte ett allmänt försörjningsstöd. Kommunen har ingen skyldighet att
betala ut medel till omsorgstagare för att han eller hon ska nå upp till det förbehållsbelopp
som anges i lagen.

Uppgiftslämning
När omsorgstagare av någon anledning inte lämnar inkomstuppgift till kommunen debiteras
högsta avgift i aktuell omsorgsnivå.

Jämkning
Jämkning kan medges på grund av dubbla bostadskostnader i samband med inflyttning till
ett särskilt boende. Jämkning medges i högst tre månader, utöver inflyttningsmånaden, och
görs med det belopp som motsvarar den lägsta bostadskostnaden. Jämkning medges endast
om den boende inte har banktillgångar eller andra lätt realiserbara tillgångar, som överstiger
100 % av prisbasbeloppet. För makar gäller 160 % av prisbasbeloppet.
Områdeschef kan också fatta beslut om att reducera avgiften, till en lägre nivå, i vissa
särskilda fall.
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Överklagan
Den enskilde har rätt att överklaga sitt beslut om avgift, för hjälp i hemmet eller för
omvårdnad, genom förvaltningsbesvär, till förvaltningsrätten.

Ersättningar och avgifter
Belopp för ersättningar fastställs av socialnämnden och regleras årligen genom att följa
förändringen av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund för de
beslutade beloppen. Belopp som följer prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje år.
Avgifter fastställs av kommunfullmäktige.
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Hemsjukvård
Kommunens hälso‐ och sjukvårdsansvar omfattar hälso‐ och sjukvårdsinsatser upp till
sjuksköterske‐, arbetsterapeut‐ samt fysioterapeut‐/sjukgymnastnivå. Kommunen ansvarar
för:
 Hälso‐ och sjukvård i särskilt boende, i dagverksamhet, på daglig verksamhet samt i
bostäder med särskild service.
 Hälso‐ och sjukvård i ordinärt boende efter bedömning och inskrivning av läkare.
 Rehabilitering på särskilt boende, i ordinärt boende, i dagverksamhet samt på daglig
verksamhet.
 Habilitering till personer på särskilt boende, i ordinärt boende, i dagverksamhet, på
daglig verksamhet samt i bostäder med särskild service.
 Hjälpmedel till personer på särskilt boende, i ordinärt boende, i dagverksamhet, på
daglig verksamhet samt i bostäder med särskild service.

Avgift












Avgiften för person som är inskriven i hemsjukvård är 300 kronor per månad (1/12‐
del av 0,0774 x prisbasbeloppet). Avgiften ingår i de avgifter som räknas som vård‐
och omsorgsinsatser och omfattas av maxtaxan. Avgiften kan aldrig bli högre än det
framräknade avgiftsutrymmet. Det framgår av fakturan om avgiften har reducerats
med hänsyn till förbehållsbeloppet. Om hemsjukvården avslutas innan den 5:e eller
inleds efter den 25:e i månaden utgår ingen avgift.
Avgiften för hembesök är 200 kronor per besök (1/12‐del av 0,0516 x
prisbasbeloppet). Avgiften omfattas inte av maxtaxan.
Avgiften för hyra av rollator är 20 kronor per månad (240 kronor per år).
Avgiften för utfärdande av intyg för bostadsanpassning är 200 kronor.
Ansvaret för återlämning av tekniska hjälpmedel ligger på den enskilde. Om möjlighet
ej finns att återlämna tekniska hjälpmedel kan tjänsten köpas mot en avgift på 300
kronor.
Avgiften vid förskrivning av orthos är den faktiska kostnaden inklusive moms, dock
högst 500 kronor, i egenavgift samt 200 kronor för hembesök.
Avgiften vid förskrivning av, en eller två, kryckkäppar är totalt 200 + 150 kronor. Det
avser en hembesöksavgift och en egenavgift för kryckkäpparna, vilka inte behöver
lämnas i retur.
Avgiften för uthyrning av hjälpmedel till person från annan kommun (”turistlån”) är
200 kronor per månad och hjälpmedel (exempelvis rollator, duschstol eller fristående
toalettförhöjning). Detta gäller i mån av tillgång.
Kommuninvånare som inte är berättigade till egen förskriven rullstol kan vid speciella
tillfällen hyra en. Avgiften är 200 kronor per vecka samt 200 kronor för hembesök.
För personer från andra kommuner som gästar Västervik och är
hemsjukvårdspatienter kommer en avgift på 818 kronor per besök (1/12‐del av 0,211
x prisbasbeloppet) att debiteras till den kommun eller landsting som ansvarar för
hemsjukvården.

Befrielse från avgift


Barn och ungdomar under 19 år.
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Uppsökande verksamhet:
Hälso‐ och sjukvårdspersonal som medföljer biståndshandläggare för
bedömning vid hembesök.
Om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra
personalkategorier.
Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre.
Personer som saknar insikt i de allvarliga negativa konsekvenser av social och/eller
medicinsk karaktär som utebliven hemsjukvårdsinsats skulle kunna medföra.
Behandling enligt smittskyddslagen.
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