Avgifter 2022
För dig som har insatser från:
o Äldreomsorgen
o Omsorgen om personer med
funktionsnedsättning
o Hemsjukvården

I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst,
hemsjukvård, trygghetslarm och boende för äldre och
personer med funktionsnedsättning. Avgiften baseras på
socialtjänstlagens regler för maxtaxa. Det betyder att du inte
behöver betala mer än ett visst belopp per månad. Beloppet
beror på din ekonomiska situation.
Vad kostar det?
När du får hemtjänst eller bor på ett boende för äldre eller
för personer med funktionsnedsättning betalar du en avgift.
Hur stor avgift du ska betala beror på dina inkomster, vad
bostaden kostar och hur mycket hjälp du har varje månad.
Med inkomst menas olika former av pension, lön, pensionsförsäkring, utdelningar, bostadstillägg, räntor med mera.
Maxtaxans belopp förändras varje år efter kostnadsutvecklingen i samhället. För år 2022 är maxtaxan 2 170
kronor per månad. Avgiften för hemtjänst debiteras per
utförd timme. Timavgiften är 312 kronor, men avgiften kan
aldrig överstiga 2 170 kronor per månad eller ditt beräknade
avgiftsutrymme.
Hur beräknas din avgift?
Den avgift du betalar för att få den hjälp du behöver från
kommunen får aldrig bli så stor att du inte har tillräckligt med
pengar kvar för dina personliga utgifter.
De utgifterna kallas för minimibelopp och ska täcka dina
kostnader för:
o Mat, livsmedel
o Kläder och skor
o Fritid
o Hälsa och hygien

o
o
o
o
o
o

Resor
Hemförsäkring
Läkarvård, mediciner och enklare tandvård
Tidning och telefon
Förbrukningsvaror
Hushållsel

Minimibeloppet bestäms av din ålder och hur ditt hushåll ser
ut. Beloppet är knutet till prisbasbeloppet och justeras den 1
januari varje år. Minimibeloppet för 2022 är:
För den som är 19-39 år och
- ensamstående 5 997 kronor per månad
- gift/sambo 5 067 kronor per person och månad
För den som är 40-64 år och
- ensamstående 5 724 kronor per månad
- gift/sambo 4 838 kronor per person och månad
För den som är 65 år eller äldre och
- ensamstående 5 653 kronor per månad
- gift/sambo 4 707 kronor per person och månad
Individuellt tillägg
Du kan få ett individuellt tillägg på minimibeloppet. Det
individuella tillägget kan du få om du har ett varaktigt behov
på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Kostnaderna
ska uppgå till minst 200 kronor per månad under minst 12
månader. Det kan till exempel gälla kostnader för god man.
Om du beviljas ett tillägg kommer ditt minimibelopp att höjas
med motsvarande belopp. Det kan göra att din avgift blir
lägre.

Du kan beviljas matleverans av kommunen. Om du har
matleverans har du rätt till ett tillägg för matkostnader.
När du beställer:
- 10-19 portioner per månad får du 510 kronor per månad
i individuellt tillägg.
- 20-31 portioner per månad får du 850 kronor per månad
i individuellt tillägg.
Individuellt avdrag
På motsvarande sätt kan minimibeloppet sänkas till ett lägre
belopp om du inte har kostnader för någon eller några av de
poster som minimibeloppet normalt sett ska täcka (se mer
information ovan i avsnittet ”Hur beräknas din avgift?”).
Bostadskostnad
När vi ska räkna ut din bostadskostnad använder vi samma
regler som Försäkringskassan använder för att räkna ut
bostadstillägg eller bostadsbidrag. Vi tar hänsyn till din
bostadskostnad när vi beräknar din avgift. Det är viktigt att du
anmäler om dina bostadskostnader förändras, så att du
betalar rätt avgift. Det är endast kostnader för boendedelen
som ska räknas med. Fritidshus och den del av jordbruksfastighet som inte utgör bostad ingår inte i beräkning av
bostadskostnaden.

Dubbla bostadskostnader i samband med
inflyttning till särskilt boende
Om du inte har möjlighet att betala dubbla bostadskostnader
när du flyttar till särskilt boende kan du ansöka om jämkning.
Jämkning ges inte när ena parten bor kvar i det föregående
boendet. Efter individuell prövning kan avgiften eventuellt
sänkas. Jämkning medges i högst tre månader, utöver
inflyttningsmånaden, och görs med det belopp som
motsvarar den lägsta bostadskostnaden. Jämkning medges
endast om du inte har banktillgångar som överstiger ett
prisbasbelopp (48 300 kronor år 2022) för ensamstående. För
makar gäller 160 % av gällande prisbasbelopp när båda flyttar
till särskilt boende. Ansökan i efterhand kan ej göras efter 3
månader från inflyttningsdagen.
Vi behöver dina inkomstuppgifter
När du beviljas hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm eller
särskilt boende får du en inkomstförfrågan. På blanketten ska
du lämna uppgifter om årets inkomster samt bostadskostnad.
Du får också lämna uppgift om föregående års ränteinkomster och eventuella utdelningar. Alla dessa uppgifter
används för att beräkna hur stor din avgift ska vara. Om du är
gift ska även din make/maka lämna uppgifter eftersom era
gemensamma inkomster bedöms i avgiftsberäkningen. Om ni
är sambor räknas era uppgifter var för sig, förutom
bostadskostnaden som delas.

Så här räknas din avgift ut
Avgiften beror på ditt avgiftsutrymme, det vill säga inkomster
minus förbehåll (bostadskostnad och minimibelopp inklusive
eventuellt individuellt tillägg). Du kan dock aldrig betala mer
än maxtaxan 2 170 kronor per månad under 2022.
Beräkning av avgift:
+Inkomster

Nettoinkomster (bruttoinkomster minus skatt)
Ränteinkomster och utdelningar
Bostadsbidrag eller bostadstillägg
-Förbehållsbelopp

Faktisk bostadskostnad
Minimibelopp
Eventuellt individuellt tillägg
= Avgiftsutrymme

Avgiftsbeslut
Under det första kvartalet varje år görs en ny beräkning av
avgifterna. Kommunen skickar då skriftlig information till dig
som visar ditt avgiftsutrymme för året. Detta är vad du ska
betala för det som ingår i maxtaxan.
Registrering och sekretess
Samtliga uppgifter registreras och bearbetas i kommunens
datasystem. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt 26
kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Om du vill överklaga vårt beslut
Om du anser att din avgift är felaktig kan du skriftligen
överklaga beslutet. Av skrivelsen ska framgå vilken eller vilka
delar av avgiftsbeslutet du överklagar.
Skrivelsen ska ha kommit in till socialförvaltningen inom tre
veckor från den dag du fick del av beslutet. Om överklagandet
har kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas
vidare till förvaltningsrätten, om inte socialnämnden ändrar
beslutet på det sätt du begärt.
Avbokning av hemtjänst
Meddela alltid hemtjänsten minst fem (5) dagar i förväg om
du vill avboka ett inplanerat besök. Annars får du betala för
den inplanerade tiden. Du betalar för de timmar som du har
fått hjälp, dock aldrig mer än ditt avgiftsutrymme eller
maxtaxan.
Vad kostar det?
Hemtjänst/Förenklat beslutsfattande

312 kronor per timme, dock högst 2 170 kronor per månad.
Särskilt boende

Högst 2 170 kronor per månad för omvårdnad. Kostavgift per
månad är 3 954 kr. Förskottshyra enligt hyreskontrakt.
Korttidsvistelse/Växelboende

Högst 202 kronor per dygn, vilket inkluderar avgift för
omvårdnad (maximalt 72 kronor per dygn) samt kost (130
kronor per dygn).

Trygghetsplats

204 kronor per dygn, vilket inkluderar avgift för hyra
(74 kronor per dygn) samt kost (130 kronor per dygn).
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt
LSS 9 § 6

Insatsen korttidsvistelse är avgiftsfri, men man betalar en
avgift för maten. Taxan är åldersrelaterad.
0-5 år
Heldag: 41 kr
Reducerad dag med antingen lunch eller middag: 27 kr
Reducerad dag med varken lunch eller middag: 11 kr
6-12 år
Heldag: 66 kr
Reducerad dag med antingen lunch eller middag: 44 kr
Reducerad dag med varken lunch eller middag: 11 kr
13-17 år
Heldag: 89 kr
Reducerad dag med antingen lunch eller middag: 60 kr
Reducerad dag med varken lunch eller middag: 17 kr
18 år -uppåt
Heldag: 95 kr
Reducerad dag med antingen lunch eller middag: 64 kr
Reducerad dag med varken lunch eller middag: 20 kr
Resor och övriga aktiviteter
Kostnader för resor till och från korttidsvistelse och
kontaktfamilj samt kostnader för övriga aktiviteter betalas av
den enskilde.

Trygghetslarm

Högst 250 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan. Om
trygghetslarmet avslutas innan den 5:e eller inleds efter den
25:e i månaden utgår ingen avgift.
Telefonservice

Högst 134 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan.
Dagverksamhet

Lunch vid kommunens dagverksamheter kostar 65-75 kronor.
På dagverksamheterna finns det även möjlighet att köpa
förmiddags- och eftermiddagsfika.
Hemsjukvård/hemrehabilitering

Högst 312 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan. Om
hemsjukvården avslutas innan den 5:e eller inleds efter den
25:e i månaden utgår ingen avgift.
Hembesök av sjuksköterska, sjukgymnast eller
arbetsterapeut

208 kronor per besök. Avgiften ingår inte i maxtaxan.
Avgiften för hyra av rollator

20 kronor per månad (240 kronor per år).
Utfärdande av intyg om bostadsanpassning

200 kronor. Avgiften ingår inte i maxtaxan.
Hämtning av hjälpmedel

Hjälpmedel ska återlämnas till hälso- och
sjukvårdsverksamheten. I det fall det inte är möjligt tas en
avgift på 400 kronor ut.

Förskrivning av orthos

Kostnad för förskrivning av orthos är den faktiska kostnaden
(dock högst 500 kronor) samt 208 kronor för hembesök.
Avgiften ingår inte i maxtaxan.
Förskrivning av kryckkäppar

Avgiften vid förskrivning av kryckkäppar är totalt 358 kronor.
Kryckkäppar behöver inte lämnas i retur. Avgiften ingår inte i
maxtaxan.
Årsavgift elrullstol

Avgift för förskriven elrullstol är 1 021 kr per år.
Hyra av rullstol

Vid speciella tillfällen kan kommuninvånare som inte är
berättigade till egen förskriven rullstol hyra en. Avgiften är
100 kronor per vecka samt 208 kronor för hembesök.
Turistlån

Avgiften för uthyrning av B-hjälpmedel till utomlänsbo med
funktionsnedsättning (turistlån) är 200 kronor per månad och
hjälpmedel samt 208 kr för hembesök. Detta gäller i mån av
tillgång.
Befrielse från avgift för hälso- och sjukvård:
o Barn och ungdomar under 19 år
o Uppsökande verksamhet
- Hälso- och sjukvårdspersonal som följer med
biståndshandläggare för bedömning vid hembesök
- Om legitimerad personal tillkallas som konsult för
andra personalkategorier
- Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre
o Behandling enligt smittskyddslagen

Kontakta oss
Om du har frågor är du välkommen att kontakta
socialförvaltningen i Västerviks kommun.
Biståndshandläggare

Telefon: 0490-25 50 51
Telefontid: måndag-fredag klockan 13-14
Avgiftshandläggare

Telefontid: måndag-fredag klockan 10-12
Telefon: Anneli Bergenhav 0490-25 53 09
anneli.bergenhav@vastervik.se
Annica Pettersson 0490-25 53 14
annica.s.pettersson@vastervik.se
Monica Ringdahl 0490-25 53 16
monica.ringdahl@vastervik.se

