AVGIFTER 2022
Äldreomsorg
I denna broschyr kan du läsa om hur Sorsele kommun tar ut avgifter för
service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen.
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AVGIFTSUTRYMME
Kommunens rätt att ta ut avgifter regleras i Socialtjänstlagen, 8 kap. Dina avgifter för vård och
omsorg begränsas av ditt avgiftsutrymme, men kan dock aldrig överstiga den nationella maxtaxan,
som från 2022-01-01 = 2.170 kr/mån. Syftet är att avgifterna inte får sättas högre än att du har råd att
betala och ändå ha pengar över för dina personliga behov. Därför måste både du och din
make/maka/sambo lämna uppgifter om inkomster och bostadskostnad till kommunen, som därefter
beräknar ditt avgiftsutrymme i tre steg:
1.

Din inkomst efter skatt fastställs utifrån innevarande års skatteregler.
För sammanboende makar/sambon används halva den sammanlagda inkomsten.
Inkomst före skatt
Skatter och avgifter
Inkomst efter skatt
Halv gemensam inkomst

2.

EGET
+……………….
- ……………….
=……………….

MAKE/MAKA GEMENSAMT
……………….
……………….
………………. ……………….
……………….

Ditt förbehållsbelopp beräknas.
Minimibelopp *+
Beredningskostnader mat **
Personliga utgifter ***
Summa förbehållsbelopp

……………….
+ ……………….
+ ……………….
= ……………….

*

Minimibelopp
för 2022 = 5.452 kr för ensamstående samt makar/sambon som bor åtskilda
= 4.607 kr för var och en av makar/sambon som bor tillsammans
** Beredningskostnader för mat som beviljats av kommunen
*** Personliga utgifter som t ex kostnad för god man.
3.

Ditt avgiftsutrymme beräknas.
Inkomst efter skatt *
Bostadsbidrag/Bostadstillägg
Förbehållsbelopp, se punkt 2
Bostadskostnad **
Summa avgiftsutrymme
*

+
+
=

……………….
……………….
……………….
……………….
………………. (dock max 2.170 kr/mån)

Inkomst efter skatt, se punkt 1
= din egen inkomst efter skatt om du är ensamstående eller bor ensam
= den halva gemensamma inkomsten om du och din make/maka/sambo bor tillsammans
** = Halva den gemensamma kostnaden om du och din make/maka/sambo bor tillsammans

AVGIFTER från 2022-01-01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinärt boende
Dina avgifter för de insatser som inte får överstiga ditt avgiftsutrymme beräknas i procent av ditt
avgiftsutrymme, se föregående sida. Det innebär att dina avgifter kan bli allt mellan noll och det
maximala beloppet. Skulle dina sammanlagda avgifter överstiga ditt avgiftsutrymme sker en
automatisk reduktion, i första hand av avgiften för hemtjänst.
Insats
Hemtjänst

Nivå
1
2
3
4
5

Antal
1 – 4 tim
5 - 8 tim
9 - 16 tim
17 - 24 tim
25 – tim

Trygghetslarm
Hemsjukvård, regelbunden
Hemsjukvård, enstaka besök

1
2

1 - 2 besök
3 - besök

Beräkning
30 %
50 %
65 %
75 %
85 %

Max avgift
651 kr/mån
1.085 kr/mån
1.411 kr/mån
1.628 kr/mån
1.845 kr/mån

Eget
…………..
………….
…………..
…………..
…………..

10 %

217 kr/mån

…………..

12 %
24 %

260 kr/mån
521 kr/mån

…………..
…………..

7%

152 kr/besök

…………..

Summa:

…………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt boende
I särskilt boende betalar du för omvårdnad (inkl sjukvård), mat och hyra.
När den ene av makar flyttar till ett särskilt boende och den andre bor kvar hemma genomför
kommunen en automatisk jämkning av avgiften i de fall den hemmavarande skulle drabbas av en
oskäligt försämrad ekonomisk situation.
Omvårdnad
= Ditt avgiftsutrymme, se föregående sida (dock max 2.170 kr/mån)
Matabonnemang = 3.076 kr/mån
Hyra
= 5.000 kr/mån
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korttidsboende
Vid korttidsboende betalar du för omvårdnad (inkl sjukvård), mat och hyra.
Omvårdnad
Mat
Hyra

= 1/30-del av ditt avgiftsutrymme, se föregående sida (= 0 - 70 kr/dag)
= 103 kr/dag
= 74 kr/dag

AVGIFTSBESLUT OCH DEBITERING
Avgiftsbeslut

När dina insatser påbörjas får du ett avgiftsbeslut där det framgår vilka
beräkningar kommunen har gjort och vilka avgifter du ska betala. På
avgiftsbeslutet anges också vem som är handläggare för avgifterna och hur du
har kan överklaga beräkningarna.
Nya avgiftsbeslut produceras så snart någonting som påverkar dina avgifter
förändras. Det kan t ex vara inkomster, bidrag, bostadskostnad eller insatser

Debitering

Avgifterna för föregående månad debiteras omkring den 10:e varje månad.
Matabonnemang i särskilt boende avser dock innevarande månad,
d v s samma månad som den debiteras.
Om du inte vill betala via räkning kan du anmäla dig till kommunens
autogirotjänst, vilket du gör genom att lämna ditt medgivande på en speciell
blankett. Denna kan du endera hämta på Sorsele kommuns hemsida eller
rekvirera genom att ta kontakt med handläggaren. Tjänsten innebär att
kommunen varje månad automatiskt överför den summa du faktureras direkt
från ditt bankkonto.

Inkomstförfrågan

När du påbörjar dina insatser erhåller både du och din make/maka/sambo en
blankett där uppgifter om inkomster, bidrag och bostadskostnad ska fyllas i.
Denna ska förnyas i början av varje år.

Bostadsbidrag

Har du själv inte ansökt om BTP (bostadsbidrag för pensionärer) kan du
kontakta kommunens avgiftshandläggare för att få hjälp med att utforma en
ansökan hos Pensionsmyndigheten.

Frånvaro

Har du hjälp i eget boende gäller särskilda regler för hemtjänst och hemsjukvård
när du är frånvarande:
* vid frånvaro under hel kalendermånad betalar du ingen avgift,
* vid frånvaro mer än 15 sammanhängande dagar betalar du halv avgift.
* vid frånvaro upp till 15 sammanhängande dagar betalar du hel avgift
Bor du i särskilt boende och är frånvarande gäller också särskilda regler:
* för omvårdnad gäller samma regler som för hemtjänst och hemsjukvård,
* för matabonnemang reduceras avgiften med 1/30-del för varje frånvarodag.

Övriga avgifter

De avgifter som fastställs enligt taxa är:
* Matportioner
Lunch/middag
Frukost
* Fotvård
* Hjälpmedel
Hembesök
Utprovning
Kryckkäppar
Tyngdtäcke
Rollator
Eldriven rullstol

55,22
21,28
325
100
100
100
400
300
500

Kr/portion
Kr/portion
Kr/gång
Kr/gång
Kr/gång
Kr/st
Kr/st
Kr/st
Kr/år

