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Här kan du nå oss!

Avgiftshandläggarna som ansvarar för 
avgiftsberäkning och debitering träffas på telefon:

0670-167 50 

0670-161 31  

e-post: vard-socialforvaltningen@stromsund.se

för äldre och 
 personer med funktionsnedsättning

170101



  Trygghetslarm  250 kr/mån

  Regelbunden och tillfällig hemsjukvård
 Ett besök:  150 kr/mån
 Två eller flera besök:  200 kr/mån

  Tillfällig vård 67 kr/dygn 
 (1/30 av maxtaxan, 2 013 kr = 67,10 kr)

  Städavgift:  300 kr/tim

Avgifter
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Avgifter för äldre och personer  
med funktionsnedsättning 

Vård- och socialförvaltningen ger stöd, omsorg och omvårdnad till dig 
som inte kan klara dig själv. För praktisk hjälp, service och personlig 
omvårdnad tar kommunen ut en omsorgsavgift.

I denna broschyr kan du läsa om de avgifter för hemtjänst, 
trygghetslarm och korttidsboende som gäller för dig som bor i 
lägenhet, villa eller vård- och omsorgsboende.

Avgifterna för hjälp och stöd till äldre och 
personer med funktionsnedsättning regleras 
av socialtjänstlagen. Lagen fastställer en 
högsta nivå på avgifterna, att avgifterna ska 
vara skäliga och att självkostnadsprincipen 
ska gälla.

Riksdagen har beslutat om ett tak, maxtaxa, 
för hemtjänstavgiften. Du betalar aldrig mer 
än 2 013 kronor per månad för hemtjänst 
under 2017.

Strömsunds kommuns avgifter är beräknade 
utifrån prisbasbeloppet som fastställs 
av regeringen varje år. För år 2017 är 
prisbasbeloppet 44 800 kronor. Ändring kan 
ske under året.

Kommunfullmäktige i Strömsunds 
kommun beslutar om vilka insatser som är 
avgiftsbelagda och hur avgiftsberäkningen 
ska gå till.

Sekretess gäller för hela underlaget till 
avgiftsbeslutet.
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  Hemtjänstavgift

 Nivå Vårdtimmar/ Avgift/månad Avgift/månad i 
  månad  2017 års prisnivå

 1 0 – 9 1/12 av 0,095  355 kr
   x prisbasbeloppet  

 2 10 –  1/12 av 0,5392  2 013 kr
   x prisbasbeloppet 

Prisbasbelopp 2017: 44 800 kronor.
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  Matdistribution 
 Lunch/middag 50 kr/portion
 Efterrätt 9 kr/portion
 Extra sallad 5 kr/portion 

  Mat trygghetsboenden 
 Frukost 25 kr/portion
 Lunch/middag 50 kr/portion
 Kaffe 5 kr/kopp

  Fullkost – tillfällig vård 100 kr/dag

  Fullkost – särskilt boende 3 000 kr/mån

  Förbrukningsartiklar 100 kr/mån
  (i särskilt boende, till exempel glödlampor, toalettpapper, tvättlappar)

  Utfärdande av intyg för bostadsanpassning 300 kr

  Influensavaccin 75 kr
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Exempel 3:

Fru C har 4 500 kronor kvar av sina inkomster och sitt 
bostadstillägg efter att hyran är betald. 

Hon har alltså mindre pengar kvar än förbehållsbeloppet  
(4 500 kronor – 5 057 kronor  = – 557 kronor).  
Fru C blir därmed avgiftsbefriad. 

Fru C kan ta kontakt med socialsekreterare som kan göra  
en beräkning för att se om hon har rätt till försörjningsstöd.

Ändring av förhållanden under året
Vid förändring av pensioner, bostadsbidrag och bostadstillägg sker 
automatiskt en informationsöverföring från försäkringskassan. En ny 
avgiftsberäkning görs och nytt avgiftsbeslut skickas ut. 

Sker andra förändringar som gäller inkomst och bostadskostnad eller 
annat som kan påverka beräkning av avgiften, är du skyldig att själv 
informera om detta.

Avgifter för makar, sammanboende
Vid avgiftsberäkning för makar läggs makarnas inkomst ihop och 
fördelas därefter med hälften på vardera maken. 

Eftersom biståndsbeslutet gäller den enskilda personen var för sig och 
insatserna kan variera för vardera maken, beräknas också avgifter för 
varje enskild person. Detsamma gäller för registrerad partner. 

Sambor räknas var för sig eftersom det inte finns någon lagstadgad 
underhållsskyldighet dem emellan.

Reducering av avgift vid frånvaro
När du är bortrest eller har anhöriga hemma och inte behöver hjälp från 
hemtjänsten reduceras omvårdnadsavgiften från första hela frånvarodag 
till och med sista hela frånvarodag. 

När du är på sjukhus, minskas omvårdnadsavgiften från första hela 
frånvarodag till och med sista hela frånvarodag. Likaså gäller avgiften 
för mat.

Maxtaxa
Den högsta avgift som kommunen får ta ut av dig för insatser från 
hemtjänsten, vård och omsorg i särskilda boenden och kommunal 
hälso- och sjukvård är 2 013 kr per månad under år 2017. 

Summan är kopplad till det så kallade prisbasbeloppet och kommer 
därför att ändras när prisbasbeloppet ändras.

Förbehållsbeloppet
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt eventuella tillägg 
och avdrag. 

Från 1 januari 2017 uppgår minimibeloppet till:

• 5 057 kronor per månad för ensamstående. 
• 4 273 kronor för var och en av sammanlevande makar.
• 5 727 kronor särskilt boende utom Granbacken

Minimibeloppet ska täcka dina normalkostnader för:

• mat
• kläder 
• skor
• fritid
• hygien
• dagstidning
• TV-avgift
• hemförsäkring

• öppen hälso- och sjukvård
• tandvård
• hushållsel
• förbrukningsvaror
• resor
• möbler 
• husgeråd 
• läkemedel

Däremot ska minimibeloppet inte täcka kostnader för kommunens vård, 
omsorg och service och inte heller hyra.

Observera att reglerna inte innebär att vård- och socialförvaltningen har 
skyldighet att automatiskt se till så att vårdtagare har minimibeloppet 
kvar efter beräkning av avgiften. 

Om du inte uppnår angivet minimibelopp blir avgiften för vård och 
omsorg 0 kronor. Eventuellt försörjningsstöd kan sökas hos vård- och 
socialförvaltningen. Kontakt tas med socialsekreterare.
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Höjning av minimibelopp
Under vissa förutsättningar kan minimibeloppet höjas. 

Utgiften ska vara av varaktig karaktär, till exempel om du får maten via 
hemtjänsten och det ingår i kommunens beslut om bistånd, kostnad för 
god man eller kostsamma arbetsresor. Dessa kostnader måste prövas i 
det enskilda fallet. 

Kravet är att dessa kostnader uppgår till 200 kronor per månad, är av 
varaktig karaktär och återkommer regelbundet under större delen av 
året.

Sänkning av minimibelopp
Under vissa förutsättningar kan minimibeloppet minskas till exempel 
för personer i särskilda boendeformer, där exempelvis hushållsel, del av 
kostnader för möbler och husgeråd och TV-avgift ingår.

Beräkning av avgift

Bestämmelserna för avgifter för äldre och personer med 
funktionsnedsättning finns i socialtjänstlagen (SoL) 8 kap, 2–9 §§. 

Bestämmelserna medför att kommunen behöver få in aktuella 
inkomstuppgifter från dig för att kunna räkna ut din avgift. 

Inkomstförfrågan skickas ut eller lämnas av biståndshandläggare i 
samband med att du beviljas bistånd enligt SoL 4:1 och därefter en 
gång i början på varje år.

Det är viktigt att du återsänder inkomstförfrågan för att avgiften 
ska kunna beräknas. Om du inte gör det – eller om du inte vill 
medverka till att lämna in begärda uppgifter – kommer avgift att tas ut 
utan någon prövning mot avgiftsutrymme. 

Det är den aktuella inkomsten och föregående års inkomst av kapital 
som ligger till grund för beräkning av avgiftsunderlaget. Inkomsten 
minus förbehållsbelopp och hyra utgör avgiftsutrymmet som blir din 
avgift för hemtjänst och omvårdnad. 

Bostadsbidrag och bostadstillägg ses som inkomst vid 
inkomstberäkningen.

Exempel 1:

Fru A har 5 300 kronor kvar av sina inkomster och sitt 
bostadstillägg efter att hyran är betald. 

Hennes hemtjänstavgift blir 243 kronor per månad  
(5 300 kronor – 5 057 kronor = 243 kronor).

Exempel 2:

Herr B har 6 700 kronor kvar av sina inkomster och sitt 
bostadstillägg efter att hyran är betald. 

Hans hemtjänstavgift blir max 1 643 kronor per månad  
(6 700 kronor – 5 057 kronor = 1 643 kronor). 

Avgiften blir förstås lägre om han bara behöver lite hemtjänst.
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