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Definitioner av vissa begrepp

Förbehållsbelopp:

De medel som ska förbehållas den enskilde för
att klara utgifter för sitt personliga behov
(se sid 4)

Inkomst:

Som inkomst räknas samtliga aktuella pensioner,
inkomst av tjänst, inkomst av kapital,
bostadsbidrag/bostadstillägg.

Avgiftsutrymme:

Belopp som återstår av inkomster efter skatt sedan
förbehållsbelopp och hyra avräknats.
Inkomst
- Förbehållsbelopp
- Hyra
=Avgiftsutrymme

Högkostnadsskydd:

En av Riksdagen beslutad högsta sammanlagd avgift
för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård,
dagverksamhet och korttidsvård.
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1.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppets grundbelopp/månad för ensamstående respektive
makar/sambo beräknas årligen av staten.

Kommunen gör tillägg och avdrag på förbehållsbeloppets grundbelopp med
hänsyn till typ av boende och insatser.
Detta innebär att storleken på förbehållsbeloppet kan vara olika beroende på
hur man bor och vilka insatser man har.

2.

Avgifter inom resp utanför högkostnadsskyddet
Ingår i avgiftssystemet
- Hemtjänstavgift i ordinärt
och särskilt boende
- Omvårdnadsavgift för
korttidsvård
- Avgift för kommunal
hemsjukvård
- Avgift för dagverksamhet
- Avgift för larm
- Avgift för boende
på enskilda vårdhem

3.

Betalas av förbehållsbeloppet
Exempel
- Mat
- Färdtjänst
- Läkarvård
- Annan sjukvårdande behandling
- Läkemedel och sjukvårdsmaterial
- Tandvård
- Sjukresor
- Kostnad för snöröjning, privat
utförd städning eller liknande tjänster
- Hårvård

Bostadsbidrag
Den enskilde har möjlighet att ansöka om bostadstillägg.
Upplysningar och ansökan om bostadsbidrag sker hos Pensionsmyndigheten
Tel 0771-776776.

4

4.

Hemtjänsttaxa, gällande fr o m 2018-01-01
Avgift tas ut i relation till vårdinsats. Hemtjänsttaxan är indelad i fyra
vårdnivåer, efter antal verkställda timmar/månad, som beräknas efter
schabloner. Avgift tas ut efter påbörjad timme.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Tid upp till en timme/månad = 350 kronor/månad
Tid upp tre timmar/månad = 700 kronor/månad
Tid upp till åtta timmar/månad = 1400 kronor/månad
Över åtta timmar/månad = 2.044 kronor/månad

Avgiften får inte vara högre än avgiftsutrymmet.

5.

Övriga avgifter, gällande fr o m 2017-01-01
För övriga sociala tjänster gäller följande avgifter
- Kostavgifter
Hel kost
Middag/distribution
Frukost
Kvällsmat

3 802:-/månad
60:-/portion
10:-/portion
15:-/portion

- Trygghetslarm

150:-/månad

- Korttidsboende/
växelvård

235:-/dygn*

- Hemsjukvård

395:-/månad

- Dagverksamhet

300:-/månad plus kostavgift **

- Hemtagningsteam

enligt gällande hemtjänsttaxa

- Ordination av hjälpmedel/
Intyg för bostadsanpassning

395:-/tillfälle

* Avgift för korttidsboende är uppdelad i tre delar. Vårddel 100:-/dygn som
ingår i maxtaxan, kost 125:-/dygn och förbrukningsartiklar 10:-/dygn.
** Om dagverksamhetsinsatsen endast omfattar ett besök/vecka debiteras halv
avgift d v s 150:-/månad plus kostavgift.
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6.

Boende på enskilda vårdhem eller i annan kommun
För boende på enskilda vårdhem eller i annan kommun där Hörby kommun har
betalningsansvaret uttages avgift enligt följande:
Avgift för boende:
Avgift för kost:
Avgift för omvårdnad:

7.

Av staten fastställd avgift för bostad som inte
omfattas av hyreslagen.
3.802:-/månad
Som övriga vårdtagare enligt taxetabell (sid 5)

Inkomstuppgifter
För beräkning av avgiftsutrymmet är den enskilde skyldig att lämna
erforderliga inkomstuppgifter, samt att informera om ändrade
inkomstförhållande.
Varje år sker omräkning av avgiftsutrymmet med hänsyn till nya/ändrade
inkomstuppgifter, ev ändrad bostadskostnad, bostadsbidrag/bostadstillägg
samt ändrade skattebestämmelser.
Den som inte har lämnat erforderliga inkomstuppgifter för beräkning av
avgiftsutrymmet debiteras enligt taxan utan prövning mot avgiftsutrymmet.
I de fall där felaktiga inkomstuppgifter har lämnats, så att ett för lågt
avgiftsutrymme beräknats, debiteras retroaktivt ett år tillbaka ”rätt” avgift
beräknat på riktiga inkomstuppgifter.

8.

Debitering
- Hyra
- Övriga avgifter

Månadsvis i förskott
Månadsvis i efterskott

Möjlighet finns att betala avgifterna genom autogiro. Då krävs en speciell
medgivandeblankett som erhålles på socialförvaltningen eller via Hörby kommuns
hemsida.
Möjlighet finns även att betala avgifterna via elektronisk faktura.
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9.

Jämkningsskäl
För särskilda omständigheter har socialnämnden fastställt jämkningsskäl, det
kan vara:
- Innehav av två bostäder under en övergångsperiod vid inflyttning till särskilt boende,
högst 3 månader.
- Ena maken flyttar till särskilt boende.
- Övriga särskilda skäl.

10.

Beslut om avgifter och jämkning
Beslut om avgifter och jämkning av avgifter enligt riktlinjer fattas av för
socialnämnden utsedd delegerad tjänsteman. Beslut utöver riktlinjer fattas av
socialnämnden.

11.

Överklagan

Beslut om förbehållsbeloppets storlek samt avgiftens storlek kan
överklagas till allmän förvaltningsdomstol genom förvaltningsbesvär.
Den enskilde har rätt att överklaga individuella beslut som rör
- avgiftens storlek
- avgiftsändring
- beräkning av avgiftsunderlag
- beräkning av boendekostnad
- beräkning av förbehållsbelopp
En överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten, men sändas eller lämnas till
Socialnämnden inom 3 veckor från det att avgiftsbeslutet erhållits.

12.

Eventuella frågor
Har du funderingar och frågor om våra avgifter är du välkommen att ringa
avgiftshandläggaren på tel 0415-37 80 00 (vx).
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