2019 års avgifter inom
äldreomsorgen
Finspångs Kommun
För dig som har insatser från äldreomsorgen och bor på särskilt boende

Avgiften baseras dels på socialtjänstlagens
regler för maxtaxa och dels på din
ekonomiska situation.

Minimibeloppet är knutet till prisbasbeloppet
och justeras den 1 januari varje år.
Minimibeloppet för 2019 är:

Vad kostar det?

-

Ensamstående över 65 år 4 223 kr/månad

När du bor på ett särskilt boende betalar du en
avgift för den omvårdnad/hemtjänst du får.
Hur stor avgift du ska betala beror på dina
inkomster och vad din bostad kostar. Med
inkomst menas olika former av pension, lön,
pensionsförsäkringar, utdelningar,
bostadstillägg, räntor mm.
Vid låg inkomst i förhållande till
bostadskostnaden + minimibeloppet, kan
avgiften bli reducerad. Därför är det viktigt att
lämna in en inkomstförfrågan till oss.

-

Gift/sambo 3 720 kr/månad och person

Maxtaxans belopp förändras varje år efter
kostnadsutvecklingen i samhället.
Avgiften 2019 för omvårdnaden i särskilt boende
(maxtaxan) är 2 089 kronor per månad.

För den som är yngre än 65 år
-

Ensamstående 4 627 kr/månad

-

Gift/sambo 4 073 kr/månad och person

Individuellt tillägg
Det individuella tillägget kan du få om du har
ett varaktigt behov på grund av sjukdom eller
funktionsnedsättning. Kostnaderna ska uppgå
till minst 300 kr/månad under minst 12
månader. Det kan till exempel gälla kostnader
för god man.

Hur beräknas din avgift?
För dina personliga utgifter räknar vi ett
”minimibelopp” och det ska täcka dina
kostnader för:


Mat, livsmedel



Kläder och skor



Fritid



Hälsa och hygien



Resor



Hemförsäkring



Läkarvård, mediciner och enklare
tandvård



Tidning och telefon



Förbrukningsvaror



Hushållsel

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.
Detta gäller på särskilt boende då vissa
förbrukningsvaror, hushållsel (ej
Hällestadgården), möbler/husgeråd, vissa
fritidsaktiviteter, dagstidning samt vissa
hygienartiklar ingår.

Observera att avgifterna debiteras i
efterskott. Det innebär att fakturan
kommer till dig drygt en månad efter
perioden debiteringen avser.

Heldagskost

Så här räknas ditt avgiftsutrymme ut

På det särskilda boendet betalar man alla
måltider med en månadskostnad. Ny
matkostnad fr.o.m. den 1 jan 4015 kr/månad

Avgiften beror på ditt avgiftsutrymme, det vill
säga inkomster minus förbehåll
(bostadskostnad och minimibelopp).

Dubbla bostadskostnader i samband med
inflyttning till särskilt boende
Du kan ansöka om jämkning på avgiften i
samband med inflyttning till särskilt boende och
din lägenhet sägs upp/villan säljs. I samband
med ansökan om jämkning ska uppsägning av
lägenheten eller underlag från mäklare skickas
med till handläggaren. Jämkning medges i högst
tre månader.

Inkomster ( minus skatt)
- Förbehåll (minimibelopp och bostadskostnad)
= Avgiftsutrymme

Avgiftsbeslut
Under första delen av varje år görs en ny
beräkning av avgifterna. Kommunen skickar
då skriftlig information till dig som visar ditt
avgiftsutrymme för året.

Hyreshöjning 2019

Om du vill överklaga vårt beslut

Årets hyreshöjning gäller fr.o.m. 2019-02-01

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
vara sektor vård och omsorg tre veckor
tillhanda från den dag du fick del av beslutet.
Om överklagandet kommit in i rätt tid
kommer handlingarna att skickas vidare till
förvaltningsrätten som prövar överklagandet.

Vi behöver dina inkomstuppgifter
När du beviljas hemtjänst, får hemsjukvård eller
särskilt boende får du en inkomstförfrågan. På
blanketten ska du lämna uppgifter om årets
inkomster från KPA, övriga inkomster såsom
privata pensioner samt räntor/kapitalinkomster
och bostadskostnad.
Alla dessa uppgifter används för att beräkna hur
stor din avgift ska vara.
Vid inflyttning till särskilt boende räknas man
som ensamstående.

Kontakt
Om du har frågor om avgifter är du
välkommen att kontakta din
avgiftshandläggare i Finspångs kommun.

Finspång är den attraktiva kommunen
i en spännande region där vi skapar
utveckling och livskvalitet genom
samverkan, öppenhet och nytänkande.
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