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Avgifter för Vård Omsorg år 2021
Med denna broschyr vill Stenungsunds kommun informera om de avgifter som gäller
för Vård Omsorg. Avgifterna gäller från och med den 1 februari 2021 förutom avgiften
för förbrukningsartiklar samt hyra för de som bor på särskilt boende som gäller från
och med den 1 januari 2021.
Olika typer av avgifter
Stenungsunds kommun debiterar tre typer av avgifter inom Vård Omsorg:
• Omsorgsavgift
• Hyra
• Övriga kostnader
Omsorgsavgiften baseras på vilken typ av insats du får hjälp med samt i vilken omfattning hjälpen ges.
Avgiften är indelad i fyra nivåer. Omsorgsavgiften kan sänkas om du har låga inkomster.
Hyra på särskilt boende betalas utifrån hyresavtalet. Hyran grundas på kommunens årliga förhandling
med hyresgästföreningen. Hyra följer vanligtvis de förändringar som sker inom allmännyttan.
Övriga kostnader kan vara till exempel mat- och resekostnader samt kostnader för hjälpmedel. Dessa kostnader kan inte reduceras.
Avgiftsberäkning
Insatser inom Vård Omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) samt hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är avgiftsbelagda. Avgifterna inom kommunen beslutas av kommunfullmäktige.
Hur mycket du skall betala beror dels på de ramar som staten har bestämt och dels på dina inlämnade
inkomstuppgifter. Kommunal hemsjukvård kan erhållas efter beslut av legitimerad sjukvårdspersonal.
Inkomstförfrågan och avgiftsbeslut
Beslut om din avgift kan fastställas när du skickat in blanketten Inkomstförfrågan. Använd bifogad blankett i broschyren. Avgiftsbeslut skickas hem till dig. Inkomster och hyra/boendekostnader skall anges i
2021 års nivå och eventuella räntor och utdelningar på kapital per 2020-12-31.
• För gifta/registrerade partners skall bådas inkomstuppgifter lämnas in
• Var och en faktureras avgift efter det bistånd som hen har beviljats
• En ny inkomstförfrågan skickas ut årligen för uppdatering av inkomster/utgifter
• Ett nytt avgiftsbeslut skickas ut efter att inkomstförfrågan inkommit
• Den korrekta omsorgsavgiften fastställs först när alla inkomstuppgifter inkommit
• I vissa fall kan en retroaktiv korrigering ske, dock för max tre månader
• Det är inkomstuppgifterna som används vid fastställandet av omsorgsavgiften
• Om inkomstuppgift inte lämnas kommer avgiften fastställas till maxtaxan för gällande omsorgsnivå
• Vid ändrade förhållanden under året, som kan påverka beräkningen av avgiften, skall en ny inkomstförfrågan lämnas in
Vill du anmäla autogiro kan du vända dig till kommunens medborgarservice för att få en blankett.
Högkostnadsskydd (maxtaxa)
Den sammanlagda avgiften för service/omsorgsinsatser, hemsjukvård, trygghetstelefon och korttidsvistelse
omsorgsavgift får inte överstiga 2 139 kronor per månad (maxtaxa). Avgift för hyra, kost, kost dagverk-

samhet, verksamhetsresor och hjälpmedel (engångsavgift) ingår inte i högkostnadsskyddet.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är beräkningen av utgifter som en person beräknas ha förutom kommunens avgifter
för service och omsorg. Förbehållsbeloppet består av; minimibelopp, individuella tillägg och hyra/boendekostnader.
Minimibelopp

Minimibeloppet skall täcka normala levnadskostnader såsom livsmedel (alla måltider), kläder och skor,
fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård och läkemedel. Stenungsunds kommun höjer minimibeloppet på
särskilt boende med 1 289 kronor för att möta Livsmedelsverkets rekommendation gällande matkostnaden
per månad.
Samma gäller för korttidsvistelse då minimibeloppet höjs med 43 kronor/dag. Minimibeloppet ser olika ut
beroende på om insatsen gäller hemtjänst eller särskilt boende.
Schabloniserat minimibelopp för 2021, per månad, vid hemtjänst:
Över 65 år
Ensamstående 					5 372 kronor
Gifta/sammanboende, per person		
4 540 kronor
Under 65 år
Ensamstående 					
Gifta/sammanboende, per person		

5 910 kronor
4 995 kronor

Schabloniserat minimibelopp för 2021, per månad, vid särskilt boende:
Över 65 år
Ensamstående					
6 724 kronor (5 435 + 1 289)
Gifta/sammanboende, per person		
5 892 kronor (4 603 + 1 289)
Matkostnader					1 289 kronor
Under 65 år
Ensamstående 					
7 261 kronor (5 972 + 1 289)
Gifta/sammanboende, per person		
6 347 kronor (5 058 + 1 289)
Matkostnader					1 289 kronor

Individuella tillägg

Vid kostnad för god man/förvaltare och underhåll till barn får man ett individuellt tillägg och
därmed ett högre förbehållsbelopp. Har man andra varaktiga fördyrade levnadskostnader, som uppgår till
minst 200 kronor per månad kan man också få ett individuellt tillägg. Dessa fördyrade levnadskostnader
uppges under övriga upplysningar i blankett Inkomstförfrågan. Kostnaderna ska kunna styrkas.

Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymme är det som blir kvar när inkomsterna har minskats med förbehållsbeloppet, det vill säga
minimibeloppet, eventuella individuella tillägg och boendekostnaden.
Avgiften kan aldrig bli högre än avgiftsutrymmet (se räkneexempel).
Övrig information
Dina uppgifter registreras i verksamhetssystem och hanteras enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Hyran betalas i förskott på särskilt boende och omsorgsavgifterna, trygghetstelefon och hemsjukvårdsavgift
betalas innevarande månad. Korttidsvistelse, kostavgift dagverksamhet och korrigeringar görs nästkommande månad. Räkningen kommer i mitten på månaden.
Vi vill också rekommendera dig att söka bostadstillägg/bidrag om du inte har gjort detta.
Bostadstillägg söks för ålderspensionärer hos pensionsmyndigheten, telefon: 0771-776 776,
och för övriga hos Försäkringskassan telefon: 0771-524 524
hemsidor:
www.pensionsmyndigheten.se
www.forsakringskassan.se.
Du kan som ensamstående och bor i hyreslägenhet och inte har kapitaltillgångar större än ett prisbasbelopp, söka jämkning för dubbelt boende om du har dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende.
Blanketter per post skickas till;
Stenungsunds kommun
Vård Omsorg, avgiftshandläggare
444 82 Stenungsund

Avgifter
Hemtjänstavgift
Nivå Insats							Avgift
1
Insats upp till tre timmar per månad			
Timavgift f.n. 333 kronor/timma
2
Enbart serviceinsatser					1 075 kronor/månad
3
Service och omsorg på vardagar (ej nätter)		
1 612 kronor/månad
4
Service och omsorg inklusive kvällar, helger och nätter Maxtaxa, för närvarande 2 139 kronor/månad
Matkostnad särskilt boende				
3 759 kronor
Avlösning
Avlösning är kostnadsfri upp till fem timmar per vecka.
Trygghetslarm
Avgiften är 240 kr per månad.
Korttidsvistelse
196 kronor/dygn (kost 125 kronor + omsorg 71 kronor).
Maxavgift för omsorg är 2 139 kronor/månad (maxtaxa).
Trygg hemgångs-team (efter sjukhusvistelse)
71,30 kronor per dag.
Kostavgift dagverksamhet
Kringlan 				
31 kronor/dag för halvdag
					
62 kronor/dag för heldag (inklusive lunch)
Slupen 				
31 kronor/halvdag
					62 kronor/heldag (inklusive lunch)
Verksamhetsresor – tur och retur 		
1 – 4 resor/månad
397,50 kronor/månad
5 eller fler resor/ månad 			
795 kronor/ månad
Hemsjukvård
Avgiften är 250 kr per månad
Engångsavgift för
Rollator		
150 kronor
Rullstol		
250 kronor

Vård- och omsorgsavgift särskilt boende
Vård- och omsorgsavgiften är maximalt 2 139 kr per månad (maxtaxa). Beslut om särskilt boende innebär
nivå 4 i avgiftssystemet. Kostavgiften på särskilt boende är 3 759 kr per månad. Livsmedelsverket har beräknat livsmedelskostnaderna till 2 470 kronor per månad i minimibelopp, detta innebär att Stenungsunds
kommun höjer minimibeloppet med 1 289 kronor per månad. Detta gäller även vid beslut om korttidsvistelse då minimibeloppet höjs med 43 kronor/dag som du är på korttidsvistelsen.
Hyra

Den enskilde betalar enligt hyresavtal.
Höjning av hyror med hyresavtal för vård- och omsorgsboende görs årligen efter förhandling med Hyresgästföreningen. Information om nya hyror visas på fakturan.
Avdrag
Vid sjukhusvistelse görs avdrag på avgiften från första dagen. Matavgift på särskilt boende minskas vid
sjukhusvistelse dock påverkas inte hyran. Matavgiften på särskilt boende reduceras, med dagavgiften, om
du avbeställer senast en vecka i förväg.
Om du är ny kund och får hjälp från hemtjänst endast del av månaden eller flyttar in på särskilt boende
när månaden har påbörjats reduceras avgiften med 1/30-del per dag.
Kan kommunens beslut om avgiftstaxan överklagas?
Kommunens taxebeslut kan överklagas (inom tre veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för
så kallad laglighetsprövning enligt 10 kapitlet kommunallagen (KL). Prövningen kan utmynna i att beslutet upphävs, men inte att beslutet ersätts med ett annat.
Hur man överklagar avgiftsbeslutet
Om du vill överklaga ditt individuella avgiftsbeslut ska du i en skrivelse tala om varför du anser att beslutet
ska ändras och vilken ändring du vill ha. Det gäller beslut om avgift och avgifts-förändring samt beräkning
av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp.
I skrivelsen när du överklagar ska du:
• tala om vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och ärendenummer
• redogöra för vad beslutet gäller, vad som är fel i beslutet samt varför du vill att beslutet ska ändras och
vilken ändring du begär
• sända med de handlingar som du anser ha betydelse
• underteckna skrivelsen, uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer
Skrivelsen med överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Göteborg, men skickas eller lämnas in till
Sociala myndighetsnämnden under adress:
Stenungsund kommun
Sociala myndighetsnämnden
444 82 STENUNGUND
För att ditt överklagande ska kunna behandlas måste din skrivelse ha kommit in inom tre (3) veckor från
den dag du fick avgiftsbeslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och om nämnden/beslutsfattaren
inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrät-

ten i Göteborg.
Räkneexempel hemtjänst

Nedan följer två räkneexempel för hemtjänst. Alla inkomster visas efter skatt.
Anna, 79 år, ensamstående, nivå 2
Inkomst
Garantipension					6 415 kronor/månad
Tilläggspension					1 598 kronor/månad
Bostadstillägg					5 000 kronor/månad
Utgifter		
Hyra						6 500 kronor/månad
Minimibelopp					5 372 kronor/månad
Uträkning
Sammanlagd inkomst 				
Förbehållsbelopp (hyra + minimibelopp)
Avgiftsutrymme (inkomst - förbehållsbelopp)
Omsorgsavgift 					

13 013 kronor/månad
11 872 kronor/månad
1 141 kronor/månad
1 075 kronor/månad (nivå 2, ingen reducering)

När parterna är gifta och bor tillsammans slås båda parternas inkomster ihop, de delas sedan på två, samma gäller
för boendekostnaden.
Peter, 82 år, gift med Lisa, 80 år
Peter har daglig hjälp från hemtjänsten – nivå 4 i avgiftssystemet, Lisa har inga insatser.
Inkomst
Peters tilläggspension				
11 325 kronor/månad
Lisas garantipension				
6 542 kronor/månad
Bostadstillägg					1 200 kronor/månad
Utgifter
Hyra						6 000 kronor/månad
Minimibelopp					4 540 kronor/månad
Uträkning
Sammanlagd inkomst 				
Hyra						
Förbehållsbelopp (hyra + minimibelopp)
Avgiftsutrymme (inkomst - förbehållsbelopp)
Omsorgsavgift 					
månad)

19 067 kronor delas lika mellan makarna = 9 534 kronor/månad
6 000 kronor delas lika mellan makarna = 3 000 kronor/månad
3 000 + 4 540 = 7 540 kronor/månad
9 534 - 7 540 = 1 994 kronor/månad
2 139 kronor/månad (nivå 4 - avgiften reduceras med 145 kronor/

Räkneexempel Särskilt boende

Nedan följer ett räkneexempel för särskilt boende. Alla inkomster visas efter skatt
Bengt, 79 år, ensamstående, bor på särskilt boende
Inkomst
Garantipension					6 415 kronor/månad
Tilläggspension					1 598 kronor/månad
Bostadstillägg					2 817 kronor/månad
Utgifter
Hyra						5 350 kronor/månad
Minimibelopp					5 435 kronor/månad
Uträkning
Reducering av matavgift				
1 269 kronor/månad
Sammanlagd inkomst				
10 830 kronor/månad
Förbehållsbelopp (hyra + minimibelopp + reducering av matavgift)
12 074 kronor
Avgiftsutrymme (inkomst – förbehållsbelopp)				
- 1 244 kronor
Omsorgsavgift					
0 kronor/månad (avgiften reduceras med 2 139 kronor/månad)

Kontaktuppgifter
Annika Ahl Alexandersson
Avgiftshandläggare
0303-73 81 37
annika.alexandersson@stenungsund.se

www.stenungsund.se
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