Avgifter 2019 för
äldre och funktionsnedsatta

Karlsborgs kommun tar ut avgifter för den hjälp du fått beviljad i form av hemvård,
korttidsboende, särskilt boende, dagverksamhet eller andra insatser som ges till äldre
och funktionsnedsatta.
Här får du information om kommunens avgifter för insatser till äldre och
funktionsnedsatta.
Avgifterna är inkomstbeprövade, det betyder att vad just du får betala för dina
insatser beror på vilka inkomster du har och vilka kostnader du har för boende m.m.
Karlsborgs kommun tillämpar maxtaxa, det betyder att oavsett
betalningsförmåga betalar ingen mer än 2 089 kronor/månad i
omvårdnadsavgifter. Alla avgifter ingår dock inte i maxtaxan, hyra och
matavgifter tillkommer.
Karlsborgs kommun
Storgatan 16, 546 82 Karlsborg
0505-170 00, kommun@karlsborg.se
www.karlsborg.se

Avgiftsberäkning
Den högsta avgiften som kommunen får ta ut för beviljade insatser är 2 089 kr
kr/månad (maxtaxan) Förutom det måste kommunen ta hänsyn till din
boendekostnad och dina personliga utgifter (minimibelopp).
Med hjälp av uppgifterna på den inkomstblankett du lämnat in gör
avgiftshandläggaren en beräkning av din betalningsförmåga, ditt så kallade
avgiftsutrymme.
Förenklat kan man säga att avgiften räknas ut enligt följande:
Din inkomst (efter skatt)
Boendekostnad
Minimibelopp
Avgiftsutrymme

+ ……………
- ……………
- ……………
= ……………

Här nedan förklaras begreppen inkomst, boendekostnad och minimibelopp.
Din inkomst
Avgiften beräknas efter de inkomstuppgifter som du lämnar till kommunen. Som
inkomst räknas:
 Pension, lön och rörelseinkomster avseende samma år som avgiftsåret.
 Räntor och andra kapitalinkomster avseende året före avgiftsåret.
 Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg avseende samma år som avgiftsåret.
Det är mycket viktigt att man söker bostadstillägg.
 Annan inkomst.
 Handikappersättning räknas ej som inkomst. Din avgift påverkas inte av
förmögenhet eller förmögenhetsskatt.


Om man är gift läggs makarnas inkomster samman och delas på hälften.

Vi behöver dina inkomstuppgifter
En gång per år får du en inkomstförfrågan. Det är för din egen skull mycket viktigt
att du lämnar in blanketten då inkomstuppgifterna används för att beräkna hur höga
dina avgifter blir.
Om du inte besvarar inkomstförfrågan, och i väntan på att inkomstförfrågan
kommer in till avgiftshandläggaren blir du debiterad enligt maxtaxan, 2 089
kronor/månad.
Boendekostnad
För att du ska debiteras rätt avgift måste kommunen även känna till din
boendekostnad.
Det är viktigt att du söker BTP (bostadstillägg till pensionärer) hos
Pensionsmyndigheten.
Bor du i Särskilt boende SÄBO, gäller hyreslagen. Det innebär att hyra betalas i
förskott och vid dödsfall betalas hyra t.o.m. månaden efter dödsfallet. Om det flyttar
in en ny hyresgäst i rummet under den tid dödsboet betalat för återbetalar
avgiftshandläggaren hyra till dödsboet.
Jämkning av avgift vid dubbla boendekostnader
Vid inflyttning till Särskilt boende kan du få kostnader för din gamla bostad (under
uppsägningstiden) och för SÄBO (då hyra debiteras i förskott).
Då kan du ansöka om jämkning hos avgiftshandläggaren (blankett finns på
kommunens hemsida, eller fås från avgiftshandläggaren.)
Jämkning kan endast beviljas om följande krav är uppfyllda: den gamla bostaden ska
ligga ute till försäljning (om det är hus/bostadsrätt) och den sökandes tillgångar får
inte överstiga aktuellt prisbasbelopp (för 2019 är det 46 500:- )
Om jämkning beviljas är det inte hela hyreskostnaden som dras av utan endast 2 089
kronor/månad som längst under tre månader.

Minimibelopp
Innan kommunen tar ut avgifter för dina beviljade insatser måste kommunen även
försäkra sig om att du har tillräckliga medel kvar för dina personliga utgifter.
I socialtjänstlagen finns ett fastställt minimibelopp som är tänkt att täcka
kostnaderna för:










livsmedel
kläder och skor
fritid
läkarvård, mediciner och enklare tandvård
hälsa och hygien
resor
hemförsäkring
tidning och telefon
förbrukningsvaror

Minimibeloppet är ett schablonbelopp som läggs in i beräkningen av ditt
avgiftsutrymme.
Minimibeloppet är 5 249 kronor/månad för ensamstående och 4 435 kronor/månad
för makar/sambor.
För personer under 65 år är minimibeloppet 5 774 kronor/månad för ensamstående
och 4 879 kronor/månad för makar/sambor.
Du kan också få en individuell höjning av minimibeloppet om du har särskilda
extrakostnader, t ex kostnad för God man eller fördyrad kost. Extrakostnaden måste
vara bestående i minst 1 år och uppgå till minst 200 kronor/månad. Du måste själv
meddela avgiftshandläggaren om du har extrakostnader.
Minimibeloppet för dig som bor i Särskilt boende är 7 141 kronor/månad.

Avgiftstaxa
Om du behöver hjälp i hemmet och blir beviljad Hemvård (både personlig
omvårdnad och serviceinsatser som tvätt, städ, inköp, matdistribution) får du betala
avgifter för Hemvården. Hur stor avgift för Hemvården du får betala beror på hur
mycket hjälp du får. Biståndshandläggaren diskuterar tillsammans med dig vilka
insatser du behöver i hemmet och hur mycket tid de tar att utföra.
Avgiften för Hemvården bygger på fyra nivåer.
Nivå
Timtaxa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Tidsintervall
> 2 ½ timme/månad
> 9,99 timmar/månad
>29,99 timmar/månad
<30 timmar/månad

Avgift
274 kronor/timme
736 kronor/månad
1279 kronor/månad
2089 kronor/månad

Den som bor i Särskilt boende eller på Korttidsboende och Växelvård har
omvårdnad dygnet runt och hamnar därför i nivå 3.
Avgifter för övriga insatser i hemmet
Trygghetslarm
282 kronor/månad
Detta är en fast månadsavgift som du får betala för att du har larm och det blir
samma avgift varje månad oavsett hur många gånger du använder larmet.
Avgiften löper på tills du säger upp den.
Om ni är två makar (eller sammanboende) som båda har blivit beviljade
Trygghetslarm betalar en make 282 kronor/månad och den andra maken 141
kronor/månad

Matdistribution
258 kronor/månad
Detta är en fast månadskostnad som du får betala för att få matportioner
hemlevererade till dig. Det blir samma avgift varje månad oavsett hur många
portioner du får hemlevererade. Avgiften löper på tills du säger upp den.
Om ni är två makar (eller sammanboende) som båda har blivit beviljade
Matdistribution betalar ni 129 kronor/månad vardera.
Utöver Matdistributionsavgiften får du också betala för dina matportioner. En
portion med dessert, MP1 kostar 58 kronor och en portion utan dessert, MP2 kostar
51 kronor.
Hemsjukvård, HS1 och HS2
400 kronor/månad eller 600 kronor/månad
Om du behöver hjälp av kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller
sjukgymnaster får du betala en avgift för det. Detta är en fast månadskostnad som
du får betala oavsett hur mycket hjälp du får.
Om du inte har några andra insatser från kommunen är avgiften, HS2, 600
kronor/månad
Har du andra insatser är avgiften, HS1, 400 kronor/månad
Dagverksamhet
Har du blivit beviljad insatsen Dagverksamhet kostar det 70 kronor/gång. Om du
vill fika kostar det 21 kronor/portion och lunch kostar 51 kronor utan
dessert/portion och 58 kronor med dessert/portion.
Verksamhetsresor
Behöver du åka taxi till Dagverksamheten, vi kallar det Verksamhetsresa, så kostar
det 52 kronor/enkel resa. Verksamhetsresor ingår inte i maxtaxan men det finns ett
eget högkostnadstak för Verksamhetsresor, du betalar endast för upp till 10 resor
per månad oavsett hur många resor utöver 10 du gör.

Observera att du, oavsett hur många av ovanstående insatser du har, aldrig
betalar mer än maxtaxebeloppet 2 089 kronor/månad för alla dina insatser.
Avgifter för eventuella Matportioner ingår dock inte i maxtaxan och betalas
därför alltid av alla.
Avgifter för Korttidsboende och växelvård
Har du blivit beviljad insatsen Korttidsboende betalar du 70 kronor/dygn för
vistelsen och 144 kronor/dygn för maten. Detsamma gäller för Växelvård.
Karlsborgs kommun tillämpar maxtaxa, dvs vi får som max ta ut avgifter uppgående
till 2 089 kronor/månad, och när det gäller Korttidsboende och Växelvård ingår
vistelseavgiften i maxtaxan medan matavgiften ligger utöver maxtaxan.
Avgifter för Korttidsboende och Växelvård samt Mat vid Korttidsboende och
Växelvård debiteras från första dagen t o m dagen före hemgång.
Avgifter för särskilt boende, SÄBO
När du flyttar in på särskilt boende SÄBO, är avgifterna uppdelade på tre delar:
Hyra, Mat och Omvårdnadsavgift SÄBO.
Hyran betalas enligt hyreslagen en månad i förskott. Vi debiterar hyra efter
kvadratmeter, detta innebär att hyrans storlek beror på hur stort just ditt rum är.
För år 2019 ligger hyrorna på SÄBO mellan 5 986 kronor/månad och 7 258
kronor/månad. Hyrorna kommer troligen att höjas 19-06-01 efter förhandlingar
med Hyresgästföreningen.
Vid dödsfall debiteras hyra för månaden då dödsfallet inträffar och månaden efter.
Om en ny hyresgäst flyttar in i rummet under den tid dödsboet betalat hyra
återbetalar avgiftshandläggaren hyra för de dagarna till dödsboet.
Matavgiften är 4 320 kronor/månad.
Omvårdnadsavgift SÄBO är 2 089 kronor/månad.

Avgiftshandläggaren gör en kontroll av din betalningsförmåga och om den är
begränsad kan det bli så att du slipper betala Omvårdnadsavgiften. Hyran och
Matavgiften måste alla betala oavsett ekonomisk situation. Skulle du ha problem att
betala hyran och matavgiften får du vända dig till Individ- och familjeomsorgen på
Karlsborgs kommun och söka ekonomiskt bistånd.
Vid inflyttning till Särskilt boende kan den första fakturan bli väldigt hög p g a att
hyra debiteras i förskott, det kan bli flera hyror på samma faktura. Om det blir
problem att betala den fakturan så tag kontakt med ekonomiassistenten, telefon
0505-170 77 för att diskutera en avbetalningsplan.

Avgifterna kan ändras
Om dina förhållanden ändras, såsom inkomster, boendekostnader,
familjeförhållanden etc kan dina avgifter också ändras.
Du är själv skyldig att anmäla ändrade förhållanden som kan påverka
avgifterna till avgiftshandläggaren.
Avdrag på avgifter vid frånvaro
Om du blir inlagd på sjukhus görs avdrag på avgiften för Hemvård och
Hemsjukvård med 1/30 från första dagen till dagen före hemkomst. Samma regler
gäller om du blir beviljad Korttidsboende och vid Växelvård. Du kan också få
avdrag på avgifterna för Hemvård och Hemsjukvård för frånvaro på grund av att du
är bortrest eller vid Anhöriginsats, dvs du blir omhändertagen av anhöriga istället för
av Hemvårdspersonal. Sådan frånvaro skall meddelas senast en vecka i förväg och
varaktigheten måste överstiga ett dygn.
På avgifterna för Trygghetslarm och Matdistribution görs inga avdrag för frånvaro.
Vid frånvaro från Särskilt boende görs avdrag på omvårdnadsavgiften SÄBO och
matavgiften med 1/30 från första dagen till dagen före hemkomst.

Debitering av avgifter
Avgifter för insatser betalas en månad i efterskott och eventuell hyra för SÄBO
betalas en månad i förskott.
Faktura skickas till dig. Om du vill att vi skickar fakturan till någon annan, t ex
anhörig eller God man anmäl det till avgiftshandläggaren.
Om du vill kan du få autogiro på dina avgifter till Karlsborgs kommun. Fyll i
ansökan om autogiro och skicka in till oss. Blankett finns på kommunens hemsida,
eller fås av avgiftshandläggare.
Om du av någon anledning skulle bli försenad med betalningen av din faktura, ta
kontakt med ekonomiassistenten på telefon 0505-170 77 och diskutera det så
undviks eventuella inkassokrav.
Överklaga
Är du inte nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga till förvaltningsrätten.
Kostnad för mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär, däremot
kan hyra prövas av hyresnämnd.
Kontakt
Har du frågor om avgifter inom äldreomsorgen eller behöver hjälp med något som
har med avgifter att göra, kontakta:

Avgiftshandläggare Maria Junggren
telefon: 0505-172 87 mån-fre 10.00-11.00
Övrig tid kan du tala in meddelande på telefonsvararen så ringer jag upp
så fort jag kan.
maria.junggren@karlsborg.se
Vill du ha hjälp med att få blanketter hemskickade kontakta avgiftshandläggare.
Om du har frågor och synpunkter som gäller dina insatser ta kontakt med
Biståndshandläggare, nås via kommunens växel, telefon 0505-170 00.

