Information
om avgifter 2017
För hemtjänst, matdistribution,
korttidsvistelse samt särskilt boende
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Inledning
Denna broschyr vänder sig till dig som vill ha information om
hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, korttidsvistelse eller
särskilt boende.

När du första gången beviljas insatser
Du, din anhörige eller legal företrädare som god man/förvaltare, kontaktar uppdragsavdelningen på socialförvaltningen.
Handläggarna i äldreomsorgen i Varbergs kommun kallas för
omsorgshandläggare.
Du kan ringa till kommunens växel för att få veta vad din omsorgshandläggare heter och bli kopplad till honom eller henne
på telefon
0340 – 880 00.
Du, som ansöker om serviceinsatser, kan också skriva till oss eller skicka in en så kallad förenklad ansökan. Förenklad ansökan
gäller endast vid ansökan om serviceinsatser som till exempel
hemtjänst, städ, tvätt inköp, trygghetslarm eller matdistribution.
Kommunens omsorgshandläggare tar emot din ansökan, gör en
individuell behovsbedömning och en prövning enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 och kommunens riktlinjer.
En förutsättning för att du ska få insatser/bistånd är att du inte
själv eller på något annat sätt kan få dina behov tillgodosedda.
Biståndet beviljas för att du ska garanteras en skälig levnadsnivå.
När omsorgshandläggaren har bedömt dina behov och du har
blivit beviljad en insats kommer du att få en blankett som heter
Inkomstförfrågan. Blanketten finns på www.varberg.se och som
e-tjänst på hemsidan eller kontakta ekonomihandläggarna för
mer information och ansökningsblankett.
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När inkomstförfrågan kommit till oss gör vi en avgiftsberäkning
för att se vad du kan betala i vård och omsorg. Beslutet skickas
hem till dig. Avgiften beräknas individuellt för varje person och
du är skyldig att själv tala om för oss om det sker förändringar
under året som kan påverka beräkningen av avgiften.

Information om avgifter
Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa
som innebär att det finns en övre gräns för hur mycket en
kommun får debitera för vård- omsorg.
Beloppet regleras enligt Socialtjänstlagen 8 kap. Kommunfullmäktige har fattat beslut om vilka avgifter som ska gälla i
Varbergs kommun och socialnämnden har utarbetat tillämpningsregler som reglerar hanteringen av avgifterna. Avgiftsåret
gäller mellan 1 januari till 31 december.
Avgifter och kostnader exklusive matdistribution avser 2017
och ändras varje år med en viss procent av konsumetprisindex
eller prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr.
Avgiften för matdistribution följer respektive leverantörs prissättning. Ytterligare information om avgifter kan lämnas av
ekonomihandläggarna.
Telefontid är måndag till fredag 08:00 – 09:30
0340 - 883 06
0340 - 69 77 50
E-post: ekonomi.uppdrag@varberg.se

Avgifter inom vård och omsorg
För att räkna ut avgiftens storlek tar socialförvaltningen hänsyn till dina inkomster och beviljade insatser. Du får fylla i en
inkomstförfrågan, som du skickar in till uppdragsavdelningen,
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för att vi ska kunna räkna fram rätt avgift. Ändras din inkomst
eller boendekostnad under året ska du meddela oss detta.
Avgiften grundar sig på dina sammanlagda inkomster efter
skatt. Som inkomst räknas pension eller lön och ränteinkomster på banken, bostadstillägg/bidrag samt utdelning på aktier
och fonder. Om du är gift eller har registrerat partnerskap och
ni båda bor tillsammans i eget boende slår vi ihop er sammanlagda inkomst och delar på hälften.

Maxtaxa
Det maximala belopp kommunen får ta ut i avgifter inom vårdoch omsorg i form av högsta avgift för hemtjänst, trygghetslarm, samt omvårdnadsavgift för bostad i särskilt boende. Den
högsta avgiften som kommunen får ta ut för vård och omsorg
under 2017 är 2 013 kr/månad

Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet är, upp till maxtaxan, den summa som kommunen maximalt får ta ut för vård och omsorg. Om avgiftsutrymmet är 0 kr eller mindre, tas ingen avgift ut.

Så här räknar vi ut din avgift:
+
+
=

Nettoinkomst per månad
Bostadstillägg/bidrag
Boendekostnad/hyra per månad
Förbehållsbelopp per månad*
Avgiftsutrymme i kronor/månad

* Läs mer om vad förbehållsbelopp är på sid 10.
Är du gift så räknas era inkomster samman och delas på var
och en.
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Varbergs kommuns hemtjänsttaxa
Du betalar för de timmar som hemtjänsten faktiskt utfört hos
dig och avgiften kan därmed variera mellan månaderna.
Avgiften är 168 kronor/timme.
Som lägst debiteras en timme/månad och max upp till maxtaxan (inklusive larmet).

Trygghetslarm
I ditt hem installeras teknisk utrustning som ger möjlighet att
nå personal vid akuta situationer dygnet runt.
I särskilda boenden finns tillgång till personal dygnet runt
vilket inte behöver innebära tillgång till teknisk utrustning.
Kostnad för trygghetslarm är 252 kr/månad.
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Matdistribution
Vid nybeställning är den kortaste beställningsperioden
14 dagar.
Antalet portioner som beställs får inte understiga 4 portioner/
vecka och inte överstiga 7 portioner/vecka för att en eventuell
nedsättning av matkostnad skall ske. Portioner som överstiger
7 portioner/vecka debiteras full kostnad.

Leverantör
Eventrestaurangen

Restaurang
Monark
Väröbacka
Gästgiveri

Avgift per portion inkl. hemkörning
A-kost

64,80 kr

Specialkost

74,80 kr

A-kost

65 kr

Specialkost

75 kr

A-kost

63 kr

Specialkost

73 kr

Matdistributionen delas upp i två poster
på fakturan:
• Råvaru- och tillredningskostnad.
• Kostnad för matdistribution avgiftsberäknas utifrån
inkomst dock lägst 23:73 kr/portion.
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Särskilt boende med bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)
Avgifter och kostnader

Avgift per månad

Omvårdnadsavgift

2 013 kr

Matabonnemang

2 886 kr

Förbrukningsmaterial

116 kr

Som nyinflyttad debiteras du 1/30 del av månadsavgiften per
dag för omvårdnad, matabonnemang och förbrukningsmaterial (dock ej inflyttningsdagen).

Matabonnemang delas upp i två poster på
fakturan:
• Råvaru- och tillredningskostnad.
• Kostnad för matabonnemang avgiftsberäknas utifrån
inkomst dock lägst 1780 kr/månad.
Vid frånvaro minskas din avgift för matabonnemang med 1/30
av månadsavgiften per dag från första frånvarodagen. Avgift
debiteras från och med hemkomstdagen. Hyra debiteras enligt
förhandlad hyresnivå för respektive boendeenhet.
Avdrag för omvårdnadsavgift sker endast vid frånvaro hel
kalendermånad.
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Bostad med särskild service enligt LSS
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Alla insatser enligt Lagen om stöd och service för personer med
funktionsnedsättning (LSS) är avgiftsfria utom avgiften för mat
och hyra. Debitering av mat sker för enstaka måltid eller som
matabonnemang. Som nyinflyttad debiteras du 1/30 del av
månadsavgiften för matabonnemang. Vid frånvaro minskas din
avgift för matabonnemang med 1/30 av månadsavgiften

Korttidsvistelse
Korttidsvistelse avser växelvård, avlastning, eller annan tillfällig
vistelse på ett korttidsboende.
En omvårdnadsavgift debiteras med ett fast belopp per vistelsedag, dock ej inflyttningsdagen. Vid vistelse på ett korttidsboende ingår heldagskost bestående av frukost, lunch, kvällsmål
och kaffe/te. Matkostnad debiteras för heldagskost och kan inte
delas upp per måltid. Matkostnader tas ut för samtliga närvarodagar, dock ej inflyttningsdagen. En generell kostnad för förbrukningsvaror och sänglinne debiteras per vistelsedag. Dock ej
inflyttningsdagen.
Avgifter och kostnader

Avgift per dygn

Omvårdnadsavgift

68 kr

Matkostnad

97 kr

Förbrukningsvaror och sänglinne

6 kr
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Förbehållsbelopp och minimibelopp
Med förbehållsbelopp menas den summa pengar som vi
beräknar att du har kvar för att betala dina normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och
din bostadskostnad. Vi tar hänsyn till förbehållsbeloppet när vi
räknar fram din avgift. Förbehållsbeloppet ska täcka normala
levnadskostnader för:
• Kostnader för mat
(råvaror)
• Hemförsäkring
• Kläder, skor
• Hushållsel
• Fritid, böcker m.m.
• Läkarvård
• Läkemedel och tandvårdskostnader upp till
högkostnadsskydd
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• Hygien
• Förbrukningsvaror
• Möbler, husgeråd
• Resor
• Dagstidning, telefon,
TV-licens.

Minimibelopp 2017
Riksdagen har fastställt ett minimibelopp dels för ensamstående, dels för gifta/sammanboende.
Nivån på minimibeloppen per månad är fastställda till
följande:

Ordinärt boende:
• Ensamstående, 65 år och äldre

5 057 kr/månad

• Ensamstående, yngre än 65 år

5 563 kr/månad

• Gifta/sambor över 65 år 		

4 273 kr var/månad

• Gifta/sambor, yngre än 65 år

4 700 kr var/månad

Särskilt boende:
• Ensamstående, 65 år och äldre

4 236 kr/månad

• Ensamstående, yngre än 65 år

4 742 kr/månad
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Inkomstuppgift
Huvudtillämpningen av avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att dina olika aktuella bruttoinkomster läggs
samman på årsbasis varefter olika skatter avräknas. Därefter
divideras beloppet med tolv för att komma fram till en månadsinkomst efter skatt.
Uppgifter om inkomster som utbetalas av Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan hämtas automatiskt, t.ex. garanti-,
tilläggs- och änkepension, sjuk- och aktivitetsersättning,
livränta, livränta skattefri, handikappersättning skattefri och
bostadstillägg/bostadsbidrag. Övriga inkomster t.ex. tjänstepensioner (KPA, SPV, Alecta, AMF m.fl.), lön, utlandspension
och ränteinkomst m.m. lämnas av dig. Om du väljer att avstå
från att lämna uppgifter betalar du full avgift enligt kommunens taxa.
Omräkning av din avgift sker automatiskt varje år när prisbasbeloppet ändras. Detta sker vanligen i månadsskiftet
januari/februari. Då skickas en ny inkomstförfrågan ut för att
samla in nya inkomstuppgifter.
Du är skyldig att meddela kommunen ändrade förhållanden
som kan komma att påverka din omsorgsavgift. Ändringar
skickas till Varbergs kommun, Socialförvaltningen, Uppdragsavdelningen 432 80 Varberg.

Boendekostnader
Vid beräkning av bostadskostnad tillämpas de regler som används av försäkringskassan/pensionsmyndigheten vid prövning av ansökan om bostadsbidrag/bostadstillägg.
Bostadskostnaden för hyrd lägenhet är den avtalade månadseller årshyran inklusive uppvärmningskostnader.
12

Avgiftsbeslut
Efter att du har lämnat in inkomst och hyresuppgifterna gör
kommunen en beräkning och fattar beslut om avgift. Du får
ett skriftligt avgiftsbeslut om vilken avgift du ska betala och
information om hur avgiften räknats fram.

Överklaga
Den som inte är nöjd med ett avgiftsbeslut kan överklaga
beslutet skriftligen. Av skrivelsen ska det framgå vilken eller
vilka delar av avgiftsbeslutet du överklagar.
Skicka i så fall in din överklagan och hur du vill ha beslutet
ändrat till Varbergs kommun, Socialförvaltningen, Uppdragsavdelningen, 432 80 Varberg. Överklagan ska vara oss tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

Makar och registrerade partners
Era inkomster läggs samman och fördelas med hälften på var
och en. Har båda beviljade insatser så betalar var och en sin
avgift.

Sammanboende som inte är gifta
Är ni sammanboende anses ni dela på hyran, men enligt lag
har ni inte försörjningsplikt för varandra. Du behöver med
andra ord inte uppge din partners ekonomiska förhållanden.

Barn och ungdomar
För barn och ungdomar i grundutbildning beräknas avgiften
på föräldern/föräldrarnas inkomst, dock längst t o m 20 år.
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Dubbla boendekostnader
När du flyttar till särskilt boende, kan du även få betala hyra för
din tidigare bostad i några månader. Du kan eventuellt få reducerad avgift på omvårdnad och del av matkostnaden (tillredningskostnaden) de tre första månaderna. För att ansöka om reducering på grund av dubbla boendekostnader ska bostaden vara
uppsagd eller lämnad till försäljning. Ansökan skall ha inkommit
inom 3 månader från inflyttningsdatum. Blanketten ”Jämkningsansökan på grund av dubbla boendekostnader” skickas automatiskt ut tillsammans med hyreskontraktet till de berörda. Blanketten finns på www.varberg.se som blankett eller som E-tjänst.

Specialregler för kvarboendeskydd
Specialregler för inkomstberäkningen, s.k. kvarboendeskydd gäller för makar och sammanboende när en av dem flyttat till särskilt
boende. Om hemmavarande partner är beroende för sitt uppehälle av den andra partners inkomst och denne flyttar till särskilt
boende skall kommunen försäkra sig att den hemmavarande inte
drabbas av en ”oskäligt försämrad situation” när avgiften tas ut.

Parboende
Varbergs kommun har sedan 2012 möjlighet att erbjuda parboende i särskilt boende.

Övrigt
Autogiro, e-faktura och fakturafrågor
För enklare hantering rekommenderar vi dig att välja e-faktura
eller/och autogiro för betalning av fakturor till Varbergs
kommun. Blankett för autogiro finner ni på www.varberg.se
hemsida. Du kan även kontakta ekonomihandläggarna så
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skickas en blankett hem till dig. E-faktura anmäler du via din
internetbank. Kontakta ekonomihandläggarna om du har frågor som berör din faktura.

Samlingsfaktura
Om två personer i samma hushåll har beslut om insatser från
hemtjänsten, så kan man få en samlingsfaktura. Det innebär
att en person i hushållet står som mottagare av fakturan, men
bådas kostnader redovisas på samma faktura.

Betalningsvillkor
Din avgift faktureras en månad i efterskott. Hyrorna faktureras
enligt förhandlad hyresnivå för respektive boendeenhet. Fakturorna skickas omkring den 15:e varje månad och har förfallodag den sista vardagen i månaden (sista bankdagen).

Bostadstillägg/bostadsbidrag
Bostadstillägg ansöker du hos Pensionsmyndigheten. Du kan
själv hämta ansökningsblanketter på www.pensionsmyndigheten.se eller ringa
0771-776 766
Bostadsbidrag ansöker du hos Försäkringskassan. Du kan själv
hämta ansökningsblanketter på www.forsakringskassan.se.
eller ringa
0771-524 524.

Registrering av personuppgifter (enligt
Personuppgiftslagen, PUL)
Personuppgifter registreras enligt Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Dessa uppgifter är
sekretesskyddade.
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Denna broschyr vänder sig till dig som vill ha
information om hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, korttidsvistelse eller särskilt boende.

Utför ärenden via www.varberg.se
Du vet väl om att du kan utföra flera ärenden via
vår hemsida, www.varberg.se?
· Lämna uppgifter om din inkomst
(inkomstförfrågan)
· Beräkna dina avgifter
· Anmäla autogiro
· Jämkningsansökan vid dubbelt boende

Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Telefon socialförvaltningens kundcenter: 0340 - 883 61 www.varberg.se

