Information
Har du frågor om avgifterna kan du vända dig till Socialtjänstens
avgiftshandläggare telefon 0522-69 60 00.
Information finns även på www.uddevalla.se

Avgiftsberäkning
Hemtjänst och boendestöd
Vård- och omsorgs boende samt
bostad med särskild service enligt SoL
Trygghetslarm
Hemsjukvård

Besöksadress:
Kilbäcksgatan 32

2019-01-07

Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se

Denna information beskriver hur avgifterna beräknas

Så här räknar vi ut din vårdavgift

Vårdavgifter för dig som har hemtjänst eller boendestöd samt för dig
som bor i vård- och omsorgsboende eller bostad med särskild service för
personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen.

Avgift tas ut enligt fastställda taxor för vårdavgift.
Maxtaxa tillämpas utifrån den enskildes avgiftsutrymme, dock får inte
avgiften överstiga kommunens självkostnad. Se aktuella belopp i
broschyren ”Avgifter”.

För att kommunen ska kunna beräkna din avgift så behöver du ge ditt
samtycke till att dina inkomstuppgifter får inhämtas från
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.
Kompletterande uppgifter i blanketten ”inkomstförfrågan” ska inkomma
inom 14 dagar. Vid avsaknad av samtycke och/eller kompletterande
inkomstuppgifter debiteras maxtaxa.
Du har skyldighet att anmäla varaktiga och väsentliga förändringar av
dina ekonomiska förhållanden som kan påverka avgiften.
De aktuella beloppen finner du i broschyren ”Avgifter”.
Denna information är ett sammandrag av avgiftsreglerna, vilka är
beslutade av Kommunfullmäktige och Socialnämnden.
Reglerna i sin helhet kan du erhålla genom Avgiftshandläggare eller
kommunens hemsida: www.uddevalla.se.

Beslut om avgift m.m.
Du får skriftligt beslut om avgifterna. Av detta framgår vårdavgiftens
storlek och de andra uppgifter som ligger till grund för beräkningen samt
från vilket datum avgifterna gäller. Avgifterna debiteras månaden efter
som insatserna ges.
Överklagan
Beslut om avgift kan du överklaga till allmän domstol genom s.k.
förvaltningsbesvär. Din handläggare har skyldighet att hjälpa dig med
din överklagan. Mer information om hur du överklagar får du med ditt
avgiftsbeslut.
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Förbehållsbelopp

Vårdavgift

Förbehållsbeloppet är ett lägsta belopp som du har rätt att behålla av
dina inkomster innan vårdavgift fastställs.
Förbehållsbeloppet skall täcka dina utgifter för mat, hushållskostnader
och personliga behov inklusive läkarvård och medicin. Lägsta nivån på
förbehållsbeloppet är fastställd av riksdagen.
Storleken på ditt förbehållsbelopp beror på din ålder, om du är gift,
sammanboende eller ensamstående.

För de service och/eller omvårdnadsinsatser som du har beviljats enligt
socialtjänstlagen betalar du en vårdavgift. Det gäller oavsett om man bor
i eget boende eller i särskilt boende. Vårdavgiftens storlek beror på din
inkomst och avgiftsutrymme, en individuell beräkning görs och det finns
ett tak, en maxtaxa, för hur mycket man ska betala i vårdavgift.
---------------------------------------------------------------------------------------Avgift för trygghetslarm

Kommunen kan fastställa ett lägre förbehållsbelopp i de fall en kostnad
som förbehållsbeloppet skall täcka, exempelvis el, viss hemutrustning
och förbrukningsvaror ingår i vårdavgiften eller hyran.

För enbart trygghetslarm betalar man en larmavgift utifrån sitt
avgiftsutrymme. Har man ytterligare insatser, som t.ex. hemtjänst, så
ingår trygghetslarmet i maxtaxan. Trygghetslarmet ses som ett
månadsabonnemang och inga avdrag görs vid frånvaro.
I vård- och omsorgsboende ingår trygghetslarmet i vårdavgiften.
---------------------------------------------------------------------------------------Avgift för hemsjukvård

5

Individuellt belopp

Om du på grund av särskilda omständigheter har ett varaktigt personligt
behov som är större än normalfallet kan du få ett individuellt belopp
tillräknat ditt förbehållsbelopp. Exempel kan vara om du har fördyrad
kost på grund av att du har matabonnemang, om du har kostnader för
god man eller är underhållsskyldig för barn. Kostnaden skall vara
varaktig (över 6 månader) och ej oväsentlig (överstiga 200 kr per
månad). Därför är det viktigt att du meddelar avgiftshandläggaren vid
fördyrade levnadsomkostnader.
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Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet utgör underlag för beräkning av vårdavgift.
För gifta sammanräknas makarnas inkomst. Har båda makarna insatser
beräknas avgiftsutrymmet på makarnas sammanlagda ekonomiska
förhållanden. Har enbart ena maken insatser beräknas avgiftsutrymme på
hälften av makarnas sammanlagda ekonomiska förhållanden. Vid
beräkning av avgiftsutrymmet för sambo tas endast hänsyn till
vårdtagarens inkomst.

För enbart hemsjukvård betalar man en avgift utifrån sitt
avgiftsutrymme. Har man ytterligare insatser, som t.ex. hemtjänst, så
ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan. Avdrag för frånvaro görs endast
vid frånvaro för hel kalendermånad.
I vård- och omsorgsboende ingår hemsjukvård i vårdavgiften.
---------------------------------------------------------------------------------------Avgift för varuleverans
Bor du i eget boende kan du beviljas hjälp med leverans av dagligvaror.
För varuleveransen betalar du en månadsavgift som ingår i maxtaxan.
--------------------------------------------------------------------------------------Avdrag för vård- och kostavgift vid frånvaro
Vid sjukhusvistelse reduceras avgiften från första frånvarodagen.
För övrig frånvaro som meddelat minst sju dagar i förväg görs avdrag
från första frånvarodagen. Om frånvaro inte har meddelats sju dagar i
förväg görs avdrag från åttonde frånvarodagen.
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Så här räknas avgiftsunderlaget ut

Avgiftsberäkning grundas på aktuella inkomster och skattesatser, detta
för att man ska kunna ta hänsyn till att du förbehålls tillräckliga medel
för personliga behov. Med aktuella inkomster menas de förväntade
inkomsterna under kommande 12 månaderna. Som inkomst räknas
inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet.
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Nettoinkomst
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Beräkning av inkomst av tjänst görs på samma sätt som vid särskild
självdeklaration. Man räknar bl. a. med pension, sjukersättning, livränta,
pensionsförsäkring och inkomst av tjänst efter avdrag samt annan
inkomst, periodiskt understöd och bidrag.
Som inkomst av kapital räknas ränteinkomster, utdelningar och dyl.
Senaste kontrolluppgiften från banker, försäkringsbolag etc. ligger till
grund för beräkning av kapitalinkomst. Skatt beräknas efter aktuell
skattesats och hänsyn tas till förmögenhetsskatt.
Vid beräkning av kapital undantas den bostadsrätt/fastighet du bor i samt
ett fritidshus.
Inkomst av näringsverksamhet beräknas på samma sätt som vid särskild
självdeklaration. Skatteberäkning görs enligt gällande skatt.
Nettoinkomst sammanräknas med icke skattepliktig inkomst.
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Bostadstillägg – Bostadsbidrag

Bostadstillägg och bostadsbidrag sammanräknas med nettoinkomsten
3

Bostadskostnad

Den faktiska boendekostnaden beaktas. Vid beräkning av boendekostnaden vid egen fastighet används Försäkringskassans regler för
bostadstillägg för pensionärer.

