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Kontakt
För ytterligare information eller bokning av besök, ring
kommunens avgiftshandläggare under telefontid mån –
fre, kl 08.00-12.00 på telefon 0346-88 62 12 eller 034688 62 16. Besöksadress är Storgatan 27.

Information om avgifter
Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom
äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen
regleras vilken högsta avgift en kommun får ta ut för
omvårdnadsavgift.
Högsta omvårdnadsavgift, så kallad maxtaxa, för år
2014 är 1 776 kr per månad. Kostnad för mat och
boende tillkommer.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om vilka avgifter
som ska gälla i Falkenbergs kommun. Kommunfullmäktiges beslut bygger på att du betalar en fast hyreskostnad, en fast matkostnad samt en inkomstrelaterad
avgift för service- och omvårdnadsinsatser.
Socialnämnden har utarbetat tillämpningsregler som
reglerar hanteringen av avgifter. Avgiftsåret gäller mellan
2014-01-01 – 2014-12-31.
Vårdtagare från annan kommun som vistas i Falkenbergs kommun betalar till sin egen kommun.
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Viktig information angående
din hemförsäkring
Vi vill från äldreomsorgens sida uppmana dig, att i
samband med att du blir beviljad trygghetslarm,
hemtjänst eller särskilt boende, att se över din hemförsäkring. Generellt gäller att man som försäkringstagare inte har möjlighet att få full ersättning vid
exempelvis stöld när du har lämnat över nycklar till
någon annan. En del försäkringsbolag rekommenderar
en tilläggsförsäkring som bland annat sänker beviskravet på att någon olovligen ska ha tagit sig in i
bostaden för att det ska räknas som stöld. En del
försäkringsbolag lämnar ingen ersättning överhuvudtaget vid stöld om du har lämnat över nycklar till någon
annan.

Så här räknar vi ut din avgift
+

Nettoinkomst per månad

+

Bostadstillägg/bostadsbidrag per månad

-

Boendekostnad/hyra per månad

-

Förbehållsbelopp per månad

=

Avgiftsutrymme i kronor per månad
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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 administrativa avdelningen, för att vi ska kunna räkna fram
rätt avgift. Ändras din inkomst eller boendekostnad
under året ska du meddela detta till oss.
Avgiften grundar sig på dina sammanlagda inkomster
efter skatt. Som inkomst räknas pension, lön, bostadstillägg och ränteinkomster på banken samt reavinster,
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.
Summan som vi får fram efter att vi minskat nettoinkomsterna med boendekostnaden och förbehållsbeloppet kallar vi avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är
vad du maximalt kan betala i omvårdnadsavgift. Är
avgiftsutrymmet negativt, så sätts omvårdnadsavgiften
till 0 kronor. Är avgiftsutrymmet positivt, beror omvårdnadsavgiftens storlek på hur många beviljade timmar du
har för dina insatser, dock aldrig högre än beslutad maxtaxa. Avgiftsutrymmet omprövas 1 gång i månaden.
Avgifter för service- och omvårdnad, mat samt hyra
faktureras i efterskott. Fakturan skickas ut runt den 15:e,
med förfallodatum den sista i månaden. Den som vill kan
betala via autogiro. Blankett för ansökan om autogiro
medföljer blanketten om inkomstförfrågan.
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Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är det belopp som beräknas täcka
dina levnadskostnader såsom livsmedel, kläder, skor,
fritid, hygien, dagstidningar, telefon, TV-avgift,
hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård,
hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd
och läkemedel. Förbehållsbeloppet används vid
uträkning av avgiftsutrymmet.
Följande förbehållsbelopp gäller under avgiftsåret 2014.
Ensamstående i eget boende
60 år eller yngre
61 år eller äldre

5 513 kronor/månad
5 012 kronor/månad

För makar och sambo i eget boende
60 år eller yngre
61 år eller äldre

4 659 kronor/månad
4 235 kronor/månad

Det finns situationer då förbehållsbeloppet inte räcker
till. Kommunen kan i så fall höja beloppet. Sådana kostnader ska verifieras och vara av varaktig karaktär.
Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp ska göras till
socialförvaltningens administrativa avdelning.
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Maxtaxa
Den högsta omvårdnadsavgiften, så kallad maxtaxa, du
kan betala i vårdavgift för år 2014 är 1 776 kronor i
månaden. Det gäller följande avgifter tillsammans,
• Omvårdnadsavgift
• Hemtjänstavgift
• Trygghetslarm
En del kostnader ingår inte i maxtaxan,
• Mat
• Boende/hyra

Avgiftsreducering
Avgiftsreducering kan bli aktuellt i följande fall:
•
•
•
•

Negativt avgiftsutrymme – jämkning
Jämkning för dubbla boendekostnader
Varaktigt behov av utökat förbehållsbelopp
Sjukhusvistelse, på omvårdnadsavgiften,
beroende på avgiftsutrymmets storlek
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Hemtjänst
Omvårdnadsavgiften är beroende av hur många timmar
du har beviljats i månaden. Därefter grundar sig avgiften
på dina sammanlagda inkomster efter skatt. Inkomsterna
jämförs sedan med dina utgifter och hur stor avgiften blir
beror på hur stort ditt så kallade avgiftsutrymme är.

Självkostnadspris
Avgiften får ej överstiga självkostnadspriset som är 282
kronor per timma för 2014.

Trygghetslarm
För att underlätta för dig som bor hemma, finns möjlighet
att ansöka om trygghetslarm. Via trygghetslarmet får du
kontakt med vår larmmottagning under hela dygnet. Från
larmmottagningen utgår personal som ger hjälp och
stöd. Trygghetslarm kostar 192 kronor i månaden i fast
avgift. Vid borttappad larmklocka debiterar kommunen
en kostnad på 1 000 kronor.

Matkostnad
Har du beslut om matdistribution är kostnaden 64
kronor per portion. Med råkost kostar det 69 kronor
per portion. Näringstillskott kostar 14 kronor per
portion.
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Korttidsplats
Korttidsplats kan ges både akut och som planerad
avlösning. Detta innebär en tidsbegränsad vistelse på ett
av kommunens särskilda boende. Vistelsen kan vara en
eller några veckor i följd. Korttidsplats är en möjlighet för
anhöriga att få avlösning i omvårdnadsarbetet.
Korttidsplats utnyttjas också av dig som behöver vård
och omsorg på ett boende innan du kommer hem efter
t ex en sjukhusvistelse. För korttidsplats betalas omvårdnadsavgift samt kostnad för mat, 110 kr per dygn.

Dagverksamhet
Dagverksamhet och träffpunkter är till för pensionärer
som bor kvar i sina egna hem. Den enskilde kan under
dagtid på vardagar, få en plats på dagverksamheten.
Här utför man vardagssysslor såsom matlagning,
tidningsläsning, utevistelse med mera. För dagverksamheten betalas ingen omvårdnadsavgift utan enbart
kostnad för mat.

Måltidspriser
Lunch
Dessert
Kaffe utan bröd
Kaffe med bröd

45 kronor
(inkl dryck och tillbehör)
9 kronor
13 kronor
18 kronor
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Dessa priser gäller oavhängigt om personen har ett
biståndsbeslut på matdistribution, det vill säga samtliga
som väljer att äta sin lunch på dagcentraler och träffpunkter betalar samma pris.

Ledsagarservice
Ledsagarservice är i första hand ett komplement till
hemtjänst. I vissa fall kan brukare på särskilda boenden
beviljas ledsagarservice. Avgiften är 20 kronor per
timme.

Servicelägenhet
Personer som beviljas boende i servicelägenhet betalar
för sina hemtjänstinsatser och eventuellt också för mat.
Hyran debiteras direkt av fastighetsägaren eller socialförvaltningen. Hemtjänstavgiften är grundat på beräknade timmar per månad.

Särskilt boende
I särskilt boende finns tre fasta avgifter som betalas till
kommunen. Dessa är omvårdnadsavgift, matabonnemang samt hyra. TV-licens ska ej betalas av dem som
bor i särskilt boende.
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Hyra
Det är fastighetsbolaget Falkenbergs Bostads AB (FaBo)
som sätter hyrorna för boendet. Hyran beräknas enligt
bruksvärdesmetoden där standard ligger som grund för
hyreskostnaden.

Omvårdnadsavgift
Du som bor i särskilt boende betalar omvårdnadsavgiften som högst 1 776 kronor, beroende på avgiftsutrymmet. Omvårdnadsavgift omfattar inte kostnad för boende
och kost.

Mat
Mat för dig som bor i särskilt boende är ett abonnemang
till en kostnad av 3 337 kr per månad. Matkostnad kan
jämkas vid negativt avgiftsutrymme. Avdrag görs endast
vid sjukhusvistelse.
Enstaka måltider gruppboenden:
Frukost
Lunch
Dessert
Kvällsmål
Näringstillskott
Sondmat

22 kronor
45 kronor
9 kronor
42 kronor
14 kronor
27 kronor
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Bor man i servicelägenhet och äter samtliga måltider
från måltidsverksamheten under en dag får man också
betala 110 kronor. Men äter man däremot enstaka
måltider debiteras man även för kaffe som man intar på
dagcentral mellan måltiderna. Då gäller samma priser
som för övriga besökare (pensionärer) på dagcentraler
och dagverksamheter.
Kaffe utan bröd
Kaffe med bröd

13 kronor
18 kronor

Servicetjänster
Falkenbergs kommun har fr o m 2011-09-01 gett
personer som fyllt 75 år och är bosatta i kommunen
möjlighet att beställa servicetjänster utan att bli behovsbedömda av biståndshandläggare. Man har möjlighet att
beställa hjälp till städning, tvätt och inköp och trygghetslarm. Beställningen sker via avgiftsassistent och beräkning av avgiften för dessa tjänster sker på samma sätt
som biståndsbedömda insatser.
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Jämkning vid flytt till särskilt
boende
Om du flyttar till särskilt boende och måste betala hyra
för din gamla bostad kan du få reducerad avgift under
den tid det tar att göra sig av med boendet, dock längst i
tre månader. Du måste särskilt ansöka om att få reducerad avgift via en jämkningsansökan.

Överklagan
Du kan överklaga kommunens beslut om avgiftens
storlek.

Överklagningsmöjligheten avser:
• Beräkning av avgiftsunderlag
• Avgiftens storlek
• Beräkning av boendekostnad
• Beräkning av förbehållsbelopp
• När ändring av avgift kan ske
Överklagandet ska lämnas eller skickas till socialförvaltningens administrativa avdelning inom tre veckor från
den dag du tog del av beslutet.
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Har överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i
Göteborg, om inte socialförvaltningen själv ändrar
beslutet på det sätt som begärts i överklagandet. För
ytterligare upplysningar, vänligen vänd dig till den person
som handlagt ditt ärende.

Kontakta Pensionsmyndigheten
Bostadstillägg
Tänk på att du som pensionär kan ha rätt till bostadstillägg. Bostadstillägg är ett inkomstprövat tillägg till vissa
andra förmåner.
Din bostadskostnad och inkomst påverkar bostadstilläggets storlek. Du ansöker om bostadstillägg till
pensionärer hos Pensionsmyndigheten.

Högre pension
När make/maka flyttar till serviceboende har makarna
rätt till pension motsvarande ensamstående, vilket ger
högre garantipension. Kontakta därför Pensionsmyndigheten angående ändring av pension.

Pensionsmyndighetens kundservice:
0771-776 776
www.pensionsmyndigheten.se
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Falkenbergs kommun
Socialförvaltningen
Administrativa
avdelningen
311 80 FALKENBERG
Besöksadress: Storgatan 27
Telefon: 0346-88 60 00
Fax: 0346-806 05

