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AVGIFTER
Socialnämnden tar ut avgifter för samtliga insatser inom hemtjänsten utom avlösning
i hemmet, som är avgiftsfri.
Avgifter för dessa insatser ingår i maxtaxa. Maxtaxa för samtliga service- och
omvårdnadsinsatser är högst 2 013 kronor/månad för år 2017.
Din avgift beror på vilken utförd tid du fått och på din inkomst och bostadskostnad.
Kostnad för mat ingår inte i maxtaxan.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp är ett, av riksdagen, fastställt belopp som ska räknas bort från
nettoinkomsten innan avgiftsutrymmet fastställs.
För ensamboende är beloppet en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet. För år
2017 motsvarar det 5 057 kronor/månad.
För var och en av sammanlevande makar och sambor är beloppet en tolftedel av
1,1446 gånger prisbasbeloppet. För år 2017 motsvarar det 4 273 kronor/månad.
För personer yngre än 61 år är basbeloppet uppräknat med 10%.

Hemtjänst
Hemtjänstinsatser beviljas för dig som bor i ordinärt boende eller i servicehus. Om
Du bor i ordinärt boende har Du möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna.
Kommunens hemtjänst eller någon privat utförare, som är godkänd av kommunen.
Bor Du i servicehus, så är det kommunens hemtjänst som utför insatserna.
Hemtjänstinsatser ingår i maxtaxan och inkluderar såväl service- och
omvårdnadsinsatser som ledsagning. Avgift tas ut även om insatserna utförs av
anhörig.
Avgiften är 161 kronor/utförd timme.
På fakturan redovisas utförd tid, som hemtjänsten registrerat, i decimalform, vilket
betyder att en och en halv timme redovisas med 1,5 st och inte med 90 minuter eller
1 timme och 30 minuter.
Omräkningen sker genom att det antal minuter som hemtjänsten varit hos kund delas
med 60. Exempel, om hemtjänsten varit hos kund i en timme och 24 minuter ger det i
minuter, 84 minuter. 84 delat med 60 är 1,4. Detta exempel redovisas på fakturan
som 1,4 st.

Trygghetslarm
Avgift för insatsen trygghetslarm är 175 kronor/månad.
Borttappad larmklocka debiteras med 975:-.

Dagverksamhet
Avgift för insatsen dagverksamhet är 53 kronor/dag. Kostnad för mat med
56 kronor/dag tillkommer.

Avlösning i hemmet
Insatsen avlösning i hemmet är avgiftsfri.

Matdistribution
Avgift för insatsen matdistribution är 10 kronor/levererad matlåda. Kostnad för mat
med 39 kronor/matlåda tillkommer.

Servicehus
För boende i servicehus betalar du hyra för lägenheten till hyresvärden.

Särskilt boende med heldygnsomsorg
Service- och omvårdnadsavgift för dig som har insatsen särskilt boende med
heldygnsomsorg är 2 013 per månad.
Kostnad för mat med 2 490 kronor/månad tillkommer.
Därutöver får du en räkning för lägenhetshyran från hyresvärden.
I samband med parboende för äldre, betalar den medboende en serviceavgift på
3.090:- för mat och den service som tillhandahålles (städning och tvätt).
Om de parboende inte delar lägenhet, tillkommer hyra för den medboende.
Räkningen kommer från hyresvärden.

Tillfälligt boende (Korttidsboende)
Avgift i tillfälligt boende (korttidsvård) avser service- och personliga
omvårdnadsinsatser. Avgiften är 53 kronor/dag.
Kostnad för mat med 80 kronor/dag tillkommer.

ANDRA KOSTNADER
Förutom avgifter för service- och omvårdnadsinsatser kan du ha andra kostnader
som socialnämnden kommer att debitera.
Matkostnader ingår inte i maxtaxa, men i beräkningen av ditt minimibelopp tar vi
hänsyn till matkostnader. Dessa matkostnader avser köp av matlåda eller
måltidskostnader på särskilt boende, korttidsvård, dagverksamhet och kommunens
övriga öppna verksamheter.
Matkostnader debiteras du genom socialnämndens räkning för äldre- och
handikappomsorg.

VEM KAN JAG KONTAKTA I AVGIFTSFRÅGOR?
Bostadstillägg
Du kan ansöka om bostadstillägg (BTP) hos Pensionsmyndigheten.
Mer information och anvisningar om bostadstillägg ges av Pensionsmyndigheten,
telefon 0771-776 776.

Utförd tid på räkningen
Vid frågor om antalet utförda timmar eller utförda insatser på räkningen, ska
utföraren kontaktas.

Tillfällig reducering av avgiften
Hemtjänst / dagverksamhet


Det antal matportioner som levererats ska betalas.



Avgift för trygghetslarm reduceras inte vid eventuell frånvaro.

Reducering av avgift för boende med heldygnsomsorg


Frånvaro ska meddelas senast klockan 12.00 dagen innan.



Vid sjukhusvistelse eller annan frånvaro minskas avgiften från första dagen med
1/30 del per dag.



Hyran eller boendeavgiften reduceras inte.

Ansökan om högre förbehållsbelopp på grund av förhöjda levnadsomkostnader ska
göras skriftligen till kommunen.
Mer information om detta kontakta avgiftshandläggare via kommunens telefonväxel
08-581 690 00.

Betalningsvillkor
Räkning skickas i efterskott per månad och ska vara betald sista vardagen i
månaden. Avgift under 30 kronor debiteras inte.

Avgiftsändringar
En avgiftsändring kan bli aktuell i flera olika situationer.
Huvudregeln är att avgiften ändras i månaden efter att förhållanden har blivit kända.
Avgift kan ändras:


När inkomstförhållanden eller bostadskostnaden ändras. Du ska informera
avgiftshandläggaren om detta.



I samband med årlig omräkning av avgifterna. Kommunen inhämtar uppgifter från
dig en gång/år.



När familjeförhållandena ändras. Du ska informera biståndshandläggaren om
detta.



I samband med omständigheter som föranleder högre förbehållsbelopp.



Om bostadstillägg eller andra bidrag har beviljats eller upphört.



I samband med att prisbasbeloppet förändras. Beslutas i varje årsskifte.

Du kan kontakta ansvarig avgiftshandläggare via kommunens telefonväxel
08-581 690 00.

Överklagande
Avgiftsbeslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från
den dag då du fick underrättelse om beslutet.
Överklagandet ska adresseras till:

Socialnämnden
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

Du kan beställa informationsbroschyr ”Hur beräknas min avgift” från din
biståndshandläggare, avgiftshandläggare eller hämta broschyren från kommunens
hemsida, www.upplands-bro.se

