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INLEDNING

Tidaholms kommun tar ut avgifter för den hjälp du får, antingen i
form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet eller andra
insatser som ges till äldre och personer med
funktionsnedsättning.
I denna broschyr får du information om kommunens avgifter för
insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vad
du betalar för dina insatser beror på vilka inkomster du har och
vilka övriga utgifter du har för mat och boende m.m.
AVGIFTSBERÄKNING
Vid avgiftsberäkning räknas din nettoinkomst (inkomst efter
skatt) fram. Avgiften beräknas på din aktuella inkomst,
föregående årsavkastning på kapital och bostadstillägg. Din
avgift påverkas inte av ev. förmögenhet.
Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas
direkt från Riksförsäkringsverket.
Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.
Vid frånvaro minskas avgiften för hemtjänst och kostnaden för
mat med 1/30 per dag om frånvaron överstiger 24 timmar.
Hyreskostnaden reduceras inte.
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Avgiften betalas en månad i efterskott. Omräkning av din avgift
kommer att ske en gång per år i januari månad.
Avgiften kan ändras om din ekonomi förändras t.ex. vid ändrade





Inkomstförhållanden
Hjälpinsatser
Bostadstillägget till pensionärer
Familjeförhållanden

Du skall alltid meddela ändrade förhållanden under ett
pågående år. Uppgifterna kan påverka din avgift.
Förbehållsbeloppet
Innan kommunen kan ta ut en avgift för vård och omsorg måste
kommunen försäkra sig om att du har tillräckliga medel för dina
personliga utgifter. I socialtjänstlagen finns ett fastställt
förbehållsbelopp som är tänkt att täcka kostnaderna för bl.a.











Livsmedel
Kläder och skor
Fritid
Hygien
Förbrukningsvaror
Möbler
Tidning, TV och Telefon
Hemförsäkring
Resor
Hälso- och sjukvård Läkemedel
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Förbehållsbeloppen är för:
Ensamstående i ordinärt boende

5136 kr

Sammanboende i ordinärt boende

4340 kr

Äldreboende

2216 kr

För personer yngre än 65 år är förbehållsbeloppet 10 % högre.
Förbehållsbeloppet kan höjas om det finns särskilda och
varaktiga skäl och om kostnaderna motsvarar 200 kr per
månad.
Förbehållsbeloppet kan även höjas för motsvarande kostnaden
för god man.
Rätt att överklaga
Du har rätt att överklaga ditt individuella beslut som rör





Avgiftens storlek
Avgiftsändring
Beräkning av avgiftsunderlag
Beräkning av förbehållsbelopp

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du klaga hos
länsrätten. Vi hjälper dig gärna med detta.
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HEMTJÄNSTAVGIFT

I hemtjänstavgiften ingår all hemvård som omfattar personlig
omvårdnad, tillsyn, dusch, promenader mm.

Hemtjänstavgift (omvårdnad)
Hemtjänstavgiften är uppdelad på 3 nivåer.
Nivå 1: Upp till 2 tim/vecka

488 kr/mån

Nivå 2: 2-10 tim/vecka

1204 kr/mån

Nivå 3: Mer än 10 tim/vecka

2044 kr/mån

Vid start eller utträde ur hemtjänst beräknas avgiften per dag.
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Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)

246 kr/timma

Mat
Matdistribution

43 kr/portion

Utkörningskostnad för matdistribution

8 kr/portion

Matlag

43 kr/portion

Öppen matservering

60 kr/portion

Utkörning av varor

246 kr/timma
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Trygghetslarm

300 kr/månad

Ledsagarservice
Ledsagning

246 kr/månad

Kortvård och växelvård
Var av 97 kronor är en matkostnad
och 68 kronor är en hemtjänstavgift.

Dagverksamhet
Middag, exkl. kostnader för kaffe.

Sjukvårdsinsatser

165 kr/dygn

43 kr/portion

246 kr/månad
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AVGIFTER SÄRSKILT BOENDE

Avgifterna vid särskilt boende består av tre delar:
Hyra
Matkostnad

2920 kr

Hemtjänstavgift (omvårdnadsavgift)

(max) 2044 kr

Räkningen avseende avgifter i Särskilt boende sänds ut
månaden efter boendemånaden och betalas i efterskott.

Hyra
Midgård

3935 kr/mån-4438 kr/mån

Hellidshemmet

3935 kr/mån-4740 kr/mån

Solvik

4237 kr/mån

Lindängen

4237 kr/mån

När du fått plats i särskilt boende bör du ansöka om
Bostadstillägg hos pensionsmyndigheten. Bostadstillägg är
inkomstprövat och reduceras vid hög inkomst eller stor
förmögenhet. Du kan även ansöka om jämkning för dubbla
hyreskostnader om det inte finns tillgångar överstigande ett
prisbasbelopp (45500). Då beviljas inte jämkning. Kontakta
avgiftshandläggaren för mer information.
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Avgift för mat
Matkostnad debiteras enligt gällande taxa.
(2018 är avgiften för mat 2920 kr/mån).

Hemtjänstavgift (omvårdnadsavgift)
Hemtjänstavgift beräknas av din nettoinkomst och är från den 1
januari 2018 maximalt 2044 kr.

Detta ingår i avgiften i boendet








Tillgång till gemensamhetsutrymmen
Städning
Fönsterputsning
Hushållsel
TV avgift
Tvätt och rengöringsmedel, toapapper, sänglinne
Möbler så som säng och sängbord

De uppgifter som du lämnar kommer att registreras i Tidaholms dataregister och
används för ärendets hantering. Uppgifterna behandlas i enlighet med
bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL). För ytterligare information om hur
dina personuppgifter används, eller om du vill att dessa ändras vänder du dig till
omvårdnadsförvaltningen
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AVGIFTER INOM LSS-VERKSAMHETEN
Boende Solstigen
Hyra

4628 kr/månad

Korttidsvistelse
Frukost
Lunch eller middag
Mellanmål
Kvällsmål

14 kr
43 kr
14 kr
26 kr

Daglig verksamhet
Lunch

43 kr
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Omvårdnadsförvaltningen 2017-12-28

