Taxor och avgifter
2021
inom
vård och omsorg
Socialtjänstlagen SoL

Samtliga avgifter följer förändringar av prisbasbeloppet
som för år 2021 är fastställt till 47 600 kronor
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Avgifter
Avgiften beror på ditt avgiftsutrymme. Den högsta avgiften (maxtaxa) som
kommunen kan ta ut för omvårdnadsinsatser enligt gällande regler för år
2021 är 2 139 kr/mån. Kostnad för mat och hyra tillkommer.

Maxtaxa
Hemtjänst i ordinärt boende och omsorg särskilt boende, hemsjukvård,
trygghetslarm samt omsorgen korttids/växelvård omfattas av maxtaxan.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp är en schablonsumma som omsorgstagaren är garanterad
att ha kvar när avgifterna för den kommunala omvårdnadsinsats samt
boendekostnaden är betald. Det skall täcka kostnader för t.ex. kläder,
livsmedel, telefon, läkarvård, mediciner samt enklare tandvård.

Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymme är det belopp som återstår när förbehållsbelopp, och hyra
räknats bort från din nettoinkomst. Om ni fått med blanketten
Inkomstanmälan för beräkning av förbehållsbelopp och avgiftsutrymme
Saknar vi er bostadskostnad, vänligen fyll i den och returnera den så vi kan
räkna ut rätt avgiftsutrymme för dig.

Avgiftsbeslut
Du får ett skriftligt beslut som talar om vilken kostnad du skall betala för de
insatser du beviljats. När omräkning av avgifter sker, t.ex. vid ändrade
inkomster eller förändrad hemtjänstnivå görs ett nytt avgiftsbeslut, du får
ett nytt beslut om din betalningsförmåga (avgiftsutrymmet) förändrats.

Överklagande
Om du anser att Socialnämndens beslut är felaktigt, kan du överklaga hos
Förvaltningsrätten.
Skrivelsen skall ställas till Förvaltningsrätten, Box 53197, 400 15 Göteborg,
men inlämnas till Socialkontoret Öckerö Kommun 475 80 Öckerö.
För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till
Socialkontoret inom tre veckor från det datum ni fick del av beslutet.

Dubbel boendekostnad
Om du flyttar till särskilt boende i kommunen kan du ansöka om reducering
av hyran under tre månader, detta förutsätt att dubbla boendekostnader
uppstår i samband med inflyttning från ordinärt till särskilt boende.
Telefon till avgiftshandläggare 031-976232
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Hemtjänstavgift

2 139 kr/mån

Hemtjänstavgiften beräknas på vilka insatser du beviljats se nedanstående
tabell.
Nivå 3 – hjälp mer än två ggr per vecka.
Nivå 2 – hjälp två ggr per vecka.
Nivå 1 – hjälp upp till en ggr per vecka.

2 139
1 283
856

kr/mån
kr/mån
kr/mån

Trygghetslarm
Hyra:
Trygghetslarm, 214 kr/mån.
Trygghetslarmlarm make/maka, 53 kr/mån.

Hemsjukvård
494 kr/mån
Omfattas av hemsjukvård, arbetsterapi och sjukgymnastik.

Ledsagarservice
7,5 % av bruttoinkomsten dividerat med fyra/tillfälle

Avgift per matportion som distribueras hem.
För matdistribution betalas en avgift om 11 kr per utkörning utöver gällande pris
för dagens lunch som är 68 kr. För dem som har hemvård avseende vård- och
omsorg ingår utkörningsavgiften i vård- och omsorgsavgiften.

Vårdavgift och boendekostnad vid
korttidsvistelse/växelvård/Hospice.
Boende 166 kr/dygn, får inte överstiga ditt avgiftsutrymme.
Vård & omsorg 71 kr/dygn, ingår i maxtaxan kan variera beroende på antal
dagar som du vistas på korttidsvistelse/växelvård.
Matavgift 114 kr/dygn

