Taxor och avgifter
2019
inom
Särskilt boende
Socialtjänstlagen SoL

Prisbasbeloppet
för år 2019 är fastställt till 46 500 kronor
Taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige.
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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
2019 är 2 089 kr/mån. Kostnad för mat och hyra tillkommer.

Maxtaxa

Omsorgsavgiften i särskilt boende, 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,
telefon, läkarvård, mediciner samt enklare tandvård. För 2019 är beloppet
2 441 kr i särskilt boende.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme är det belopp som återstår när förbehållsbelopp, och hyra
räknats bort från din nettoinkomst.

Avgiftsutrymme beräknas på följande sätt
Nettoinkomst
- bostadskostnad
- förbehållsbelopp
= avgiftsutrymme

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 förutsättning att dubbla boendekostnader uppstår i
samband med inflyttning från ordinärt till särskilt boende.
Telefon till avgiftshandläggare 031-976232
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För dig som bor på särskilt boende
Solhöjden & Bergmans
Hyra

3 620 – 6 530 kr/månad

Helpension

3 300 kr/månad

Vård & omsorgsavgift
2 089 kr/månad
Ingår i maxavgiften, kan variera beroende på din inkomst.
Avdrag av matavgiften sker vid frånvaro from fjärde dagen.
Avdrag av vård & omsorgsavgift sker vid frånvaro from åttonde dagen.

Vi reservera oss för eventuella tryckfel.

