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Så här beräknar vi din avgift
Avgifterna inom vård- och omsorgsförvaltningen är
inkomstprövade. Du ska själv fylla i dina
inkomstuppgifter på inkomstförfrågan för att
kommunen ska kunna göra en inkomstprövning och
beräkna ditt avgiftsutrymme. Det är frivilligt att lämna
inkomstuppgifter. Om du inte lämnar uppgifter inom tre
veckor betalar du full avgift enligt kommunens
avgiftstaxa. I de fall debitering infaller under dess tre
veckor skickas en faktura ut som inte grundar sig på din
inkomst. Denna faktura justeras så snart
inkomstförfrågan inkommer. Om inkomstförfrågan
besvaras senare än efter tre veckor gäller de nya
inkomstuppgifterna från innevarande debiteringsmånad.
Avgiftsutrymmet är din månadsinkomst efter skatt
minus din bostadskostnad och ditt minimibelopp*. Har
du låg inkomst blir din avgift låg, i vissa fall ingen alls.
Har du hög inkomst betalar du högre avgift, men aldrig
högre än den fastställda maxtaxan. För 2020 är avgiften
högst 2 125 kr/mån. Kostnader för mat, hyra och resor
tillkommer utöver maxavgiften.
Din avgift kan ändras om din inkomst, ditt civilstånd
eller din bostadskostnad (inklusive bostadsbidrag och
bostadstillägg) förändras. Alla dessa förändringar måste
du själv meddela kommunen så att vi kan ändra ditt
avgiftsbeslut. Hur hög avgift du får beror på
ovanstående samt hur mycket hjälp du får.
*För ensamstående är beloppet 5 340 kr/mån, för makar/sambor
4 512 kr/mån. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för
livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon,
hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel,
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Hemsjukvårdsavgift
Avgiften är 200 kr per besök och dag.
Avgift tas ut för insats av distriktssköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast eller undersköterska.
Gällande förskrivning av recept (läkemedel och
inkontinensskydd) eller hjälpmedel(t.ex. rullator,
toaförhöjning) samt träning.
Hemsjukvårdsavgiften samordnas med övriga insatser
upp till maxavgiften 2 125 kr. Ingen avgift tas ut för
barn och ungdomar till och med 18 år.

Matdistribution
Avgiften för matdistribution är samma som vid
lunchförsäljning till pensionärer i kommunens
skolrestauranger. Priset är för närvarande:
 Huvudmål 70 kr
 Huvudmål med efterrätt 75 kr
Beställning/avbeställning före kl. 10:30
Kyld matlåda inför helgen avbeställes senast
torsdag kl. 09.00
Deje 0552-447 31 Forshaga 054-17 23 26

Hemtjänstavgift
Den högsta avgift som får tas ut för hemtjänst,
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård är
tillsammans 2 125 kr/mån.
Trygghetslarm
För trygghetslarm är avgiften 374 kr/månad inklusive
utryckning. Avgiften samordnas med övriga insatser upp
till maxavgiften 2 125 kr.
För trygghetslarm debiteras en installationsavgift på
374 kr samt en avgift på 374 kr om inte larmknappen
lämnas tillbaka efter avslutat trygghetslarm. Dessa
avgifter ingår inte i maxavgiften.
Avlösning i hemmet
För anhörig som vårdar närstående. Hemtjänstavgiften
justeras så att ingen avgift tas ut för avlösning i
hemmet de första 10 timmarna per månad.
Frånvaroavdrag
Du får avdrag på hemtjänstavgiften när du är inlagd på
sjukhus. Dock inget avdrag på avgiften för
trygghetslarmet. Vid frånvaro mer än 30 dagar från
hemtjänst/ särskilt boende av annan orsak än
sjukhusvistelse dras hela hemtjänstbeloppet bort,
däremot inte avgiften för trygghetslarm. Frånvaro
måste meddelas en vecka i förväg. Om du själv väljer
att avstå enstaka hemtjänstbesök får du inget avdrag.

Särskilt boende på Lintjärn och Ullerudsgården
I särskilt boende betalar du hyra, mat och
hemtjänstavgift.
Hyra

För en lägenhet på ca 30 kvm är hyran 5 600 kr/mån.
Du kan söka BTP (bostadstillägg till pensionärer) hos
Pensionsmyndigheten.
Mat

För kost betalar du 3 798 kr/mån.
Hemtjänstavgift

För hemtjänst betalar du högst 2 125 kr/mån.
Dubbla boendekostnader

Om du får dubbla boendekostnader när du flyttar till
särskilt boende kan du få din hemtjänstavgift
reducerad. För hyresrätter gäller högst tre månader och
för bostadsrätter/fastigheter gäller högst sex månader.
Meddela avgiftshandläggaren när du flyttar in och glöm
inte att meddela om du blir av med din gamla bostad
snabbare än ovanstående.
Frånvaroavdrag

I särskilt boende betalar du inte matkostnaden om du är
borta och har anmält det en dag i förväg. Vid
sjukhusvistelse görs avdrag på matkostnaden från första
dagen. Avdrag görs även på hemtjänstavgiften.
Korttidsplats

Avgiften är 71 kr/dygn, och samordnas med övriga
insatser upp till maxavgiften 2 125 kr. Du betalar
matkostnad med 124,87 kr/dygn.

Övrig avgiftsinformation
Individuell prövning

Du som har fördyrande levnadsomkostnader (som till
exempel god man, kostnader till följd av
funktionsnedsättning, hemmavarande barn och/eller
underhåll till minderåriga barn) kan begära en
individuell prövning. Vi tar även hänsyn till
boendekostnader som inte täcks av Försäkringskassans
schablonbelopp. Anspråk skall styrkas med intyg eller
kvitto. Kostnader som täcks av annat bidrag eller
ersättning (till exempel handikappersättning) omfattas
inte.
Makar

För sammanboende makar och registrerade partners
räknas inkomsterna samman och delas lika vid
beräkningen. För makar och registrerade partners som
inte är sammanboende tillämpas regler som om ni vore
ensamboende. Om det är förmånligare för den enskilde
tillämpas dock regler för sammanboende. Detta gäller
även om bara ena maken har insatser från vård- och
omsorgsförvaltningen. Avgiften beräknas individuellt.
För sambo räknas inkomsten var för sig.

Vad gör jag om min inkomst inte räcker?

Du kan vända dig till Pensionsmyndigheten för att söka
bostadstillägg och/eller äldreförsörjningsstöd
alternativt till Försäkringskassan och/eller
Socialtjänsten.

Så säger du upp dina insatser
Om du inte längre önskar eller behöver dina insatser är
det viktigt att du så snart som möjligt meddelar din
biståndsbedömare. Om du avsäger dig enstaka insatser
ses det inte som en uppsägning. De enstaka tillfällen du
avsagt dig kommer att debiteras. Vid längre frånvaro,
se under rubriken ”Frånvaroavdrag”.
Vid dödsfall sker uppsägningen av insatser och hyra
automatiskt.

Att överklaga avgiftsbeslut
Avgiftsbeslut fattas med stöd av Socialtjänstlagen,
vilket betyder att du kan överklaga. Det är
Förvaltningsrätten som prövar kommunens beslut. Vänd
dig i första hand till avgiftshandläggaren.

Det är viktigt att du snarast anmäler ekonomiska
förändringar som påverkar din avgift till din
avgiftshandläggare!
Avgiftshandläggare
Deje inkl. Ullerudsgården
Maria Holmgren tfn 0552-446 09
Forshaga inkl. Lintjärn samt socialpsykiatri och LSS
Annica Engqvist tfn 054-17 23 12

Postadress: Forshaga kommun, Vård och omsorg, Box 93, 667 22 Forshaga
Besöksadress: Kommunhuset, Storgatan 52 Forshaga

