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Taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 

Beslutet skickas till: 
• Socialkontoret 
•Handläggare inom omsorgen 

Kommunfullmäktige antog 2017-10-31 158 taxor och avgifter inom 
omsorgen för äldre och funktionshindrade. 

Dokumentet har reviderats enligt följande; 

Särskilt boende år 2018  
Medboende i vård- och omsorgsboende kan ansöka om kost till samma 
kostnad och med samma förbehållsbelopp som för den som beviljats vård-
och omsorgsboende. Biståndsbedöms enligt socialtjänstlagen. Som 
medboende kan man då äta alla måltider på boendet precis som den man bor 
tillsammans med. 

Ordinärt boende år 2018 - Frukostabonnemang 
Frukostabonnemang, gäller frukost alla dagar i veckan. Frukostabonnemang 
biståndsbedöms enligt socialtjänstlagen. 

Reducering av frukostabonnemang vid frånvaro. Kostnaden för enstaka 
portioner har höjts efter beslut i fullmäktige 2018-04-17 § 39. 1 måltiden 
som levereras hem till brukaren ingår inte bröd, smör och dryck — det har 
därmed strukits. 

Matabonnemang till brukare inom AFF, både LSS och SoL 
Många brukare inom AFF äter regelbundet och större delen av månaden på 
Spiskroken. Att kostnaden för lunch/middag har höjts innebär en rejäl 
fördyring som kan medför att brukare slutar äta där pga. ekonomiska skäl. 

Socialnänmdens har 2018-05-21 § 39 beslutat att överlämna ärendet till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxor och avgifter inom omsorgen för äldre och funktionshindrade 
antas. 

2. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras 
inom respektive omsorgsnivå. 

3. Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras 
inom respektive omsorgsnivå. 

4. Taxan börjar gälla från och med 2018-07-01. 
5. Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-31 § 158 upphör att gälla. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Sn 2018-05-21 § 
Förslag till taxa 

Utdmgsbestyrkande 
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Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 

Bestämmelserna om avgifter inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade innebär i korthet att: 

• I lagen anges ett högsta belopp som kommunerna får ta ut i avgift för hemtjänst, kommunal 
hälso- och sjukvård, dagvård etc. 

• Kommunen ska använda ett fastställt förbehållsbelopp vid beräkning av den enskildes avgift 
utifrån den enskildes förmåga att kunna betala en avgift. Förbehållsbeloppet består av ett 
minimibelopp (5 136 kr/månad för ensamboende år 2018) samt boendekostnad. Om den 
enskilde har en varaktig merkostnad t.ex. på grund av fårdiglagad mat som levereras via 
hemtjänsten, ska kommunen ta hänsyn till detta och då höja förbehållsbeloppet. 

• I lagen anges hur den enskildes avgiftsgrundande inkomst ska beräknas. 

• Den enskilde kan överklaga ett avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. 

Bestämmelserna om avgifter innebär inte en garanti mot höjda avgifter. Mellan 0 och 2 044 kr år 
2018 beslutar kommunen själv hur stora avgifterna ska vara för respektive insats. 

Bestämmelserna om avgifter innebär att brukarna ska betala avgift för hemtjänst oavsett i vilken 
boendeform de bor. 

Om kommunen inte jämkar för matkostnader, kan merkostnader för mat medföra att brukare med 
låga inkomster och som saknar förmögenhet tvingas spara in på normala levnadskostnader eller 
ansöka om ekonomiskt bistånd, enligt Socialstyrelsen uppföljning och utvärdering av 
socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, som 
gjordes under våren 2007. (Dnr 00-1838/2002) 
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Begreppsförklaringar 

Hemtjänstavgift: 1 avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift. 

Vårdavgift: 1 avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift, hälso- och sjukvård (kommunal) samt 
förbrukningsartiklar (inkontinens). (gäller brukare som bor i vård- och omsorgsboende) 

Prisbasbelopp: Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring 
(1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Flera belopp, som 
används vid beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, är knutna till 
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kronor. 

Förbehållsbelopp: Det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel innan 
avgiften tas ut för hemtjänst, vård, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt boendekostnad. Förbehållsbeloppet är ingen 
garanti för vad den enski1de skall ha i sin börs utan ett räknetal. 

Minirnibelopp år 2018 = 45 500 kr /12 x 1,3546 = 5 136 kr per månad för ensamboende. 

Minimibeloppet, schabloniserad de1 skall täcka kostnader för följande poster: livsmedel (alla 
måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, möbler och 
husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt 
läkemedel. 

Avgiftsutrymme: det belopp som återstår när skatt och förbehållsbelopp (minimibelopp plus 
boendekostnad ) räknats av brukarens bruttoinkomster. 

Högkostnadsskydd: Högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt 
boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Maxavgiften per månad uppgår år 2018 till högst 45 500 kr /12 x 0,5392 = 2 044 kr. 

Beräkning av avgiftsunderlag: Beräkning skall ske utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster 
som är skattepliktiga. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall anses som 
inkomst. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. 

Medboende i vård- och omsorgsboende: Avser person som själv inte beviljats vård- och 
omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen men som väljer att bo tillsammans med närstående som 
beviljats vård- och omsorgsboende. Kan själv ha beviljade hemtjänstinsatser. 

sK-734K 
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Sammanfattning 

Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd. 
Beräkning av avgifterna sker i två steg. 
Steg ett: kontroll om den enskilde har rätt till förhöjt minimibelopp eller om det ska minskas 
texi särskilda boenden. 
Steg två: beräkning görs av den enskildes avgiftsutrymme. 

Avgiften bygger på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. 

Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet ska inte påverka 
avgiftsunderlaget. Ränteinkomster räknas också till inkomster. 

Högkostnadsskyddet, d.v.s. en högsta avgift medför att ingen skall betala mer än 
2 044 kr/månad i hemtjänst/vårdavgift år 2018. Detta nationellt fastställda förbehållsbelopp medför 
att den enskilde brukaren får behålla medel till normala levnadskostnader innan en hemtjänst-
/vårdavgift får tas ut. 

Ändring av beslutad avgift ska göras om förhållandena är förändrade, så att det påverkar avgiftens 
storlek. Det kan gälla årlig förändrat prisbasbelopp, ändring av den enskildes inkomster, 
bostadstillägg samt ändring av omsorgsnivå. 

Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. 

'jOK 
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Beräkning av förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. 

Minimibeloppet (schablonbelopp) år 2018 

Äldre personer 	Yngre funktionshindrade 
Ensamstående: 5 136 kr 	5 650 kr 
Makar: 	4 340 kr 	4 774 kr 

10 % högre förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade. 

Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin boendekostnad. Avgiftsbefriad är 
den som har nettoinkomster under eller har 5 136 kr/4 340 kr i månaden. Inkomsterna måste vara 
högre än förbehållsbeloppet om avgift får tas ut. 

Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre eller lägre 
nivå. 

Det kan finnas situationer när den enskilde har fördyrade levnadskostnader, individuella personliga 
behov och av varaktig karaktär samt att behovet avser ett inte oväsentligt belopp. Kommunen skall 
då höja nivån på minimibeloppet. 

Individuella delen kan t.ex. gälla följande: 

Högre minimibelopp till följd av ökade kostnader för: 
• Fördyrad kost 
• Kostnader för god man 
• Familje- och arbetssituation 
• Kostnader till följd av funktionshinder 

Kommunen kan i vissa fall bestämma minimibeloppet till en lägre nivå till följd av att den enskilde 
inte har kostnaden. 

Lägre minimibelopp till följd av minskade kostnader för: 
• Ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksarnhet 
• Ingår i avgiften eller hyran för särskilt boende 
• Tillhandahålls kostnadsfritt (hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror som glödlampor, 

papper, hygienartiklar) 

Avgiftsunderlaget skall beräknas i huvudsak på samma sätt som vid inkomstberäkningen om 
bostadstillägg m.fl. (prop. 2000/01:140). Däremot när det gäller den enskildes förmögenhet skall 
den inte påverka avgiftens storlek (prop. 2000/01:149 sid. 49). Vid beräkning av boendekostnad i 
egen fastighet görs beräkningen på samma sätt som Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan, dvs 
med schabloner per kvadratmeter boendeyta. 
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Beräkning av hemtjänst-/vårdavgift per månad - exempel: 

Exem DCI 1 
Bruttoinkomst 18 000 kronor 
Skatt 5 400 kronor 

Nettoinkomst 12 600 kronor 
Bostadstillägg 0 kronor 
Summa inkomster + 12 600 kronor 

Minimibelopp 5 136 kronor (se sidan 3) 
Merkostnad mat 1x7 548 kronor (fårdiglagad) 
Bostadskostnad 4 500 kronor 
Summa förbehållsbelopp - 10 184 kronor 

Avgiftsutrymme totalt + 2 416 kronor 
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per vecka samt 
har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift 2 044 kronor per månad år 2018. 
Brukarens avgiftsutrymme är på 2 416 kronor och därför har han/hon råd att betala hela avgiften. 

Exem el 2 
Bruttoinkomst 12 400 kronor 
Skatt 3 720 kronor 

Nettoinkomst 8 680 kronor 
Bostadstillägg 970 kronor 
Summa inkomster + 9 650 kronor 

Minimibelopp 5 136 kronor (se sidan 3) 
Merkostnad mat 548 kronor (fårdiglagad) 
Bostadskostnad 4 250 kronor 
Summa förbehållsbelopp - 9 934 kronor 

Avgiftsutrymme totalt - 284 kronor 

Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per vecka samt 
har matabonnemang 1x7, blir hans/hermes hemtjänstavgift 2 044 kronor. Avdrag görs med 2 044 
kronor eftersom hon/han har ett negativt avgiftsutrymme. Brukarens avgiftsutrymme är på 
-284 kronor och därför har han/hon inte råd att betala någon hemtjänstavgift (år 2018). 
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Matkostnader samt förhöjt förbehållsbelopp 

Konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnad per månad för äldre är 2 000 kr per person 
och månad (= vad den enskilde förväntas betala för sitt livsmedel) år 2018. 

2018  
Middag 40 % 	= 800 kr per person/månad 
Lunch 30 % 	= 600 kr per person/månad 
Frukost 20 % 	= 400 kr per person/månad 
Mellanmål 10 	= 200 kr per person/månad 
Totalt 	 =2 000 kr per person/månad 

Vid beräkning av hemtjänst- och vårdavgifter ska hänsyn tas till den enskildes merkostnader 
gällande t.ex. merkostnader för fårdiglagad mat, kostnader för god man ete. genom att höja 
förbehållsbeloppet. Detta innebär att när kommunen följer Konsumentverkets referensvärde för 
livsrnedelskostnader för äldre, blir höjningen skillnaden mellan faktiskt matkostnad kommunen tar 
ut (max 3 370 kr/mån år 2018) minus Konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnader 
(max 2 000 kr/mån år 2018). Höjningen av förbehållsbeloppet blir således max 1 370 kr år 2018 
gällande leverans av fårdiglagad mat till den enskilde. Merkostnaden ska vara varaktig. 
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Särskilt boende är 2018 

Särskilt boende 	Matkostnader per person 	3 370 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp per person 1 370 kr/månad 
(3 370 — 2 000 = 1 370 = merkostnad ) 

Matkostnaden som kommunen tar ut per månad ska årligen höjas med samma höjningsbelopp som 
konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnaden för äldre. För år 2018 blir det en höjning 
med 165 kr per månad och person. (2 000 kr — 1 835 kr = 165 kr.) 

Uträkning av förhöjt förbehållsbe1opp blir skillnaden mellan den kostnad brukaren betalar för sin 
mat på boende minus Konsumentverkets referensvärde för livsrnedelskostnad för äldre dvs. för år 
2018 blir det 3 370 kr — 2 000 kr 1 370 kr per månad/person. 

Merkostnaden för matkostnaden på våra boenden blir således 1 370 kr per månad/person år 2018. 

Reducering av matkostnader görs om brukaren varit frånvarande hel dag. Avdrag görs från första 
dagen till och med hemkomstdagen. Reducering görs per dag utifrån total matkostnad per månad 
delat med 30 dagar. 

Vid dödsfall reduceras matkostnaden från och med den dagen brukaren avlidit och resterande dagar 
under månaden. 

Även medboende i vård- och omsorgsboende kan även ansöka om kost till samma kostnad och med 
samma förbehållsbelopp som för den som beviljats vård- och omsorgsboende. 
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Ordinärt boende år 2018 

För att få matleverans i eget boende krävs ett biståndsbeslut, där det ska framgå att behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. 

För matleveranser till eget boende gäller fbljande måltidsformer: 

Matabonnemang — 7 dagars 

Två huvudmål (2 x 7) varje dag, total matkostnad 
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnader 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 

Ett huvudmål (1 x 7) varje dag, total matkostnad 
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 

Matabonnemang 5 dagars 

Ett huvudmål (lx 5) al1a vardagar mån - fre, total matkostnad 
Förhöjt förbehållsbelopp 
Hemtj änsttaxa tillkommer. 

Frukostabonnemang — 7 dagars 

Frukost alla vardagar mån sön, total matkostnad 
Förhöjt förbehållsbelopp 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 

2 359 kr/månad 
959 kr/månad 

1 348 kr/månad 
548 kr/månad 

987 kr/månad 
401 kr/månad 

674 kr/månad 
274 kr/månad 

OBS! Varje matabonnemang är personligt, vilket innebär bl.a. att makar måste ha var sitt 
abonnemang i fall båda har behov av insatsen. 

Beräkning av kostnad för respektive matabonnemang 

2 x 7 abonnemang = 70 % av heldygnsabormemang (3 370 kr år 2018) = 2 359 kr/mån (30 dag) 
1 x 7 abonnemang = 40 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 1 348 kr/mån (30 dag) 
1 x 5 abonnemang = 29,3 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 987 kr/mån (22 dag) 

Frukostabonnemang = 20 % av beldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) 674 kr/mån (30 dag) 

Samma procentsatser används vid beräkning av förhöjt förbehållsbelopp på respektive abonnemang. 
Doek gäller det procent av den totala merkostnaden dvs. 1 370 kr/mån år 2018. 

s )6VK 
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Reducering 

Reducering av matabonnemang görs om brukaren varit frånvarande heldag. Avdrag görs från första 
dagen till och med hernkornstdagen. Reducering per portion räknat i kronor blir enligt följande år 
2018: 

- matabonnemang 2x7 = 39 kronor eller 79 kronor per dag 
matabonnemang 1x7 =45 kronor 
matabonnemang 1x5 = 45 kronor 

- frukostabonnemang = 22 kronor 

Kostnader för matabonnemang som kommunen tar ut per månad via matleveranser, ska årligen 
räknas om utifrån fastställda, totala livsmedelskostnaden i våra särskilda boenden, som år 2018 är 3 
370 kr/mån och baseras på Konsumentverkets referensvärden för livsmedelskostnaden för äldre. 

Kostnader för enstaka portioner 

Leverans av enstaka portioner = 94 kr/portion 
(bröd, smör och dryck ingår inte vid hemleverans inom Arvidsjaurs tätort) 

Ingen hemtjänsttaxa debiteras för enstaka måltider om brukaren saknar bistånd för ytterligare 
insatser i hemmet i form av serviceinsatser som städ, inköp etc. eller hjälp med personlig 
omvårdnad. 

Matpriser restaurang 
Kommunkök 	 94 kr/ portion 
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Avgifter för makar 

Vid avgiftsberäkning läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på 
vardera maken. Det är skäligt med hänsyn till den inbördes lagyeglerade underhållsskyldigheten 
dem emellan, att deras inkomster räknas som gemensamma vid bestämmande av ornsorgstagarens 
avgiftsunderlag (prop. 2000/01:149 sid. 49). 

Kommunen kan bestämma att inkomsten beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den 
enskilde. Eftersom biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig och 
serviceinsatserna kan variera för vardera maken beräknas också avgiften för varje enskild person. 
Barns inkomster skaIl inte medräknas i avgiftsunderlaget. 

Avgifter för hemtjänst 

I hemtjänsten ingår deIs uppgifter av servicekaraktär och dels omvårdnadsuppgifter. 

1. Serviceinsatser 
• Städning och tvätt 
• Inköp, post- och 

bankärenden 
• Matlagning 

/matdistribution 

2. Personlig 
omvårdnad 

• Hjälp med att äta, 
dricka, på- och 
avklädning 

• Förflyttning, bryta 
isolering, känna 
trygghet 

3. Ledsagning 4. Avlösning av 
anhöriga 

• Avgiften för 
hemtjänst bygger 
på biståndsbeslut 

   

Hemtjänsttaxa fr.o.m. februari år 2018, per månad 

Omsorgsnivå 	 1 	2 	3 	4 	5 
Minst antaltimmar/vecka 

0,0001 1,1500 2,0700 3,9100 5,7500 
Avgift max % av prisbas-
beloppet delat med 12 18 % 27 % 36 % 45 % 53,92 % 
2018 års prisnivå 683 kr 1 024 kr 1 365 kr 1 706 kr 2 044 kr 

Prisbasbeloppet år 2018 är 45 500 kr. 

Avgiften är max 2 044 kr/mån i 2018 års nivå (45 500/12 x 0,5392 = 2 044 kr). Avgifterna får inte 
överstiga kommunens självkostnader. 

Kommunens självkostnadspris per hemtjänsttimme år 2018 = 395 kronor (beräkning utifrån 
nyckeltal i LOV-utredningen 2010). 
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Taxa för tillfälliga insatser eller för enbart vissa insatser 

Dagligvaruinköp: 

Tillredning av måltider: 

Trygghetslarm: 

Avgift enligt hemtjänsttaxa. 

Avgift enligt herntjänsttaxa. 

220 kr/månad för de som har hemtjänstinsatser för år 2018. 

260 kr/månad för de som inte har hemtjänstinsatser för år 2018. 

Ovanstående avgifter för trygghetslarm höjs årligen med 
5 kronor. 

Avgift enligt hemtjänsttaxa. 

Kostnad för mat och fika. 

Avgift enligt hemtjänsttaxa. Maxtaxan dividerat med 30 dagar 
= 68 kr/dygn samt kostnad för mat 112 kr/dygn år 2018. 

Serviceavgift 700 kr/månad för tvätt, städning av den 
gemensamma bostaden, förbnikningsartiklar samt tillgång till larm. taxa 
som årligen räknas upp med konsumentprisindex med oktoberindex 2015 
som bas. 
Beloppet avrundas till jämna fem kronor. 

Avgift enligt hemtjänsttaxa. 

920 kronor år 2018, taxa som årligen 
räknas upp med konsumentprisindex med oktoberindex 2006 som bas. 
Beloppet avrundas till jämna fem kronor. 

Ledsagning: 

Dagverksambet: 

Korttidsboende/ 
avlösning/växelvård: 

Medboende i 
vård- och omsorgsboende: 

Närståendestöd: 

Transport av avlidna 
från särskilda boenden: 
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Avgiftsbefrielse vid frånvaro inom hemtjänsten och 
särskilda boenden 

Är den enskilde bortrest minst 15 dagar i följd reduceras avgiften till hälften och 30 dagar i följd 
reduceras avgiften helt. Avdrag på kost reduceras när den enskilde är frånvarande heldag. 

Vårdavgifter vid särskilt boende 

Avgiften för särskilt boende beräknas utifrån den enskildes inkomstförhållanden. Avgiften blir 
därmed individuell och kan vara i utrymmet från 0 kr till högsta avgift. 
Högsta avgiften i 2018 års nivå är 2 044 kr (53,92 % av prisbasbeloppet per år delat med 12). 

I avgiften ska ingå 
• Service- och omvårdnadsavgift 
• Kommunal hälso- och sjukvård 
• Förbrukningsartiklar (inkontinens) 

Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Ingen ska betala mer än 
2 044 kr/månad. Fönnögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. Den enskildes 
beräknade avgiftsutrymme är avgörande innan avgift för omsorg och vård kan tas ut. 

Hyra på Länsmansgården utgår idag med 5 302 kr/månad. Hyresförändringar följer de nivåer som 
Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 

För boende i dubbelrum skrivs hyreskontrakt med vardera boende. Hyran delas lika mellan de två 
som bor i dubbelrummet, även kvadratmeteryta delas lika. 

Vårdavgift vid korttidsboende i avvaktan på permanent boendeplats 

Lika avgifter som särskilda boenden gällande kost och hemtjänst-/vårdavgift, dock endast halv hyra, 
för närvarande 2651 kr per månad år 2018. Hyresförändringar följer de nivåer som Arvidsjaurhem 
AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 
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Minskning av minimibelopp 2018 

I särskilt boende och korttidsboende i avvaktan på permanent boendeplats minskas 
minimumbeloppet med det som kommunen står för eller ingår i hyran. Det gäller för även för 
medboende i vård- och omsorgsboende. 
I Arvidsjaur görs förslagsvis följande avdrag vid beräkning av vårdavgiften: 

Gällande ensamboende: 
* Hushållsel 150 kr per månad - konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 110 kr per månad konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 100 kr per månad 

Totalt 360 kr per månad/ensamboende 

Gällande makar/sammanboende: 
* Hushållsel 220 kr per månad - konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 130 kr per månad - konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 200 kr per månad 

Totalt 550 kr per månad/makar/sammanboende 

Ökning av minimibelopp 2018 

Ökning av minirnibelopp blir merkostnader för mat, vilket uppgår år 2018 till 1 370 kr per person 
och månad. Merkostnadspriset ändras årligen utifrån Konsumentverkets referensvärde för 
livsmedelskostnad för äldre. 

Avgifter inom hemsjukvården 

Kommunens förutsättningar att ta avgifter regleras i Hälso- och sjukvårdslagen samt 
Kommunallagen, kommunerna måste också anpassa sitt avgiftsuttag till den s k maxtaxan som 
regleras på nationell nivå. Även det så kallade förbehållsbeloppet påverkar avgiftsuttaget. 

Arvidsjaurs kommun tar ut avgift för hembesök samt egenavgift för vissa hjälpmedel enligt beslut i 
kommunfullmäktige. Avgifterna följer landstingets riktlinjer för uttag av avgifter. 

I särskilt boende ingår besöksavgift för hälso- och sjukvård samt avgift för hjälpmedel i 
kommunens beslutade avgift för omvårdnad. 
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Ändring av avgiftsbestut 

Ändring av beslutad avgift skall göras när förhållandena förändras som t.ex. 
ändrade inkomstförhållanden 
• Ändrat beslut om bostadstillägg 
• Ändrade familjeförhållanden 
• Behov av högre eller lägre förbehållsbelopp 

Ändringen gäller från och med den månad uppgifterna som föranleder förändrad avgift inlänmas 
och/eller information lämnas om att bostadstillägg sökts och det kan bekräftas av 
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan 

Rätt för den enskilde att överklaga 
Individuellt beslut om: 
• Avgiftens storlek 
• Avgiftsändring 
• Beräkning av avgiftsutrymme, boendekostnad samt minimibelopp 

Avgift enligt ordinarie taxa 

För att beräkning av avgiftsutrymme skall kunna ske måste inkomstuppgifter inlämnas till 
kommunen. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras inom respektive 
omsorgsnivå. 

Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras inom respektive omsorgsnivå. 

sj0 
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Avgifter enligt lag om stöd och service (LSS) 

Avgifter inom LSS verksamhetsområde styrs av §§ 18-21. 

"18 § Av dem som enligt beslut crv Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning enligt 
lagen (1993:389) om assistansersättning får avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan 
ersättning. Lag (2004:826). 

19 § Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller 
hel garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension eller hel sjukersättning eller hel 
aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller som har annan inkomst av 
motsvarande storlek får skäliga avgtfter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut 
enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens 
självkostnader. Kommunen skall se till att den enskilde fär behålla tilfräckliga medel för sina personliga 
behov. Lag (2002199). 

20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är 
föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. 
Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 

21 § 1 andra fall än som anges i 18--20 §§får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut för 
insatser enligt denna lag." 

Avgifter i samband med boende i bostad med särskild service 
för barn eller ungdomar 

Ungdomar som tillhör LSS personkrets och studerar på gymnasienivå bor för närvarande i ett 
ungdomsboende. Ungdomarna vistas där under veckorna och åker hem under helger och skollov. 
Under skollov och praktikperioden reduceras avgifter för kost. 

Hyra 	 1700 kr/mån 
Kost 	 1500 kr/mån 

Visteise i korttidshem samt avlastningsfamilj vid övernattning 

Avgift för kost — vuxna 
	

100 kr/dygn 
Avgift för kost — barn 
	

75 kr/dygn 

Matabonnemang 

2 x 7 abonnemang = 70 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 2 359 kr/mån (30 dag) 

1 x 7 abonnemang = 40 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 1 348 kr/mån (30 dag) 

1 x 5 abonnemang = 29,3 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 987 kr/mån (22 dag) 

Frukostabonnemang = 20 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 674 kr/mån (30 dag) 

9)09N  
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Avgift för boendestöd enligt SoL 

Inkomst 

Klass 
Inkomst Avgift kr/mån 

1 0-88 000 174 

2 88 001-105 000 245 

3 105 001-120 000 419 

4 120 001-140 000 522 
5 140 001-165 000 624 

6 165 001-195 000 706 

7 195 001- 849 


	Kf79



