VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Så här beräknas din omsorgsavgift
När du får hjälpinsatser från kommunen ska du betala omsorgsavgift.
Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst, familjeförhållanden
och hur mycket hjälp du har.
Nettoinkomster (inklusive
BTP eller bostadsbidrag)
Minus

Minimibelopp

Minus

Ev. höjning av minimibelopp

Minus

Bostadskostnad

Minus

Ev. individuellt tillägg

=

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme = omsorgsavgift men aldrig
högre än maxtaxa. Se avgiftsbroschyren.
För att kunna beräkna din avgift behöver du
lämna uppgifter om dina inkomster före skatt,
familjeförhållanden och din bostadskostnad.
Kommunen har bara tillgång till vissa
inkomstuppgifter och ersättningar från
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.
Från Skatteverket kan vi bara ta del av ditt
taxeringsbeslut från 2 år tillbaka. Därför är
det viktigt att du lämnar de uppgifter som
begärs.
Du är skyldig att meddela förändringar
som kan påverka avgiftens storlek när de
än inträffar under året.
Har du frågor vänder du dig till din avgiftshandläggare.

Din inkomst
Som inkomst räknas alla skattepliktiga
inkomster såsom exempelvis lön, aktivitets- och sjukersättning, alla former av
pensioner, föräldrapenning samt inkomst
av näringsverksamhet, a-kassa, arvoden
och inkomst av kapital.
Även vissa skattefria ersättningar och
bidrag räknas som inkomst. Bland annat
bostadstillägg och bostadsbidrag.
Förmögenhet och schablonintäkt räknas
inte som inkomst.
För sammanlevande makar beräknas din
inkomst som hälften av den sammanlagda
inkomsten.
För makar där ena parten bor i något av
kommunens särskilda boenden eller för
makar som bor i villa eller lägenhet där
bara ena parten har personlig omvårdnad, ska endast omsorgstagarens inkomster ligga till grund för beräkningen,
om denne har den lägsta inkomsten. I
annat fall delas den sammanlagda
inkomsten med två.
Sammanboendes (vuxna med gemensamt hushåll) inkomst räknas var för sig.
Bostadskostnad
Bostadskostnaden delas lika på det antal
vuxna som bor i bostaden.

Vill du uppge en fastighets verkliga kostnad
ska detta styrkas. Ansökan om bostadsbidrag/-tillägg måste göras.
Du kan också välja att bostadskostnaden
ska beräknas i enlighet med Pensionsmyndighetens föreskrifter om beräkning
av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
Pensionsmyndighetens schablon för drift
och underhåll ökas med fastighetsskatt,
70 % av eventuell tomträttsavgäld och 70
% av eventuella räntekostnader på den
aktuella skulden på lån till bostaden.
Minimibelopp
Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som
ska täcka normalkostnader för livsmedel,
kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning,
telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och
läkemedel.
Har du matdistribution eller köper din mat i
ett äldreboende alternativt bostad med
särskild service höjer kommunen automatiskt minimibeloppet för dina fördyrade
måltidskostnader.
Förbehållsbelopp och avgiftsutrymme
Förbehållsbeloppet är summan av ditt
minimibelopp och din bostadskostnad.
Förbehållsbeloppet dras från din sammanlagda inkomst efter skatt.
Den summa som återstår kallas för
avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet
som avgör vilken omsorgsavgift du ska
betala. Det kan efter den individuella
beräkningen bli allt från 0 kronor upp till
maxtaxan. Maxtaxan är ett lagstadgat
belopp som fastställs procentuellt mot
prisbasbeloppet.

Individuella tillägg
Du kan få behålla ett högre förbehållsbelopp om du varaktigt har högre kostnader på grund av ditt funktionshinder
eller din familjesituation.
Om du under mer än 6 månader per år
har en högre kostnad (minst 200 kronor
per månad) på grund av ditt funktionshinder eller din familjesituation kan du få
en höjning av ditt förbehållsbelopp, Kostnaden får inte ersättas av handikappersättning, avdrag i deklaration eller på
annat sätt.
Du ansöker själv om det och måste sedan
förnya din begäran varje årsskifte.
Exempel är:
 Du har egen kostnad för god man.
 Familje- och arbetssituation: underhållskostnad för minderåriga barn,
arbetsresor eller andra kostnader som
behövs för en familjs underhåll.
 Kostnader till följd av funktionshinder.
Exempelvis rehabilitering/habilitering
inklusive resor (ej sjukresor). Resor till
daglig verksamhet
 Yngres behov av medel för fritidsaktiviteter, bosättning, familjebildning etc.
Kostnaderna ska vara styrkta.
En begäran om högre förbehållsbelopp
som grundar sig i medicinska orsaker ska
vara styrkt av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
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