Avgifter 2019
Hjälp i hemmet

Avgifter och taxor är antagna av
Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, § 69.
Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och106 §§.
28 november 2011, § 214, därpå följande revideringar.
Avgiftsmodellen gäller från den 1 januari 2011

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Omsorgsavgift — omfattas av maxtaxan
För stöd, hjälp, service och kommunal sjukvård betalar du omsorgsavgift. Den
maximala avgift som får tas ut 2019 är 2 089 kronor per månad (maxtaxa). För att
kunna fastställa din avgift gör kommunen en beräkning av ditt avgiftsutrymme. Så
här beräknas det:

Minus
Minus
=

Inkomster efter skatt (inkl. bostadstillägg/-bidrag)
bostadskostnad
minimibelopp
avgiftsutrymme = högsta avgift. Dock högst maxtaxa.

Beräkning av din omsorgsavgift
Du ska fylla i blanketten Underlag för beräkning av avgift och skicka in den till
kommunen senast 2 månader efter det datum som står i bifogat beslut.
Om du inte skickar in blanketten i tid beslutar kommunen om maximal avgift för de
insatser du får.
Skicka även med sidan ”Specifikation till inkomstdeklaration 1 för inkomståret
2017” från din (och ev. make/maka/registrerad partners) deklaration”.
Har du inkomst av näringsverksamhet skickar du med senaste NE-blanketten.
Du är skyldig att meddela förändringar som påverkar din omsorgsavgift oavsett när
de inträffar under året.

Om du inte vill lämna uppgifter
Du kan på blanketten välja att inte lämna några uppgifter. Då får du betala högsta
avgift för den/de insatser du får. Blanketten måste skrivas under och skickas in.

Bostadskostnad + minimibelopp = förbehållsbelopp.
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.
Från och med den 1 januari 2019 är minimibeloppet 5 249 kronor per månad för
ensamstående och 4 435 kronor per person och månad för sambos och sammanlevande makar/partners.
Fördjupad information — http://www.ornskoldsvik.se
Klicka på Omsorg och hjälp, Hjälp i hemmet, Avgifter.
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Individuell höjning av förbehållsbeloppet
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, exempelvis egen kostnad för god man. Kostnaden
får inte ersättas av Merkostnadsersättning, avdrag i deklaration eller på annat sätt.
Du ansöker själv om det och måste sedan förnya din begäran varje årsskifte.
Köper du dina måltider av kommunen eller är yngre (t.o.m. 60 år) höjer vi ditt
minimibelopp per automatik med anledning av dina högre matkostnader.

Du har rätt att överklaga din omsorgsavgift
Du får ett skriftligt avgiftsbeslut. Du kan överklaga beslutet om du anser att det
innehåller felaktiga uppgifter. Med avgiftsbeslutet får du information om hur du
överklagar.

Omprövning och ändring av omsorgsavgift
I samband med att samtliga avgifter årligen omprövas på grund av ändrade
inkomster, skatter med mera skickas ett nytt avgiftsbeslut och blanketten Underlag
för beräkning av avgift ut. Vi bedömer dina lämnade uppgifter mot ditt senaste
taxeringsbeslut. Nytt avgiftsbeslut skickas också när nya uppgifter inkommer som
förändrar avgiftens storlek. Du är skyldig att anmäla förändringar närhelst de
inträffar under året.
Felaktiga eller utelämnade uppgifter som resulterar i för låg omsorgsavgift kan
medföra ändring av tidigare fattade avgiftsbeslut.

Betalning
Omsorgsavgift och personliga kostnader debiteras i efterskott. För hjälp du får
i januari skickas faktura i februari med förfallodag 20 mars.
Vi ser gärna att du betalar via autogiro. Kontakta din avgiftshandläggare för
ytterligare information. Autogiroanmälan finns på sidan 7 i denna broschyr och på
Örnsköldsviks kommuns hemsida www.ornskoldsvik.se.

Sök bostadstillägg eller bostadsbidrag
Ansök hos Pensionsmyndigheten om du är 65 år och äldre.
Ansök hos Försäkringskassan om du är yngre än 65 år.
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Omsorgsavgifter 2019 - ingår i maxtaxan
Den beslutade omsorgsavgiften reduceras med 1/30 per dag från första till sista hela
dag vid sjukhusvistelse. Omsorgsavgiften reduceras helt om insatsen har sagts upp
under en sammanhängande följd av minst 30 dagar. Avgift för dagverksamhet reduceras om den sägs upp under en sammanhängande period av minst 30 dagar. För
trygghetslarm görs ingen reducering.
Omsorgsavgift som varierar beroende på omfattning
Hemtjänst per timme
Hemtjänst

326 kronor
0 till 2 089 kronor per månad

Fasta omsorgsavgifter oavsett omfattning
Fast avgift
326 kronor per månad
... för var och en av insatserna matdistribution (oavsett om det
gäller leveranser för ett helt eller halvt abonnemang), ledsagning, telefonkontakt och dagverksamhet.
Trygghetslarm

217 kronor per månad

Korttidsvistelse

70 kronor per dygn + mat

Egenvård

326 eller 652 kronor per månad

Kommunal sjukvård

326 eller 652 kronor per månad

Egenvård och sjukvård

326 eller 652 kronor per månad

Personliga kostnader 2019 - utanför maxtaxan
Måltid via matdistribution

58,00 kronor per måltid

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Resor tätort

20 kronor per enkelresa. Maximalt 742 kronor per månad

Resor landsbygd

30 kronor per enkelresa. Maximalt 857 kronor per månad

Måltid

58,00 kronor per måltid

Fika

9,00 kronor per fika

Övrigt
Måltidskostnad, korttidsvistelse

115 kronor per dygn

Förlorad/förstörd larmknapp

390 kronor

Ej återlämnat/förstört/förlorat larm

1 250 kronor
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Telefonnummer till avgiftshandläggare
Kommunens växel

0660-880 00 växel

Direktnummer

0660-886 19
0660-880 69
0660-888 57
0660-26 54 76

Telefontid

08.00 - 09.30 10.00 - 11.30

Om du vill ansöka om försörjningsstöd
Försörjningsstödsenheten
Mottagningsgruppen

0660-880 00

Information på internet
www.ornskoldsvik.se

Örnsköldsviks kommun
Välfärdsförvaltningen
891 88 ÖRNSKÖLDSVIK
Telefon:
E-post:

0660 - 880 00
valfard@ornskoldsvik.se

Internet:

www.ornskoldsvik.se

Broschyren producerad: 2019-01

8

