Avgifter inom äldreomsorgen fr o m 1 januari 2020
Maxtaxa i äldreomsorgen
Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård,
service och larm är 2 089 2 125 kronor per månad.

Förbehållsbelopp
Faktorer som påverkar förbehållsbeloppet:
- ett minimibelopp som ska garantera att den enskilde har ett lägsta
belopp för normala levnadsomkostnader.
- bostadskostnad
- individuell prövning
Minimibelopp
Det är den summa som kan disponeras efter att skatt, bostadskostnad och
avgiften till kommunen betalats. För år 2018 gäller följande minimibelopp:
Ensamstående 65 år och äldre:
5 249 5 339 kronor per månad
Makar och sambor 65 år och äldre:
4 435 4512 kronor per månad per person
Minimibeloppet ska täcka kostnader för:
- livsmedel, kläder, skor
- fritid, hygien
- dagstidning, telefon, TV-avgift
- hemförsäkring
- öppen hälso- och sjukvård
- tandvård

hushållsel
förbrukningsvaror
resor
möbler, husgeråd
läkemedel
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Beräkning av bostadskostnad
Beräkning av bostadskostnad sker utifrån samma system som pensionsmyndigheten använder för beräkning av bostadstillägg.
Lagstiftningen förutsätter att den som är berättigad till bostadsbidrag ansöker om
detta och rätt till bidrag räknas som en del av er inkomst. Det är därför viktigt att
ni ansöker hos pensionsmyndigheten om bostadstillägg för pensionärer.
 Bostadsrätt
Bostadskostnaden beräknas utifrån månadsavgiften samt eventuell räntekostnad.
 Villa – boende i enfamiljshus
Bostadskostnaden inklusive driftkostnader beräknas enligt schablon utifrån
taxeringsvärde och bostadsyta samt eventuell räntekostnad.
Individuell prövning
Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader om dessa är
varaktiga (minst 6 månader av året).
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Tillämpningsanvisningar
Nyanmälan – avslut
Hel månadsavgift tas ut om insatsen utförts någon gång under kalendermånaden.
Trygghetslarm
Hel månadsavgift tas ut fr.o.m. den månad trygghetslarmet installeras.
Korttidsvård/växelvård
Dagavgift tas ut från första heldagen (ej inflyttningsdagen) till och med utflyttningsdagen (oavsett tidpunkt för utflyttning).
Avvikande debitering/frånvaroavdrag (hemtjänst)
Vid helt insatsfri månad reduceras hela avgiften avseende den insatsen. Hel
månadsavgift debiteras om insatsen utförts någon gång under kalendermånaden.
Kostavdrag (gäller vård- och omsorgsboende och parboende)
Kostavdrag sker med 104 106 kronor per dag vid frånvaro på grund av
sjukhusvistelse samt vid sammanhängande frånvaro/permission mer än 48
timmar.
Avgifter - förbehållsbelopp för makar
Vid beräkning av avgiftsutrymme för makar läggs makarnas gemensamma
inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Avgift
tas ut individuellt beroende på den enskildes behov av insatser.
Förbehållsbeloppet gäller som för sammanboende makar.
Avgifter - förbehållsbelopp för makar i vård- och omsorgsboende
Samma regler gäller som ovan. Om den ena maken bor i vård- och omsorgsboende och den andra maken bor kvar i ordinärt boende gäller förbehålls-belopp
som för ensamstående dvs. det högre beloppet.
Avgifter vid flytt från ordinärt boende till vård- och omsorgsboende
Hel månadsavgift gäller fr.o.m. den månad inflyttning sker till det särskilda
boendet. Maxavgift för vård och omsorg är dock 2 089 2 125 kronor/månad
oavsett om man haft insatser i ordinärt boende under inflyttningsmånaden.
Ersättning för dubbla hyreskostnader
Vid inflyttning i vård- och omsorgsboende kan ersättning utgå för dubbla
hyreskostnader, om inte förbehållsbeloppet för månaden kan garanteras.
Ersättning utgår inte för dubbla kostnader avseende avgift i bostadsrätt.
Parboende
I de fall medboende make/maka/sambo/registrerad partner väljer att flytta med
till särskilt boende och själv saknar eget biståndsbeslut kan förvaltningen
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erbjuda kost samt serviceinsatser såsom tvätt och städning. Avgift tillkommer
för detta.

Avgifter
Vård- och omsorgsboende
Vård, service, larm .........................................2 089 2 125 kronor per månad
Kost .................................................................3 127 3 181 kronor per månad
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt. Avgift för bostad utan
hyreskontrakt: 2 100 2 136 kronor
Korttidsvård
Vård, service, larm.......................................................67 69 kronor per dygn
Kost..........................................................................104 106 kronor per dygn
Trygghetslarm .................................................... 210 214 kronor per månad
Dagverksamhet
Ingen avgift debiteras för verksamheten.
Maten betalas av besökaren enligt fastställt pris.............. 62 63 kronor per dag
Matdistribution i ordinärt boende
Ingen avgift debiteras för leverans av matlåda.
Maten betalas enligt fastställt pris................................. 52 53 kronor per matlåda
Vård och omsorg i ordinärt boende
Vård och omsorg ................................................. 527 533 kronor per månad
Ledsagning ......................................................... 414 421 kronor per månad
Serviceinsatser
Städning ............................................................... 519 528 kronor per månad
Städning för makar/sambor.................................. 644 655 kronor per månad
Tvätt ..................................................................... 519 528 kronor per månad
Tvätt för makar/sambor........................................ 623 634 kronor per månad
Inköp, post/bankärenden ...................................... 419 426 kronor per månad
Inköp, post/bankärenden för makar/sambor ........ 519 528 kronor per månad
Parboende
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.
Serviceavgift (tvätt och städ)……………………... 623 634 kronor per månad
Kostavgift (samtliga måltider inkl. mellanmål)……. 3 127 3 181 kronor per
månad
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Självkostnad per timme
I de fall beslutet endast omfattar en timme per månad tas en avgift ut på
312 317 kronor vilket motsvarar kommunens självkostnad.

