Avgifter för
Särskiltboende
2016

Vad baseras avgiften på ?
När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp,
minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi
ska i den här broschyren försöka förklara vad de betyder och står
för. Hur mycket du får betala i avgift avgörs av hur stor betalningsförmåga du har. När avgiften beräknas tar vi hänsyn till att du ska
behålla en viss summa pengar som ska gå till att betala din hyra
och dina levnadskostnader. Denna summa kallas (förbehållsbelopp).
Omsorgsavgiften i Härnösand är 100 % av det vi kallar avgiftsutrymmet men enligt lagen om maxtaxa behöver du aldrig betala mer
än 1 772 kronor per månad. Det tillkommer också en kostnad för
hyra, kost och förbrukningsartiklar.

Om du bor i särskilt boende
betalar du:
- omsorgsavgift
- hyreskostnad
- avgift för kost och förbrukning

				
				

Agnetha Tillnert/bildarkivet.se

Avgiftsutrymmet är den summa
du får fram genom att du drar
förbehållsbeloppet (utgifter för
hyra och förbrukning) från dina
inkomster. (Se beräkningsmodell
på sid 7)

Varje person får ett individuellt
beslut om sin avgift baserat på 		
inkomst, förbehållsbelopp och avgiftsutrymme.

Hur beräknas avgiften ?
När vi vet ditt förbehållsbelopp (utgifter) och dina inkomster drar
vi utgifterna från inkomsterna och den summan som blir kvar
kallas avgiftsutrymme. Det är det avgiftsutrymmet som blir din
omvårdnadsavgift, dock högst 1 772 kr.
Förklaring hur du räknar ut dina utgifter och inkomster
kommer här nedanför.

Nettoinkomst - Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme

Dina totala inkomster

Den summa du behöver för
att kunna betala din hyra
och förbrukning

Avgiftsutrymmet blir din
omsorgsavgift
Max 1 772 kr/mån

Hur räknar du fram din nettoinkomst?
När du räknar ut den nettoinkomst du har under de närmaste
12 månaderna, räknar du ihop alla dina inkomster, såsom
exempelvis pensioner, löner, ränteinkomster, utdelning av aktier
och övriga värdepapper. Makar och registrerade partners
inkomster räknar vi samman och delar med hälften.
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Dessa räknar vi som inkomster:
Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek.

Garantipension
(f.d. folkpension och pensionstillskott)

Privata pensionsförsäkringar

Tilläggspension (f.d., ATP)

Utlandspensioner

Delpension

Sjukpenning och föräldrapenning

Efterlevandepension

Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Skattepliktig livränta

Den skattepliktiga delen av vårdbidrag

Premiepension

Inkomst av tjänst

Särskilt pensionstillskott

Ränteinkomster (per den 31/12 året
innan)

Statliga avtalspensioner

Utdelning av aktier och övriga värdepapper (per den 31/12 året innan)

Kommunala pensioner

Kapitalvinst

Tjänstepension

Inkomst av näringsverksamhet

Äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg till pensionärer BTP

Beräkna dina utgifter
Levnadskostnader + Boendekostnad = Förbehållsbelopp

Fast summa för
levnadskostnader

Hyra + avgift för
kost och förbrukningsartiklar
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Den summa du behöver för
att kunna betala hyra, kost
och förbrukning

När du vet vilket minimibelopp (levnadskostnader) som du är berättigad till samt din boendekostnad och summerar dessa två får
du vad vi kallar ditt förbehållsbelopp. Den summan du behöver
för att kunna betala din hyra, kost och ditt förbrukningsmaterial.

Beräkning av levnadskostnad/Minibelopp
Alla kommuner i Sverige använder ett så kallat minimibelopp när
de ska beräkna dina levnadskostnader. Minimibeloppet uppdateras årligen av Socialstyrelsen. Det är en fast summa som ska
täcka normala levnadsomkostnader som livsmedel, kläder, dagstidningar, telefon, försäkringar, el, resor, läkemedel, läkarbesök
m.m. och är för 2016 följande:
Ensamboende 65 år och äldre:
Makar 65 år och äldre:
Ensamboende under 65 år:
		
Makar under 65 år:

5 001 kronor per månad
4 225 kronor per månad
5 501 kronor per månad
4 725 kronor per månad

Enligt socialtjänstlagen finns det möjlighet att i viss utsträckning
ge den enskilde extra medel om du anser att dina kostnader är
högre än vad minimibeloppet täcker, men detta måste du ansöka
om hos din handläggare. Ett höjt minimibelopp fastställs genom
en individuell prövning.

Beräkning av boendekostnad
Hyran på ditt särskilda boende beror på hur stor lägenhet du hyr,
den uppgiften får du av din biståndshandläggare.
Den som är berättigad till någon form av bostadstillägg ansöker
om detta hos pensionsmyndigheten.
Utöver hyran betalar du också en avgift för kost och förbrukning
och den är fastställt till 3 080:-/mån varav förbrukningsartiklarna
som t.ex. toalettpapper, tvättmedel, soppåsar utgör 200:-.
När du flyttar till särskilt boende har din maka/make rätt söka
förhöjd pension och det gör man hos Pensionsmyndigheten.
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Bra att veta
Reducering av hyreskostnad vid flytt till särskilt
boende

Vid flytt till särskilt boende kan den enskilde drabbas av dubbla
boendekostnader. I de fall en enskild inte anser sig klarar dubbla
boendekostnader kan avgiften reduceras i högst tre månader
dock ej retroaktivt. Det krävs då att ni ansökt om bostadstillägg.

Betalning av hyran och omvårdnadsavgiften
Hyran och omvårdnadsavgiften betalas varje månad i efterskott.
Om du flyttar in i januari får du fakturan i februari. De som är berättigad till någon form av bostadstillägg ansöker själv om detta.

Avgift vid korttidsvistelse
Avgiften vid korttidsvistelse är 159 kr per dygn varav 100 kr är
mat och insatser 59 kr.

Uppsägning av särskilt boende
Uppsägningstiden av hyrd lägenhet är 14 dagar. Uppsägning ska
göras inom dessa 14 dagar och lägenheten ska städas ur. Kommer ny hyresgäst inom uppsägningstiden avslutas hyran när den
nya hyresgästen flyttar in. Sägs lägenheten upp efter uppsägningstiden, 14 dagar, debiteras hyra för ytterligare en månad från
den dag skriftlig uppsägning sker.

Rätt att överklaga avgiftsbeslutet
Överklagan ska ställas till förvaltningsrätten, men skickas till förvaltningen. Överklagan måste vara inne hos kommunen inom tre
veckor efter det att den enskilde tagit del av beslutet.
Överklagan skickas till:
Härnösands kommun
Socialförvaltningen
871 80 Härnösand
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Beräkna din preliminära
omsorgsavgift/månad
Aktuell bruttoinkomst/mån
Se särskild information 1* sid 8
Inkomst av kapital (ränta + utdelning)
(en 12-del av kapitalinkomsten per år)

Bostadstillägg/bostadsbidrag
Summa inkomster/intäkter:
(för över summan till högra kolumnen)

+

=

Skatt
Avdrag för förmögenhetsskatt får inte
göras
Hyreskostnad
Den informationen får du av din
handläggare
Minimibelopp
(Sammanboende 4 225 kr,
ensamstående 5 001 kr).
Tillägg för fördyrad kost
Se särskild information 2* på sid 8
Summa utgifter/kostnader:
(för över summan till högra kolumnen)

1 105
=

-

(Skillnaden mellan dina inkomster
och utgifter är ditt avgiftsutrymme)

Avgiftsutrymme/
Omrsorgsavgift:
Omsorgsavgiften per månad = 100% av avgiftsutrymmet

Aktuell maxtaxa 2016 för omsorgsavgift är 1 772 kr/månad, vilket innebär
att om du får en summa som är högre än detta betalar du fortfarande
högst 1 772 kr.
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Observera att detta endast är en preliminär beräkning av din
omsorgsavgift samt att du även kan bli debiterad matavgifter samt
andra självkostnader.
Om du får ett resultat som blir negativt blir omsorgsavgiften 0 kr. Det finns då

möjlighet att söka försörjningsstöd hos Kommunen om du är yngre än 65. Är du
65 år och äldre kan du söka äldreförsörjningsstöd hos pensionsmyndigheten.
1* Avgiftsgrundande inkomster
Aktuella inkomster som till exempel lön, sjukpenning, pension, bostadstillägg,
skattepliktig livränta, inkomster av näringsverksamhet samt föregående års
kapitalinkomst är avgiftsgrundande inkomst.
2* Tillägg fördyrad kost
I särskilt boende är förbehållsbeloppet höjt med 1 105 kronor per månad för
fördyrad kost.

Mer information?
Behöver du ytterligare information än det du hittar i denna folder
ber vi dig kontakta vår avgiftshandläggare
Tel. 0611- 34 83 49.
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