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Avgifter äldreomsorg
Samtliga avgifter som nämns i denna
broschyr gäller för år 2020.
Inkomstuppgifter

Avgifterna är baserade på aktuella
nettoinkomster (då skatten är
avdragen). Pensioner, SVP, och
eventuellt bostadstillägg inhämtas
från Pensionsmyndigheten.
Andra pensioner, livräntor,
pensionsförsäkringar, inkomsträntor
etc. inhämtas via en inkomstförfrågan
från omsorgstagaren.
Skatten räknas utefter de regler som
gäller i svensk skattelagstiftning. En
lägre skattesats gäller då Sotenäs
kommun ej tar hänsyn till
medlemsavgiften till trossamfund vid
uträkning av avgiftsutrymmet.

Hur räknar jag ut vad jag ska
betala?

Avgiftsutrymmet beräknas på
följande sätt:
+ aktuell nettoinkomst
+ eventuellt bostadstillägg
- bostadskostnad

Avgiftsutrymme för makar

- förbehållsbelopp

Makars sammanlagda nettoinkomster
räknas samman, och därefter fördelas
summan med hälften på vardera
maken.

= avgiftsutrymme för debitering

Bostadskostnad

Den faktiska bostadskostnaden i
ordinärt boende tillgodoräknas vid
beräkning av avgiftsutrymmet.
Kostnad för fastighetsavgift och 70%
av skuldräntan medtages vid
beräkningen.

av vård och omsorgsinsatser
Du betalar aldrig mer än 2125 kr per
månad, då det är det belopp som
utgör det så kallade
högkostnadsskyddet. Ett annat ord
som också används är ”maxtaxa”.
Det innebär att kostnaden för dig
aldrig blir högre än den summa per
månad oavsett inkomst.
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Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp är det som den
enskilde ska tillgodoräknas vid
uträkningen av avgift för vård och
omsorg, dagverksamhet och
kommunal hälso- och sjukvård.
Förbehållsbeloppet är 4989 kr per
månad för dig som bor i särskilt
boende.
Bor du i det egna hemmet med din
maka/make är förbehållsbeloppet
4512 kr per månad, är du
ensamstående är förbehållsbeloppet
5339 kr per månad.
För person upp till 64 år med
funktionsnedsättning är
förbehållsbeloppet 4963 kr för makar
och 5873 kr för ensamstående.

I förbehållsbeloppet ingår
kostnadsposter för: livsmedel,
kläder/skor, fritid, hygien,
förbrukningsartiklar, möbler/husgeråd,
dagstidning/telefon, hemförsäkring,
läkarvård, läkemedel, tandvård, resor.
Kostnadsposterna följer
Konsumentverkets prognoser. Poster
såsom möbler och hushållsel är
reducerade, då dessa utgifter in te
belastar omsorgstagare i särskilt
boende.
För makar, där den ena parten bor i
särskilt boende, gäller solidariskt
betalningsansvar.
Merkostnaden för mat i särskilt boende
kompenseras ytterligare med 1418 kr
per månad i förbehållsbeloppet.
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Hyreskostnad på särskilt
boende

Utgångspunkten för hyressättning är
enligt följande:
▪ Lägenhetsyta, gemensamhetsyta
och övriga kvaliteter/service i
boendet.
▪ Bruksvärdet är fastställt av
omsorgsnämnden att ligga på 95%
av Sotenäsbostäders bruksvärde/år.
▪ Du har möjlighet att ansöka om
bostadstillägg hos
Pensionsmyndigheten.

Korttidsplats/växelvård

Vård och omsorgsavgiften för
korttidsplats/växelvård är 87 kr per
dygn.
Behov av korttidsplats/växelvård
räknas in i ditt avgiftsutrymme.
Vilket innebär att det kan inrymmas i
ditt högkostnadsskydd.
Du betalar en avgift om 130 kr per
dygn för måltider, vilket inte ingår i
högkostnadsskyddet.

Matkostnad på särskilt boende

Dagverksamhet

Den som har möjlighet att själv laga sin
mat i sitt boende ska kunna göra det.
Avdrag medges inte för enstaka
måltider. Hyresgästerna har ett ”fast
abonnemang” på antingen alla eller
vissa måltider.

Själva dagverksamheten är
kostnadsfri, men du betalar 63 kr per
dag för måltid. Om du är beviljad
omsorgsresa med vår egen buss är
kostnaden 24 kr per enkelresa.

Månadsavgift

Hemsjukvård

3908 kr/mån

Kostnad för förbrukningsartiklar

Med förbrukningsartiklar menas
glödlampor, toalett- och
hushållspapper, tvättlappar, haklappar,
disk-, tvätt- och rengöringsmedel,
dammsugarpåsar, städredskap,
sänglinne och tvätt.
Månadsavgift 167 kr/mån

Fastställd kostnad för hemsjukvård
är 321 kronor per månad oavsett
antal besök.
Kostnad för hemsjukvård räknas in i
ditt avgiftsutrymme, vilket innebär
att det kan inrymmas i ditt
högkostnadsskydd.
Behov av hemsjukvård innebär att
personal med utbildning upp till
sjuksköterskenivå kommer hem till
dig.
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Trygghetstelefon

Fastställd kostnad för
trygghetstelefon är 326 kr per månad.
Kostnad för trygghetstelefon räknas
in i ditt avgiftsutrymme, vilket
innebär att det kan inrymmas i ditt
högkostnadsskydd.
Varuhemsändning

Fastställd kostnad för varuhemsändning är 40 kr per tillfälle.

Vid beräkning av skatt tas inte hänsyn
till fastighetsavgift för person som
behåller eventuell fastighet.

Kostnad för varuhemsändning räknas
in i ditt avgiftsutrymme, vilket
innebär att det kan inrymmas i ditt
högkostnadsskydd.

Avdrag, särskilt boende

Matservice

▪ Vid annan frånvaro enstaka dagar
medges inga avdrag.

Kostnad per lunchportion är 52 kr för
själva beredningen, och för leverans
av portionen är kostnaden 24 kr per
portion.

▪ Vid längre frånvaro, över 7 dagar,
görs avdrag på matkostnad och
vård- och omsorgsavgift.

Kostnad för beredning och leverans
av portionen räknas in i ditt
avgiftsutrymme vilket innebär att det
kan inrymmas i ditt
högkostnadsskydd.

▪ Vid utflyttning avslutas
matkostnad, vård och omsorgsavgift samt förbrukningsartiklar
med datum vid förändringen, och
hyreskostnaden avslutas dag då
lägenheten/rummet är utrymt och
städat.

▪ Vid sjukhusvistelse avdrages 100
kr per dygn.

Reducering av avgift

Reducering av avgift beviljas person
som vid inflyttning i särskilt boende
har dubbla boendekostnader, på
grund av uppsägningstid för lägenhet.
Reducering sker för högst tre
månader.

Avdrag, insatser i egna
hemmet

Avdrag för vård- och omsorgsavgift
beviljas först efter 14 dagars
sammanhängande frånvaro per
kalendermånad.
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Avgifter LSS
Hyra för LSS-bostad

Mat på LSS- och servicebostad

Utgångspunkten för hyressättningen är
enligt följande:

Du bekostar alla inköp till egna
hushållet, men vid gemensam måltid
i servicebostadens allmänna lokaler,
debiteras respektive måltid enligt:

▪ Lägenhetsyta, gemensamhetsyta och
övriga kvaliteter/service i boendet.
▪ Bruksvärdet är fastställt av
omsorgsnämnden att ligga på 95%
av Sotenäsbostäders bruksvärde per
år.
▪ Du har möjlighet att ansöka om
bostadstillägg hos
Pensionsmyndigheten.
▪ Du innehar ett andrahandskontrakt
från Sotenäs kommun.
Hyra för en servicebostad

▪ Du betalar hela bostadens
månadshyra.
▪ Du har möjlighet att ansöka om
bostadstillägg.
▪ Du innehar ett förstahandskontrakt.

Avgift för frukost
Avgift för middag
Avgift för kvällsmat

33 kr/måltid
64 kr/måltid
33 kr/måltid

Mat på daglig verksamhet

För omsorgstagare som under sin
arbetsdag äter på daglig verksamhet
debiteras en avgift om 63 kr per dag,
i matkostnaden ingår kaffe/te,
smörgås och lunch.
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Avlösning/korttidsboende
Underlag för personer mellan
0–18 år eller avslutat
gymnasium.

Underlag för vuxen

Avgift för kost vid avlösning/
korttidsboende, debiteras utefter
Konsumentverkets riktlinjer
gällande livsmedel i de olika
åldersintervallerna 0–18 år eller till
avslutade gymnasiestudier.

▪ Bruksvärdet är fastställt av
omsorgsnämnden att ligga på 95%
av Sotenäsbostäders bruksvärde/år

De angivna månadssummorna
divideras med 30 x antal dygn för
avlösning/korttidsboende/särskilt
boende dock högst med belopp
som motsvarar underhållsstödet
2073 kr/månad.

▪ Lägenhetsyta, gemensamhetsyta
och övriga kvaliteter/service i
boendet

Du bekostar alla inköp till egna
hushållet, men vid gemensam måltid i
servicebostadens allmänna lokaler,
debiteras respektive måltid enligt:
Avgift för frukost
Avgift för middag
Avgift för kvällsmat

33 kr/måltid
64 kr/måltid
33 kr/måltid

De angivna månadssummorna
divideras med 30 x antal dygn för
avlösning/korttidsboende.

Kontakt
Om det är något du undrar över kontakta kommunens handläggare av vård och
omsorgsavgifter.
Telefon: 0523-66 47 27
Du kan även besöka vår hemsida: www.sotenas.se
Tillämpningsreglerna är antagna av Kommunfullmäktige 2017-11-09 §124
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