Avgifter för vård
och omsorg 2022

Avgifter för vård och omsorg, 2022
I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och
omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna
för tjänsterna är olika stora beroende på vilken typ av insats det är och
hur omfattande insatsen är.

Så räknas din avgift ut
När du har blivit beviljad en eller flera biståndsinsatser räknas
den avgift du ska betala till kommunen ut. Du får därefter ett
skriftligt avgiftsbeslut som kan överklagas. Avgiften beräknas
utifrån inkomstuppgifter, förbehållsbelopp, högkostnadsskydd
(maxtaxa) samt insatsens omfattning enligt nedan.

Inkomstuppgift
Avgiften beräknas utifrån dina inkomstuppgifter, efter att skatten är
dragen. Som inkomstuppgift räknas:



pension (till exempel garantipension, ATP, privat
pensionsförsäkring)




inkomst av arbete
inkomst av kapital (ränta etcetera)

För avgiftsunderlaget behövs även uppgifter om




bostadstillägg (BTP)

äldreförsörjningsstöd
Avgift för makar beräknas normalt på hälften av den sammanlagda
inkomsten.

Förbehållsbelopp
Vid beräkningen av vilken avgift som ska tas ut används det så
kallade förbehållsbeloppet. Ett förbehållsbelopp är summan av
minimibelopp och din bostadskostnad.



Med minimibelopp avses det belopp som anses täcka skäliga
normalkostnader för personligt behov, som till exempel
kostnader för livsmedel, kläder, förbrukningsvaror etcetera.
Det vill säga de varor och tjänster som hushållen vanligen
behöver för att klara vardagens behov.



Minimibeloppet för ensamboende uppgår till en tolftedel av
1,3546 gånger prisbasbeloppet. År 2022 är prisbasbeloppet
48 300 kronor vilket motsvarar ett minimibelopp på 5 653
kronor per månad.



Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och
sambor uppgår till en tolftedel av 1,1446 gånger
prisbasbeloppet. År 2022 motsvarar det 4 707 kronor per
månad.



Kommunen får i vissa fall ändra minimibeloppet efter
individuell prövning.

Förbehållsbeloppet är således en norm för vad som räknas vara
”normala levnadsomkostnader” och motsvarar den summa av din
inkomst som du har rätt att behålla innan kommunen får ta ut någon
avgift för vård- och omsorgsinsatser.

Högkostnadsskydd – så kallad maxtaxa
Sveriges riksdag har beslutat att det ska finnas ett avgiftstak – så kallad
maxtaxa – för hur mycket landets kommuner får ta ut i avgift för sina
biståndsinsatser. Maxtaxa är alltså den högsta månadsavgift som du
behöver betala till kommunen för de insatser som du får.



Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård får uppgå till högst en
tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet. År 2022 motsvarar det en
maxtaxa på 2 170 kronor per månad. Beloppet är lika i hela landet
och ändras årligen efter samhällets prisutveckling.



Maxtaxa gäller för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälsooch sjukvård men inte för hyra av bostad eller matkostnader.

Beräkning
När dina inkomstuppgifter har fastställts och det framgår vilket belopp
du har kvar per månad efter att inkomstskatten är dragen, räknas
förbehållsbeloppet bort från ditt inkomstbelopp. Det går då att se hur
stort avgiftsutrymme du har kvar upp till att maxtaxan eventuellt nås.
De olika insatserna har olika avgifter och kommunen beslutar hur stor
avgift du ska betala beroende på vilka insatser du får, vilken omfattning
insatserna har samt vilket avgiftsutrymme du har.
Du betalar således inte mer än maxtaxan, i år 2 170 kronor per månad,
eller mer än vad du har råd med efter att du har betalat dina normala
levnadsomkostnader enligt förbehållsbeloppet.
Om ditt avgiftsutrymme enligt beräkningen blir noll eller mindre betalar
du ingen avgift. Har du svårt att få pengarna att räcka till har du
möjlighet att söka ekonomiskt bistånd hos kommunen.
Beräkningssystemet är till som ett skydd för den som har låga inkomster
och för att du på ett så rättvist sätt som möjligt ska kunna räkna ut vad
varje person ska betala i avgift för de insatser som ges.

Aktuella avgifter i Bjuvs kommun, 2022




Trygghetslarm, utan hemtjänst Högst 310 kr/ månad
Omvårdnadsavgift i; särskilt
hemvård och dagvård

Högst 2 170 kr/månad boende,




Korttidsboende

Högst 213 kr/ dygn

Avlösning

Kostnadsfritt upp till 12
timmar/ månad.
Därefter 310 kr/ timme,

F

högst 2 170 kr/ månad






Hemsjukvårdsavgift

Högst 175 kr/månad

Hjälpmedelsutprovning

Högst 175 kr/månad

Hjälpmedelsabonnemang

Högst 60 kr/månad

Hämtning av hjälpmedel

310 kr/tillfälle

Måltider








Frukost

22,50 kr/ portion

Middag

50 kr/ portion

Eftermiddagskaffe

5 kr/ portion

Kvällsmat

22,50 kr/ portion

Alla måltider i särskilt boende 3 000 kr/ månad
Middag i ordinärt boende

65 kr/ portion

Om du har frågor

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om avgifter och
beräkningar är du välkommen att kontakta:



Avgiftshandläggare,
Telefon:
042- 458 51 21



Biståndshandläggare nås via kommunens växel
Telefon:
042- 458 50 00

Övriga frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter på kommunens
verksamheter är du välkommen att kontakta oss på telefon
042- 458 50 00 (växel).
Du kan även använda dig av synpunktshantering via vår
hemsida: www.bjuv.se eller via blankett. Blanketten finns vid
kommunens arbetsplatser och för utskrift på hemsidan.
För mer information om kommunen och de biståndsinsatser
som finns besök gärna vår hemsida: www.bjuv.se

