Avgifter och regler för vård och
omsorg i Bodens kommun
2019
Äldreboende
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Underlag till avgiftsberäkning
När du har beviljats plats på äldreboende behöver vi uppgifter om dina
inkomster så att vi kan räkna ut vilken avgift du ska betala. Du fyller då i
blanketten Inkomstförfrågan som du fått tillsammans med denna broschyr. De
uppgifter vi fått från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan finns
förtryckta. Du ska komplettera med tjänstepension (KPA, SPV, Alecta eller
dylikt) samt kapitalinkomster såsom räntor eller utdelningar.
Om du är gift eller är registrerad partner ska även make/maka/partner lämna
inkomstuppgifter. Hyran på äldreboendet hämtas automatiskt så du behöver
bara ange hyra för make/maka som bor kvar i hemmet. Inkomsterna och
hyreskostnaderna för gifta och registrerade partners läggs ihop och delas sedan
på hälften.
Dina avgifter omprövas varje år
I början av året får vi in nya uppgifter från Pensionsmyndigheten. Vi skickar då
ut en inkomstförfrågan tillsammans med ett informationsbrev. Du fyller i
ändringar och tillägg på blanketten ”Inkomstförfrågan” och skickar den åter i
bifogat svarskuvert. Du ska även skicka med en kopia på senaste deklaration.
Om du är gift ska även make/makas deklaration skickas in.
Om några uppgifter förändras under året är du själv skyldig att meddela oss
detta.

Bostadstillägg
Du som saknar eller har låg pension har möjlighet att ansöka om extra ekonomiskt stöd i form av bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd hos
Pensionsmyndigheten. Se bifogat informationsblad.
Mer info hittar du på Pensionsmyndighetens hemsida
www.pensionsmyndigheten.se.
Du kan också ringa deras servicetelefon 0771-776 776.
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Betalningsvillkor
Du får betala din avgift en gång per månad. Fakturering sker alltid i efterskott
(2 månader). Det betyder att den faktura du får i månadsskiftet februari/mars
avser den hjälp du fick i januari.
Faktura skickas ut i början av månaden och ska vara betald den sista vardagen i
samma månad.

Autogiro
Om du vill betala dina fakturor via autogiro fyller du i bifogad blankett om
autogiromedgivande. Har du redan autogiro för vård- och omsorgsavgifter
behöver du inte göra något.
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Så här beräknas din avgift
Avgiftsutrymme är det kommunen maximalt kan ta i betalt för vård och omsorg.
Avgiften beror på din inkomst, boendekostnad, bostadstillägg/bostadsbidrag,
ålder och civilstånd.
Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt:
+ Bruttoinkomst
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
-

Skatt

-

Bostadskostnad

-

Minimibelopp

-

Individuellt belopp
= Avgiftsutrymme

Du betalar aldrig mer för vård och omsorg än ditt beräknade avgiftsutrymme,
men högst 2 089 kr/ månad (maxtaxa 2019).

Maxtaxa
Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en så kallad maxtaxa för de
vård- och omsorgsinsatser som kommunen utför. Maxtaxan räknas om årligen
utifrån prisbasbeloppet. Maxtaxan för 2019 är 2 089 kr/månad.
Avgifter som inte ingår i maxtaxan
Kost vid äldreboende
Hyra vid äldreboende
Parboendeavgift
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Förbehållsbelopp
För att kunna täcka dina personliga behov, bostadskostnad och normala
levnadsomkostnader, fastställs årligen ett förbehållsbelopp av
Konsumentverket. Det består av två delar, minimibelopp och individuellt
belopp:
Minimibeloppet ska täcka normala levnadsomkostnader som:
Livsmedel, kläder, skor
Dagstidning, telefon
Hälso- och sjukvård
Möbler, husgeråd

Fritid
Tandvård
Hushållsel
Läkemedel

Hygien
Hemförsäkring
Resor
Förbrukningsvaror

Ensamstående 65 år eller äldre
Makar 65 år eller äldre

5 249 kr per person
4 435 kr per person

Ensamstående yngre än 65 år
Makar yngre än 65 år

5 774 kr per person
4 960 kr per person

Individuella beloppet avser kostnader utöver normala levnadsomkostnader.
Du kan få ett högre förbehållsbelopp om du exempelvis har merkostnader för
Färdiglagad mat vid äldreboendet, då kostnaden för färdiglagad mat blir högre
än den andel i förbehållsbeloppet som utgör kostnad för livsmedel.
Mat äldreboende
75 år eller äldre
2 070 kr per person
61 till 74 år
1 830 kr per person
Arvode till god man/förvaltare efter beslut från Överförmyndarnämnden.
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Avgifter på Äldreboende
Omvårdnad

2 089 kr/månad

Kost, alla måltider och förbrukningsartiklar

3 950 kr/månad

Parboende i äldreboende
Gäller make/maka/partner som är medboende med
person som fått beslut om äldreboende, men som
själv inte behöver omvårdnad.
Parboende, kost alla måltider

3 950 kr/månad

Service, i form av tvätt och städning

430 kr/månad

Dubbla boendekostnader vid flytt till äldreboende
För dig som flyttar till äldreboende och har kvar kostnader för det tidigare
boendet, det vill säga dubbla boendekostnader, kan avgiften för vård- och
omsorg reduceras i maximalt tre månader. Minskningen gäller från och med
den månad du flyttat in på äldreboende.
Om du önskar reducering av avgiften måste du skicka oss underlag för gjorda
betalningar för de månader du haft dubbla hyror.
Reducering kostavgift äldreboende vid frånvaro
När du bor på äldreboende ingår alla måltider, alla dagar året runt.
Reducering av kostavgift görs från dag ett (1) vid frånvaro. Avgiften reduceras
med 1/30-del av månadskostnaden per dag. Gäller ej vid frånvaro del av dag.
Nedsättning av kostavgift kan även ske utifrån medicinsk bedömning.
Reducering omvårdnadsavgift äldreboende vid frånvaro
Avgiften för omvårdnad minskas vid frånvaro fler än en (1) dag. Minskningen
görs med 1/30-del av månadskostnaden per dag, från och med dag två (2).
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Om du vill överklaga avgiftsbeslutet
Om du inte är nöjd med beslutet om storleken på din avgift, förbehållsbeloppet
eller hur din inkomstberäkning är gjord kan du överklaga hos
Förvaltningsrätten. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det att du
fått beslutet.
Skriv till Förvaltningsrätten och
-

tala om vilket beslut du överklagar. Du bör skicka med en kopia av beslutet
eller på annat sätt visa vilket beslut som överklagas.
förklara varför du anser att beslutet är felaktigt och ange hur du anser att
beslutet ska ändras.

Underteckna brevet med namnteckning samt förtydligande av namnteckning,
adress och telefonnummer. Om du har handlingar som kan vara av betydelse
för Förvaltningsrättens bedömning bör du skicka med dem.
Överklagandet skickas till:
Bodens kommun
Socialnämnden
961 86 Boden
Överklagandet ska skickas till Socialnämnden, Bodens kommun och inte direkt
till Förvaltningsrätten. På så sätt går handläggningen fortare då socialnämnden
kan ändra beslutet direkt. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare
till Förvaltningsrätten.
Om du har några frågor kring hur man överklagar går det bra att kontakta
socialförvaltningen, till exempel den handläggare som du har haft kontakt med.
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Kontaktuppgifter
Har du frågor kring att fylla i inkomstförfrågan m m kan du ringa 0921-62000
och be att få prata med någon av de administratörer som handlägger avgifter
för vård och omsorg.
Postadress:
Bodens kommun
Socialförvaltningen
Ekonomi & Administration
961 86 BODEN
Besöksadress:
Hellgrensgatan
Stadshuset
Hus B, plan 2 (intill kommunfullmäktigesalen)
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