Information från …

Avgifter inom särskilt
boende
Gäller år 2019
Gustavsgården, Djuröhemmet, Slottsovalen och
Ljung

Avgifter för särskilt boende för äldre med
heldygnsomsorg
Omvårdnad
2 044 kr/månad
Heldygnsomsorg. Avgiften räknas mot
avgiftsutrymme och maxtaxa.

Helpension
3 189 kr/månad
På särskilt boende har man alltid
helpension (alla måltider på dygnet).
Räknas EJ mot maxtaxa. Påverkas EJ
av avgiftsutrymmet.

Hyra
Hyran vid våra särskilda boenden
varierar.
Hyran faktureras från den dag
vårdtagaren har accepterat
lägenheten, och den är tillgänglig.
Hyran ska betalas i förskott innan
hyresperiodens början. I samband
med inflyttning faktureras ofta mer än
en månadshyra på en gång och du
kan kontakta ekonomiavdelningen om
du vill dela upp betalningen. Vid
uppsägning återbetalas redan inbetald
hyra för tiden efter uppsägningstiden.
Uppsägningstiden är två veckor.
Nuvarande hyresnivåer
Ljung

6 445 kr/månad

Slottsovalen

6 442 kr/månad

Gustavsgården
4 421 kr – 6 442 kr/månad
Djuröhemmet
1 983 kr – 6 800 kr/månad

Beräkning av avgift
För att vi ska göra en beräkning av
avgiftsutrymmet måste inkomstuppgifter lämnas in till oss via
blanketten Inkomstförfrågan.
Blanketten fås av biståndshandläggaren, eller hämtas på
kommunens hemsida www.varmdo.se
Inkomstförfrågan behöver vara
biståndsenheten tillhanda inom en
månad efter biståndsbeslutet för att
beräkningen ska gälla från detta
datum. Om blanketten inte skickas in,
faktureras enligt maxtaxa.
Det går bra att skicka in inkomstförfrågan vid ett senare tillfälle för att
få avgiften beräknad. Då gäller den
nya avgiften från och med den månad
blanketten inkom. Avgiften reduceras
inte retroaktivt.

Beräkningen
Nettoinkomst
+Bostadstillägg
- Bostadskostnad
- Minimibelopp
=AVGIFTSUTRYMME

Inkomst
Som inkomst räknas bland annat
pensioner, lön, ränteinkomster och
bostadstillägg för innevarande år.
Du fyller i dina uppgifter före skatt.
Vi gör en skatteuträkning vid
avgiftsberäkningen.

Bostadskostnad
Bostadskostnad är hyran på det
särskilda boendet. Hushållsel är
inkluderat i hyran utom på vissa äldre
kontrakt på servicehusboende

Förbehållsbelopp
Avgiftsutrymmet räknas fram genom
att dina nettoinkomster minskas med
ett förbehållsbelopp som består av ett
minimibelopp och din
bostadskostnad.

Makar och sambor 4 435 kr per
månad
och för ensamboende 5 249 kr per
månad.
Ett individuellt tillägg av
minimibeloppet kan göras om man har
kostnader för god man eller merkostnad till följd av funktionshinder
eller rehabilitering. Kostnaderna ska
vara av varaktig karaktär och uppgå till
minst 200 kr/månad.
När man bor på ett särskilt boende
höjs minimibeloppet automatiskt som
kompensation för en högre
matkostnad.
På samma sätt reducerar vi minimibeloppet eftersom kostnader för
läkarvård, hushållsel, TV samt vissa
möbler och husgeråd ingår i boendet.
Den vårdboende har alltså inte
kostnader för de poster som ingår i
minimibeloppet.

Minimibelopp

Avgiftsutrymme

Minimibeloppet är lagstadgat och
baserat på konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader.
I minimibeloppet ingår kostnad för:
• livsmedel, kläder, skor
• fritid, hygien
• dagstidning, telefon, TV-avgift
• hemförsäkring
• öppen hälso- och sjukvård
• tandvård
• hushållsel
• förbrukningsvaror
• resor
• möbler, husgeråd
• läkemedel

Avgiftsutrymmet bestämmer hur stor
omvårdnadsavgiften ska bli. Är
avgiftsutrymmet negativt eller 0 tas
ingen omvårdnadsavgift ut.

För 2019 är minimibeloppet för
personer över 65:

Ensamboende/Gifta
Om båda makarna bor i särskilt
boende läggs bådas inkomster
samman och delas vid beräkning av
avgift. Förbehållsbeloppet för
sammanlevande används. Hyran
faktureras den ena parten.
När en person i ett make par bor på
ett särskilt boende och den andra
personen bor kvar i en ordinarie
bostad, används förbehållsbeloppet

för ensamstående och inkomsten
beräknas på det sätt som är mest
fördelaktigt för båda personer.

Dubbla boendekostnader
Vid inflyttning i ett särskilt boende kan
den som bott i ensamhushåll ansöka
om att beräkningen av
omvårdnadsavgift ska inkludera
kostnad för den gamla bostaden under
maximalt tre månader. Det betyder
att avgiftsutrymmet kan minska och
omvårdnadsavgiften bli lägre.

Bostadstillägg
Vid flytt till ett särskilt boende för äldre
kan det vara klokt att ansöka om
bostadstillägg (BTP). Makar där den
ena har flyttat till särskilt boende kan
ansöka var och en för respektive
bostad. Ansökan görs till Pensionsmyndigheten. Blanketter finns att
hämta på

Omräkning varje år
I början av varje år skickar vi ut en ny
inkomstförfrågan som ska fyllas i och
skickas tillbaka till oss.om man vill att
en beräkning av avgiften ska göras.
Samtliga uppgifter som
avgiftsberäkningen grundar sig på
förändras vid varje nytt år och en ny
beräkning är därför nödvändig. Om
blanketten ej kommer in tillämpas
maxtaxa.

Överklagan
Du har rätt att överklaga ditt avgiftsbeslut till förvaltningsrätten. Det ska
ske senast tre veckor efter du fått
beslutet skickat till dig, skriftligen till
kundvals- och finansieringsavdelningen. Om du behöver hjälp att
överklaga kontaktar du
avgiftshandläggaren.

www.pensionsmyndigheten.se
eller kundservice 0771-776 776

Ändring av
avgiftsbeslut
Om något av dina förhållanden som
angetts på blanketten ändras under
året ska du meddela det till
avgiftshandläggaren.

Kontakt
Har du frågor är du välkommen att
kontakta vår avgiftshandläggare.
Telefon 08-570 47 109
eller maila till:
gabriella.ledin@varmdo.se

