Omsorgskontoret

Avgifter för äldre
och personer med
funktionsnedsättning

Gäller från februari 2022

Omsorgskontoret i Södertälje
kommun ger stöd, omsorg och
personlig omvårdnad till dig som
inte kan klara dig själv. För det tar
vi ut en avgift.
I den här broschyren kan du läsa
om vilka avgifter som gäller för:
hemtjänst
trygghetslarm
dagverksamhet
korttidsboende och
vård- och omsorgsboende

Kommunens avgifter
Södertälje kommuns avgifter är beräknade utifrån prisbas
beloppet som bestäms av regeringen varje år. För år 2022 är
prisbasbeloppet 48 300 kronor. Det är kommunfullmäktige
som bestämmer vilka typer av stöd som ska ha en avgift och
hur beräkningen ska gå till.
Det finns ett tak, en maxtaxa, för hemtjänstavgiften.
Det innebär att du aldrig betalar mer än 2 170 kronor per
månad för hemtjänst från februari 2022.
Avgifterna för hjälp och stöd till äldre och personer med
funktionsnedsättning styrs av socialtjänstlagen, kapitel 8.

Där står att
• det finns en högsta nivå på avgifterna
• avgifterna ska vara skäliga
• självkostnadsprincipen ska gälla.
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Avgifter för stöd enligt
socialtjänstlagen (SoL)
Avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet,
omsorgsavgift, korttidsboende och snöskottning kan samman
lagt aldrig bli mer än maxtaxan, alltså 2 170 kronor i månaden.
Beroende på hur din ekonomi ser ut kan beloppet bli lägre.
Kommunen hämtar uppgifter om din inkomst från Försäkrings
kassan, Pensionsmyndigheten och Statens tjänstepensionsverk
(10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen).

Hemtjänst

450 kronor i timmen.

Trygghetslarm

201 kronor i månaden.
Om du tappar bort larmklockan kostar det 500 kronor, oavsett
om du får en ny eller inte. Om du tappar bort trygghetstelefonen
kostar det 4 150, oavsett om du får en ny eller inte.

Dagverksamhet (med resor till och från aktiviteten)

1 085 kronor i månaden (tillägg för matkostnader).

Snöskottning

1 085 kronor per person och månad. Abonnemanget gäller
november till mars.

Korttidsboende

72 kronor per dygn (tillägg för matkostnader).

Mat

Mat ingår inte i maxtaxan. Om du har hemtjänst kostar mat
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59 kronor per portion. Om du inte har hemtjänst tillkommer
23 kronor per leveranstillfälle.
Om du äter mat på en dagverksamhet kostar maten 71 kronor
per portion och dag. För dig som vistas på korttidsboende kostar
maten 95 kronor per dygn.

Avgifter för vård- och omsorgsboenden

• Omsorgsavgift 2 170 kronor i månaden.
• Förbrukningsmaterial 140 kronor i månaden.
• Mat (ingår inte i maxtaxan) 2 858 kronor i månaden.
Det går inte att välja bort någon av dessa kostnader.
Hyran varierar från boende till boende och betalas i förskott.
Detta gäller oavsett vem som driver boendet.
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Så beräknas din avgift
Hur stor din avgift är beror på hur mycket stöd du får och
hur stora inkomster och utgifter du har. Detta fyller du i på
inkomstblanketten som du måste lämna in till oss. Om du
inte fyller i inkomstblanketten kommer vi att ta ut maxtaxan.
Dina uppgifter kommer aldrig att lämnas ut till obehöriga.
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Avgiftsutrymme

För att se vilka ekonomiska förutsättningar du har för att
betala hemtjänstavgiften, räknar vi ut vilket avgiftsutrymme
du har per månad.
+
+
–
–

Dina inkomster efter skatt (pensioner, arvoden, löner m.m)
Eventuellt bostadstillägg
bostadskostnad
minimibelopp (se nedan)

= avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet är alltså hur mycket pengar du har kvar
för att betala hemtjänstkostnaden.
Förbehållsbeloppet är den summa som du ska ha kvar
när skatten är dragen och hyran är betald.

Minimibelopp

Minimibeloppet är det belopp du ska ha kvar för personliga
utgifter när skatt, bostadskostnad (hyran) och avgifter för vård
och omsorg är betalda. Beloppet ska täcka dina dagliga levnads
kostnader för bland annat mat, kläder, möbler, el, sjuk- och
tandvård, läkemedel och färdtjänst.
Exempel på minimibelopp
Person som bor ensam, 18–64 år:

6 218 kronor i månaden

Person som bor ihop med en annan
(makar eller sambor) 18–64 år:

5 178 kronor i månaden
per person

Person som bor ensam, 65 år och äldre: 5 653 kronor i månaden
Person som bor ihop med en annan
(makar eller sambor) 65 år och äldre:

4 707 kronor i månaden
per person
Fortsätter på nästa sida »
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Obs! Beloppet höjs om du bor en tid på korttidsboende, flyttar

till vård- och omsorgsboende, börjar i dagverksamhet med mat
eller får mat levererad hem till dig. Beloppet höjs beroende på hur
många portioner du har tagit emot och/eller hur många dagar du
varit på korttid/dagverksamhet.

Ditt minimibelopp kan höjas om du till exempel
•	är underhållsskyldig för barn (ska styrkas med intyg
från Försäkringskassan)

•	betalar själv för en god man (ska styrkas med förenklad

skattedeklaration och överförmyndarens arvodesunderlag).

Inkomster

Som inkomster räknas dina sammanlagda bruttoinkomster
under det aktuella året. Exempel: lön, avkastning på kapital,
aktieutdelning, pensioner, sjukersättning, bostadstillägg,
bostadsbidrag, stipendier och inkomster från utlandet.
Följande räknas inte som inkomst: barnbidrag, ersättning
för barn i familjehem (omkostnadsdelen), vårdbidrag,
handikappersättning, assistansersättning, statligt studiestöd
eller hemsjukvårdsbidrag.

Makar och sambor

Om du är gift beräknas inkomsten utifrån bådas inkomster som
delas med två. Om du är sambo delas bara hyreskostnaden.

Bostadskostnad

Din bostadskostnad påverkar hur mycket du ska betala för
hemtjänst. Bostadskostnaden ska dras från nettoinkomsten
innan kommunen har rätt att ta ut hemtjänstavgift.

Bostadstillägg (BTP)

Ansök om bostadstillägg hos Försäkringskassan om du är under
65 år och hos Pensionsmyndigheten om du är 65 år eller äldre.
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Situationer då din hemtjänstavgift kan minska
Dubbla boendekostnader

Din avgift kan sänkas om du som ensamstående har kostnader
för dubbelt boende när du flyttar till ett vård- eller omsorgsboende. Detta gäller i högst tre månader. Omsorgsavgiften kan
sänkas efter att båda hyrorna slagits ihop.
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Övrig information
Betalning

Avgifter för hemtjänst, mat, trygghetslarm med mera betalas per
månad, i efterskott. Hyra för vård- och omsorgsboenden betalas
i förskott. Räkningen ska betalas senast den sista i månaden.

Fel uppgifter

Om du har lämnat uppgifter som inte stämmer kan du få betala
en förändrad avgift i efterskott. Om din ekonomi förändras ska
du informera avgiftshandläggaren om det.

Rätt att överklaga

Du får alltid ett skriftligt besked om din avgift. Om du tycker
att din hemtjänstavgift inte stämmer kan du överklaga beslutet.
I samband med beslutet får du reda på hur du ska göra om
du vill överklaga.
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Kontakt
Om du har frågor kan du ringa
till Kontaktcenter på 08-523 010 00
eller skicka e-post till:
kontaktcenter@sodertalje.se
Du kan också besöka dem i
Stadshuset, måndag–fredag.
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