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HEMTJÄNSTTAXA
Grundläggande principer
Avgiften kan variera för olika personer beroende på:
- Inkomsternas storlek
- Antalet timmar hemtjänst per månad
Principer för inkomstberäkning
Taxan beräknas på "avgiftsgrundande inkomst", d v s den inkomst
som återstår efter avdrag av:
- Skatt
- Bostadskostnad
- Ett s k schablonbelopp ligger till grund för ”lägsta belopp” för
levnadskostnader exklusive boendekostnad. Följande belopp gäller:
A Ålderspensionärer:
- 129,4 % av basbeloppet/år för ensamstående (motsvarar 4162 kr/
månad år 2003).
- 216,8 % av basbeloppet/år för makar (motsvarar 6 973 kr/ månad
år 2003).
B Personer under 65 år:
- 132 % av basbeloppet/år för ensamstående (motsvarar 4246
kr/månad år 2003).
- 218 % av basbeloppet/år för makar (motsvarar 7012 kr/ månad år
2003).
- För barnfamiljer tillkommer de belopp som redovisas i den s k
riksnormen.
Redovisade belopp kan höjas om den enskilde på grund av särskilda
omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet skall vara av
varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Före uttag
av omvårdnadsavgift kan hänsyn bl a tas till avgift/er i form av:
a
b
c
d
e

Trygghetslarm
Levererade matportioner
Korttidsvård/växelvård
Mat i samband med dagvård
Högre kostnader för livsmedel för personer under 61 år
Kostnader enligt b-e avser kostnader utöver vad som ingår för
livsmedel enligt den s k riksnormen.

EKERÖ KOMMUN

Nummer: 50:2

Blad: 3

Kommunal författningssamling
Utg: jan 2003
Ers: maj 2002
_________________________________________________________________
Bestämmelser för inkomstberäkning samt tillämpningsanvisningar
redovisas i kommentarerna till taxan.
Nivåer
Taxan är indelad i sex nivåer för ålderspensionärer. För personer under
65 år tillämpas 3 nivåer.
Avgiftsberäkning för ålderspensionärer: Avgiften kan uppgå till
40-90% (gäller ensamstående) av den avgiftsgrundande inkomsten.
Nivå (antal tim)

Avgift
Ensamstående

Avgift
makar

1

( 1-9)

40%

20%

2

(10-25)

50%

25%

3

(26-45)

60%

30%

4

(46-70)

70%

35%

5

(71-100)

80%

40%

6

(101- )

90%

45%

Avgiftsberäkning för personer under 65 år: Avgiften kan uppgå till
40-60% (gäller ensamstående) av den avgiftsgrundande inkomsten.
Den lägre procentsatsen beror bl a på att personer i yrkesverksam
ålder normalt har högre utgifter än ålderspensionärer:
Makar under 65 år har rätt att välja om beräkning skall ske enligt de
principer som gäller för ensamstående eller de som gäller för makar.
Nivå (antal tim)

Avgift
Ensamstående

Avgift
Makar

1

( 1-9)

40%

20%

2

(10-25)

50%

25%

3

(26- )

60%

30%

Lägsta omvårdnadsavgift är 100 kr/månad. Om den framräknade avgiften är lägre utgår ingen avgift.
Högsta omvårdnadsavgift kan för ensamstående år 2003 högst vara
1544 kr/månad.
Tabeller med omsorgs- och avgiftsnivåer samt högsta avgift redovisas i
kommentarerna till taxan
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Fastställd av Ekerö kommunfullmäktige 2002-11-28, § 63, p8
Gäller fr o m 2003-01-01 (procentsatser/avgiftsgrundande inkomster
gäller från 2003-02-01)
Dnr 02/KS 120 730
_____
Ersätter tidigare taxor.
Dnr 1992/261
Dnr 94/KS0296
Dnr 99/KS152
Dnr 02/KS41
_____

732
730
706
706

