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Kommentarer till
HEMTJÄNSTTAXA
Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form
av lägsta och högsta avgifter.
Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning samt tillämpningsanvisningar, 1 kap, 1 § - 16 §.
Tabeller med omsorgs- och avgiftsnivåer samt högsta avgift redovisas i 2
kap, 1 § - 2 §.
1 KAP
Tillämpning m m
1 § Inledande bestämmelser
Sektionschef/vårdbehovsbedömare/LSS-handläggare beslutar om omfattningen av bistånd i form av stöd och hjälp i hemmet. Insatserna som även
kan innebära annan form av service, t ex vissa typer av ledsagning utanför
hemmet, kan bl a utföras av hemtjänstpersonal, anställda anhöriga samt personliga assistenter. Biståndet kan även bestå av korttidsvistelse/växelvård,
bl a i kommunens särskilda boendeformer.
Varje omsorgsnivå motsvaras av en avgiftsnivå (se tabeller, kap 2). Avgiften
beräknas på avgiftsgrundande inkomst.
Makars avgiftsuttag grundar sig i normalfallet på hushållets gemensamma
inkomster. I övriga fall, t ex sambor eller sammanboende syskon tillämpas
samma taxa som för ensamstående
Taxan fastställs av kommunfullmäktige.
2 § Skyldigheter för avgiftspliktig
Avgiftspliktig person, d v s person som får insatser i form av hemtjänst, är
skyldig att lämna inkomstuppgift för sig själv samt make/maka samt att anmäla ändring av inkomst eller förändring av hushållstyp (t ex om ena maken
flyttar eller avlider) till socialkontoret .
3 § Underlåtenhet att lämna begärd inkomstuppgift
Den som underlåter att lämna begärd inkomstuppgift kan få betala högsta
avgift för den omsorgsnivå som vederbörande är inplacerad i (se tabeller,
kap 2).
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4 § Avgiftsgrundande inkomst m m
Avgiftens storlek beräknas på avgiftspliktigs samt make/makas inkomst/inkomster efter skatt (nettoinkomster). Valmöjlighet föreligger i enlighet med 8
§. Avgiften beräknas på 1/12 av beräknad inkomst efter skatt under de närmast följande tolv månaderna. Omprövning av avgiften görs årligen samt när
särskilda förhållanden påkallar detta.
Den avgiftsgrundande inkomsten är den inkomst (se 5 §) som återstår efter
avdrag av bostadskostnad (se 6 §) samt schablonbelopp (se 7 §). Den avgiftsgrundande inkomsten kan även påverkas av individens minimibelopp
enligt 7 §.
5 § Beräkning av inkomster
Exempel på inkomster:
-

-

Arbetsinkomster (inkl skattepliktiga förmåner), överskott i näringsverksamhet, t ex inkomst av rörelse, jordbruksfastighet och näringsfastighet
Pensionsinkomster: Garantipension och tilläggspension, tjänstepension,
änkepension, privata pensionsförsäkringar, livränta samt utlandspensioner.

-

Bidrag till bostad: Bostadstillägg till pensionärer (BTP) särskilt bostadstilllägg samt bostadsbidrag.

-

Inkomst av kapital som är skattepliktigt enligt inkomstskattelagen (ej realisationsvinster) beräknad på den faktiska inkomsten per
den 31 december innan avgiftsperioden.

-

Sjukersättning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd, studiebidrag (ej lånedel), samt övriga skattepliktiga bidrag.

Från inkomsten räknas skatt enligt tabell till stat, landsting och kommun
samt begravningsavgift.
Makars och registrerade partners samlade inkomster läggs samman (de
principer som tillämpas för makar gäller i detta sammanhang generellt även
för registrerade partners).
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Forts 5 §
Sambor har inte juridisk försörjningsplikt för varandra och räknas därför som
ensamstående (de principer som tillämpas för ensamstående gäller i detta
sammanhang generellt för sambor).
6 § Beräkning av boendekostnad
Faktisk boendekostnad räknas enligt följande:
-

Hyresrätt: Aktuellt hyresbelopp

-

Bostadsrätt: Aktuell avgift samt 70% av räntekostnader för bostadslån

-

Egen bostadsfastighet: Bostadskostnad beräknas normalt enligt de grunder som försäkringskassan tillämpar vid beräkning av bostadstillägg till
pensionärer.

7§ Förbehållsbelopp, schablonbelopp, minimibelopp m m
Förbehållsbelopp: Beloppet består efter 2002-07-01 av boendekostnad
samt den enskildes minimibelopp.
Schablonbelopp: Beloppet, som är beräknat utifrån konsumentverkets normer för att täcka vissa utgifter, avses täcka kostnaderna för personliga behov
och andra normala levnadskostnader (exklusive boendekostnad). Beloppet
omfattar bl a följande poster:
Livsmedel (alla måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror,
dagstidning, telefon, TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, resor
inkl färdtjänst, tandvård, öppen hälso- och sjukvård och läkemedel.
Följande schablonbelopp gäller :
A
B
-

Ålderspensionärer
(dessa belopp är generella och tillämpas i hela landet):
129,4 % av prisbasbeloppet/år för ensamstående
(motsvarar 4162 kr/månad år 2003).
108,4 % av prisbasbeloppet/år och person för makar
(motsvarar 2x 3487= 6974 kr/månad år 2003).
Personer under 65 år
(dessa belopp är något högre i Ekerö än de generella beloppen):
132 % av prisbasbeloppet/år för ensamstående
(motsvarar 4246 kr/månad år 2003).
109 % av av prisbasbeloppet/år och person för makar
(motsvarar 2x3506= 7012 kr/månad år 2003).
För barnfamiljer tillkommer de belopp som redovisas i den s k riksnormen.
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Minimibelopp: Beloppet består av schablonbeloppet samt individuellt tillägg
mot bakgrund av att 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. I Ekerö kommer vissa typer av kostnader därför
regelmässigt innebära rätt till individuellt tillägg för personer som har följande
insatser:
-

Trygghetslarm.
Utgifter till kommunen i form av färdiglagad mat (tillägg sker med den summa som överstiger Konsumentverkets belopp för olika typer av måltider).

8§ Avgiftsuttag
1

Ålderspensionärer:

-

Ensamstående: enligt tabell 2
Makar: enligt tabell 2 (höger kolumn)

*

Insatser upp till 100 timmar (oavsett om insatserna gäller den ena eller
båda makarna) samt insatser som överstiger 100 timmar för en person
(omsorgsnivå 6).

*

Insatser som totalt överstiger 100 timmar och gäller makar:
Avgiftsberäkning sker för varje person enligt den nivå som beviljats. Avgiften uppgår till summan av de belopp som räknas fram.

2

Personer under 65 år

-

Ensamstående: enligt tabell 5

-

Makar, en eller två personer under 65 år:
Valmöjlighet föreligger. Den person som har beviljats hemtjänst (tabell 2 tilllämpas för ålderspensionärer, tabell 5 för personer under 65 år) kan välja
avgiftsberäkning:

*

Enligt de principer som gäller för ensamstående (halva
bostadskostnaden redovisas)

*

Enligt de principer som gäller för makar.

3

Korttidsboende: för korttidsboende i form av tillfällig vård, växelvård och
avlastning utgår avgift för mat samt omvårdnadsavgift enligt hemtjänsttaxa.
Matavgiften beräknas som kostnad per dygn (baserad på månadskostnad
för måltider för permanent boende). Den som tillfälligt har korttidsboende
kan välja att inte lämna inkomstuppgift. Då utgår avgift för mat och högsta
omvårdnadsavgift (år 2003 debiteras 70 kr för mat samt 50 kr i omvårdnadsavgift, totalt 120 kr/dygn)

9 § Lägsta avgift
Avgiftsuttag för omvårdnadsinsatser sker ej om avgiften understiger 100 kr/månad.
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10§ Högsta avgift
Högsta avgift uppgår till 48 % av prisbasbeloppet per år (motsvarar 1544 kr/
månad 2003, om båda personerna får omvårdnad kan högsta avgift bli 2x1544
kr=3088 kr/månad). Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnad per
timme.
1

Ålderspensionärer:

-

Ensamstående: enligt tabell 3
Makar: enligt tabell 3:

*

Insatser upp till 100 timmar (oavsett om insatserna gäller den ena eller
båda makarna) samt insatser för en person enligt omsorgsnivå 6 (överstiger 100 timmar).

*

Om insatserna gäller makar och totalt överstiger 100 timmar motsvarar
högsta avgift summan av de belopp, enligt tabell 3, som gäller för de "nivåer" som personerna är inplacerade i.

2

Personer under 65 år

-

Ensamstående: enligt tabell 6
Makar: enligt tabell 6 om den/de som har beviljats hemtjänst är under 65 år.

11§ Tillfällig hjälp, avgifter
Avgiften för tillfälliga insatser under kortare period än en månad uppgår normalt
till kommunens timkostnad under dagtid, vardagar.
Skyldigheter för avgiftspliktig enligt 2 § gäller normalt ej vid tillfällig hjälp.
12§ Minskad avgift samt avgiftsbefrielse
Minskad avgift eller avgiftsbefrielse kan medges om man i förväg avsäger sig
hemhjälp. Avgift uttages ej vid sjukhusvistelse.
Den person som är ny hjälptagare och erhåller hjälp endast under en del av den
första månaden betalar enligt den avgiftsnivå som motsvaras av insatsen.
13§ Individuell prövning
Individuell prövning kan, med hänsyn till särskilda omständigheter, ske i det enskilda fallet. En enhetlig bedömning bör, i så stor utsträckning som möjligt, eftersträvas.
Prövning kan t ex ske vid fastställande av den avgiftsgrundande inkomsten och
avgiften samt vid begäran om tillfällig avgiftsminskning eller avgiftsbefrielse.
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14§ Uttag, faktiska kostnader för lämnad hemhjälp
Kommunens faktiska kostnader för stöd och service uttages när omvårdnaden
på grund av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring skall bekostas av annan än den person som får omvårdnaden.
15§ Avgiftsinbetalning
Avgiften debiteras månadsvis. Fakturan förfaller till betalning månaden efter den
tidsperiod som fakturan avser.
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2 KAP, tabeller
1 § Ålderspensionärer
Tabell 1 Omsorgsnivåer (sex)

Omsorgsnivå

Hemtjänsttimmar/månad

1

1 - 9

2
3

10 - 25
26 - 45

4

46 - 70

5

71 - 100

6

101 -

Tabell 2 Avgiftsnivåer (sex)

Avgiftsnivåer
(antal timmar,
motsv omsorgsnivå)

% av avgiftsgrundande inkomst, ensamstående

% av avgiftsgrundande inkomst, 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
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Tabell 3 Högsta avgift (ensamstående)
Avgiftsnivå
(timmar,
motsv omsorgsnivå)

Högsta avgift
(48 % av basbel/12)

1 ( 1-9)

1544

Kr år 2003

ej högre än
självkostnpris
2 (10-25)

1544

3 (26-45

1544

4 (46-70)

1544

5 (71-100)

1544

6 (101- )

1544

2 § Personer under 65 år
Tabell 4 Omsorgsnivåer (tre)

Omsorgsnivå

Hemtjänsttim/månad

1

1 - 9

2

10 - 25

3

26 -
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Tabell 5 Avgiftsnivåer (tre)

Avgiftsnivåer

% av avgiftsgrundande inkomst, ensamstående

% av avgiftsgrundande inkomst, makar

1 ( 1-9 )

40

20

2 ( 10-25 )

50

25

3 ( 26- )

60

30

(antal timmar inom
motsv omsorgsnivå)

Tabell 6 Högsta avgift (ensamstående)

Avgiftsnivå
(timmar,
motsv omsorgsnivå)

Högsta avgift
(48 % av basbel/12)

1 (1-9)

1544

Kr år 2003

ej högre än
självkostnadspris
2 (10-25)

1544

3 (26-

1544

Ändring av procentsatser/avgiftsgrundande inkomst gäller från
2003-02-01, övriga ändringar från 2003-01-01
Dnr 02/KS 120 730
_____
Ersätter tidigare kommentarer
Dnr 94/KS0296 730
Dnr 97/KS0010 706
Dnr 99/KS 152 706

9

EKERÖ KOMMUN

Tillhör KFS 50:2
Rev 2002-09
Dnr 02/KS 41

706

9

