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AVGIFTER, SÄRSKILDA BOENDEFORMER I KOMMUNEN SAMT
SJUKHEMSBOENDE UTANFÖR KOMMUNEN
Inkomstdifferentiering
Avgifterna, som beräknas på nettoinkomster (inkomster efter skatt)
är inkomstdifferentierade. Som inkomst betraktas även bostadstillägg.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp innebär att den enskilda får behålla ett visst belopp
för olika typer av levnadskostnader. År 2002 uppgår detta till 4 817
kronor/månad för ensamstående. Till detta tillkommer hyresbeloppet.
Avgifterna består av:
1. Hyra/nettohyra, d v s bostadskostnad reducerad med bostadstillägg
2. Avgift för mat
3. Omvårdnadsavgift
1 Hyra/nettohyra
Gällande principer för hyror för Ekgården, Färingsöhemmet och
Kullen godkändes av socialnämnden 2001-01-31.
Bidrag, i form av statligt bostadstillägg för pensionärer (SBP), kan
utgå till pensionärer i vissa inkomstlägen.
2 Avgift för mat
Avgift för mat är 2400 kronor/månad för personer med hyreskontrakt
i särskilt boende. Därefter ändras beloppet årligen med samma
belopp som Konsumentverket ändrar sina beräknade kostnader för
livsmedel för ålderspensionärer.
3 Omvårdnadsavgift
Omvårdnadsavgiften, d v s avgiften för service och omvårdnad,
uppgår till det belopp som återstår av nettoinkomsten när
hyra/nettohyra och förbehållsbelopp har räknats samman.
Maximal avgift
Högsta omvårdnadsavgift är 1 516 kronor/månad år 2002.
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Dubbel bosättning, makar/sambos
Det skall i princip vara ekonomiskt möjligt för en make att bo kvar,
med rimliga privatekonomiska villkor, i den ursprungliga bostaden
när den andre maken flyttar in i en "särskild boendeform". Även den
part som bor kvar i den gemensamma bostaden måste tillförsäkras
visst förbehållsbelopp efter erlagd hyra. Detta uppgår till 4 087
kronor/månad år 2002.
Makar/sambos, där den ena parten bor varaktigt i en särskild boendeform och den andra i makarnas/sambos gemensamma bostad,
kan räknas som ensamstående vid beräkningen av pension, bostadstillägg och avgifter. Avgiften kan även, om det är förmånligare,
beräknas på hälften av makarnas sammanlagda inkomster.
Korttidsboende
För korttidsboende (t ex tillfällig vård, växelvård och avlastning) utgår
avgift för mat samt omvårdnadsavgift enligt hemtjänsttaxa, beräknat
som kostnad per dygn. Den som tillfälligt har korttidsboende kan
välja att inte lämna inkomstuppgift. Då utgår avgift för mat och
högsta omvårdnadsavgift. År 2005 debiteras 79 kr/dygn för personer
som har korttidsplats/växelvård. Därefter ändras beloppet årligen
med samma belopp som Konsumentverket ändrar sina beräknade
kostnader för livsmedel för ålderspensionärer. Ändringen beräknas i
detta fall på dygnskostnaden.
Inflyttning till särskilt boende, möjlighet att få reducerad avgift
I samband med inflyttning kan man behöva skälig tid för att t ex
avveckla sin bostad. En avgiftsreducering kan därför ske under de
tre första månaderna.
Reduktion av bortovaro
Vid bortovaro på grund av sjukhusvistelse sker reducering av
avgiften med ett belopp som motsvarar avgiften för mat.
Vid annan bortovaro, som överstiger ett dygn, uttages ingen avgift för
mat.
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Individuell prövning
Vid individuell prövning av matavgift utgår man från att den enskilda
inte ska behöva begära försörjningsstöd för att kunna betala mat och
hyra. Istället kan nedsättning av matavgift ske.
Till taxan hör tillämpningsanvisningar.
Matavgifter ändrade av kommunfullmäktige 2004-11-16.
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