Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg
Gäller fr.o.m. 2004-04-01
INNEHÅLL

Borttaget: 12
Borttaget: 11

1

ALLMÄNT

5

Borttaget: 11
Borttaget: 10

1.1 DEFINITIONER AV OLIKA BEGREPP
1.2 LAGRUM
1.3 HUVUDPRINCIPER I AVGIFTSSYSTEMET
1.3.1 DISPONIBELT AVGIFTSUTRYMME
1.3.2 DISPONIBELT AVGIFTSUTRYMME I ORDINÄRT BOENDE ELLER JÄMFÖRBAR BOENDEFORM 1)
1.3.3 DISPONIBELT AVGIFTSUTRYMME I SÄRSKILT BOENDE

5
5
5
5
6
6

Borttaget: 12
Borttaget: 11
Borttaget: 14
Borttaget: 13
Borttaget: 12
Borttaget: 11

2

AVGIFTER SOM INGÅR I AVGIFTSSYSTEMET

7

Borttaget: 14
Borttaget: 13
Borttaget: 15

3

INKOMSTBEGREPP

9

Borttaget: 14
Borttaget: 15

3.1
3.2
3.3

HUVUDREGEL
AKTUALITETSPRINCIP
ÄNDRADE INKOMSTFÖRHÅLLANDEN

9
10
11

Borttaget: 14
Borttaget: 15
Borttaget: 14
Borttaget: 15

4

BOSTADSKOSTNADER

12

Borttaget: 14
Borttaget: 16

4.1
4.2
5

NETTOBOSTADSKOSTNAD
BERÄKNING AV BOSTADSKOSTNADEN

12
12

FÖRBEHÅLLSBELOPP

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.4

14

KONSTRUKTION OCH INNEHÅLL
FÖRBEHÅLLSBELOPP I ORDINÄRT BOENDE
TILLÄGG FÖR HUSHÅLL MED BARN ELLER UNGA 0 - 18 ÅR
SÄRREGLER FÖR BARN OCH UNGA
FÖRBEHÅLLSBELOPP I SÄRSKILT BOENDE
BESLUT OM FÖRBEHÅLLSBELOPP

14
15
15
15
15
15

Borttaget: 15
Borttaget: 15
Borttaget: 14
Borttaget: 16
Borttaget: 15
Borttaget: 16
Borttaget: 15
Borttaget: 16
Borttaget: 15
Borttaget: 16

6

JÄMKNINGSREGLER

16

Borttaget: 15
Borttaget: 16

6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.4
6.5
6.6

ENSAMSTÅENDES FLYTTNING TILL SÄRSKILT BOENDE
INFLYTTNINGSPERIOD
NÄR EN AV TVÅ MAKAR FLYTTAR TILL SÄRSKILT BOENDE
INFLYTTNINGSPERIOD
KVARBOENDESKYDD
JÄMKNING VID KORTTIDSVÅRD
JÄMKNING AV BOSTADSKOSTNADEN
TILLÄMPNING FÖR MAKAR VID KORTTIDSVÅRD
JÄMKNING VID SJUKHUSVISTELSE
JÄMKNING FÖR EXTRAORDINÄRA KOSTNADER
SAMMANBOENDE

16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18

Borttaget: 15
Borttaget: 17
Borttaget: 16
Borttaget: 17
Borttaget: 16
Borttaget: 17
Borttaget: 16
Borttaget: 17
Borttaget: 16
Borttaget: 17
Borttaget: 16
Borttaget: 18
Borttaget: 16

1

Borttaget: 19
Borttaget: 17

Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg
Gäller fr.o.m. 2004-04-01

Borttaget: 19
Borttaget: 17
Borttaget: 19

7

HEMTJÄNSTAVGIFT

19

7.1 AVGIFTSTAK
7.2 HEMTJÄNSTAVGIFT I ORDINÄRT BOENDE ELLER JÄMFÖRBAR BOENDEFORM
7.2.1 BESTÄMNING AV OMVÅRDNADSNIVÅ
7.2.2 FÖRÄNDRINGAR AV VÅRDBEHOV OCH INKOMSTFÖRHÅLLANDEN
7.2.3 MAKAR OCH REGISTRERADE PARTNER
7.2.4 ANDRA SAMMANBOENDE
7.2.5 PERSONER SOM ERHÅLLER PERSONLIG ASSISTANS
7.2.6 PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE
7.2.7 JÄMKNING AV AVGIFT I ORDINÄRT BOENDE DÅ ENSKILD EJ ANSÖKT OM BOSTADSTILLÄGG
7.3 DEBITERINGSBESTÄMMELSER – HEMTJÄNST
7.3.1 DEBITERING VID PÅBÖRJAD HEMTJÄNST
7.3.2 DEBITERING VID UPPHÖRD HEMTJÄNST
7.3.3 DEBITERING AV HEMTJÄNST VID ÖVERGÅNG FRÅN ORDINÄRT BOENDE TILL SÄRSKILD
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3

BOENDEFORM
REDUCERING AV HEMTJÄNSTAVGIFT
FRÅNVARO FÖR VÅRDTAGARE MED HEMTJÄNST VARJE VECKA I MÅNADEN
FRÅNVARO FÖR VÅRDTAGARE MED HEMTJÄNST 1 - 3 TILLFÄLLEN PER MÅNAD
REDUCERING AV AVGIFT PÅ GRUND AV SJÄLVKOSTNADSTAK

19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21

Borttaget: 17
Borttaget: 20
Borttaget: 18
Borttaget: 20
Borttaget: 18
Borttaget: 20
Borttaget: 18
Borttaget: 20
Borttaget: 18
Borttaget: 20
Borttaget: 18
Borttaget: 21
Borttaget: 19

21
22
22
22
22

Borttaget: 21
Borttaget: 19
Borttaget: 21
Borttaget: 19
Borttaget: 21

8

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER

23

Borttaget: 19
Borttaget: 21

8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6

AVGIFTSTAK
TAXEKONSTRUKTION
HEMTJÄNSTAVGIFT I SÄRSKILDA BOENDEFORMER
BESTÄMNING AV OMVÅRDNADSNIVÅ
MAKAR OCH REGISTRERADE PARTNER SOM BÅDA FLYTTAT TILL SÄRSKILD BOENDEFORM
DEBITERING OCH REDUCERING AV HEMTJÄNSTAVGIFT I SÄRSKILD BOENDEFORM
STÖD OCH SERVICE I SÄRSKILT BOENDE FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE
KOSTAVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER
KOSTAVGIFT MED MÅNADSABONNEMANG
REDUCERING AV KOSTAVGIFT
FASTSTÄLLELSE AV KOSTAVGIFT
KOSTNAD FÖR MAT I SÄRSKILT BOENDE FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE
HYRA I SÄRSKILDA BOENDEFORMER
HYRESSÄTTNING I KOMMUNENS SÄRSKILDA BOENDEFORMER
HYRESSÄTTNING I BOENDEFORM HOS ANNAN VÅRDGIVARE
BYTE AV BOSTAD
HYRESKONTRAKT ELLER NYTTJANDERÄTTSAVTAL
RÄTT TILL BOSTADSTILLÄGG
JÄMKNING AV AVGIFT I SÄRSKILT BOENDE DÅ ENSKILD EJ ANSÖKT OM BOSTADSTILLÄGG

23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
27
27

Borttaget: 19
Borttaget: 21
Borttaget: 19
Borttaget: 22
Borttaget: 20
Borttaget: 22
Borttaget: 20
Borttaget: 22
Borttaget: 20
Borttaget: 23
Borttaget: 21
Borttaget: 22
Borttaget: 20
Borttaget: 23
Borttaget: 21
Borttaget: 23
Borttaget: 21
Borttaget: 23
Borttaget: 21
Borttaget: 23
Borttaget: 21
Borttaget: 23
Borttaget: 21
Borttaget: 23
Borttaget: 21
Borttaget: 23

2

Borttaget: 21
Borttaget: 24
Borttaget: 22

Borttaget: 29
Borttaget: 25

Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg
Gäller fr.o.m. 2004-04-01

Borttaget: 29
Borttaget: 25
Borttaget: 29

9

ÖVRIGA AVGIFTER

29

9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.4
9.4.1
9.4.2
9.5
9.5.1
9.5.2
9.6
9.6.1
9.6.2
9.7

AVGIFT FÖR TRYGGHETSLARM
DEFINITION
DEBITERING
AVGIFT FÖR MATDISTRIBUTION
DEFINITION
DEBITERING
AVGIFT FÖR DAGVÅRD
DEFINITION
DEBITERING
AVGIFT FÖR HEMSJUKVÅRD (KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD)
DEFINITION
DEBITERING
AVGIFT FÖR KORTTIDSVÅRD
DEFINITION
DEBITERING
AVGIFT FÖR KORTTIDSVÅRD PÅ HOSPICE
DEFINITION
DEBITERING
FASTSTÄLLELSE AV ÖVRIGA AVGIFTER

29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33

10

STÖD OCH SERVICEINSATSER

35

Borttaget: 25
Borttaget: 29
Borttaget: 25
Borttaget: 29
Borttaget: 25
Borttaget: 29
Borttaget: 25
Borttaget: 29
Borttaget: 25
Borttaget: 30
Borttaget: 25
Borttaget: 30
Borttaget: 25
Borttaget: 30
Borttaget: 25
Borttaget: 31
Borttaget: 26
Borttaget: 31
Borttaget: 26
Borttaget: 31
Borttaget: 26
Borttaget: 32

11

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

38

Borttaget: 27
Borttaget: 32

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

DEBITERINGSRUTINER
DEBITERING VID TVISTER M M
RETROAKTIV DEBITERING OCH ÅTERBETALNING
UPPGIFTSVÄGRAN
BOENDE I ANNAN KOMMUN ELLER PRIVAT ANLÄGGNING
ALLMÄN ÅRLIG OMPRÖVNING AV AVGIFTER
CIVILRÄTTSLIGA UNDERHÅLLSAVTAL
BESLUT OM AVGIFTER OCH JÄMKNING
ÖVERKLAGANDE

38
38
38
38
38
39
39
39
39

Borttaget: 27
Borttaget: 32
Borttaget: 27
Borttaget: 32
Borttaget: 27
Borttaget: 32
Borttaget: 27
Borttaget: 32
Borttaget: 27
Borttaget: 35
Borttaget: 29
Borttaget: 33
Borttaget: 27
Borttaget: 38
Borttaget: 31
Borttaget: 38
Borttaget: 31
Borttaget: 38
Borttaget: 31
Borttaget: 38
Borttaget: 31
Borttaget: 38

3

Borttaget: 31
Borttaget: 38
Borttaget: 31

Borttaget: 40
Borttaget: 33

Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg
Gäller fr.o.m. 2004-04-01

Borttaget: 42
Borttaget: 35
Borttaget: 40

BILAGA 1

40

DEFINITIONER AV OLIKA BEGREPP

40

Borttaget: 33
Borttaget: 42
Borttaget: 35
Borttaget: 42

BILAGA 2

42

Borttaget: 35
Borttaget: 44

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR SOM STYR KOMMUNENS AVGIFTSSYSTEM INOM ÄLDRE- OCH
HANDIKAPPOMSORGEN
SOCIALTJÄNSTLAGEN (SFS 2001:453)
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN (SFS 1982:763)
LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (SFS 1993:387)
FÖRORDNING (SFS 1993:1090) OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE
ÖVRIGA LAGAR SOM HAR BETYDELSE FÖR KOMMUNENS AVGIFTSSYSTEM

Borttaget: 37

42
42
44
45
45
45

Borttaget: 45
Borttaget: 38
Borttaget: 45
Borttaget: 38
Borttaget: 46
Borttaget: 39

BILAGA 3

46

FÖRBEHÅLLSBELOPP INOM ÄLDRE- HANDIKAPPOMSORG
ORDINÄRT BOENDE ELLER DÄRMED JÄMFÖRBAR BOENDEFORM
SÄRSKILD BOENDEFORM
BERÄKNINGSMODELL

48
48
48
48

Borttaget: 45
Borttaget: 38
Borttaget: 48
Borttaget: 39
Borttaget: 48
Borttaget: 39

BILAGA 4

53

Borttaget: 48
Borttaget: 39

BERÄKNAD SJÄLVKOSTNAD PER TIMME I HEMTJÄNSTEN UNDER ÅR 2004

53

Borttaget: 53
Borttaget: 45

BILAGA 5

55

KOSTAVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER UNDER ÅR 2004

56

Borttaget: 48
Borttaget: 40
Borttaget: 55
Borttaget: 47

BILAGA 6

58

HYROR I SÄRSKILDA BOENDEFORMER UNDER ÅR 2004

59

BILAGA 7

61

ÖVRIGA AVGIFTER UNDER ÅR 2004

61

BILAGA 8

63

REGLER FÖR BERÄKNING AV BOSTADSKOSTNADER FÖR OLIKA BOSTADSTYPER

63

BILAGA 9

65

BOSTADSTILLÄGG TILL PENSIONÄRER

65

BILAGA 10

73

VÅRDBIDRAG OCH HANDIKAPPERSÄTTNING

73

Borttaget: 53
Borttaget: 45
Borttaget: 58
Borttaget: 49
Borttaget: 56
Borttaget: 47
Borttaget: 61
Borttaget: 51
Borttaget: 59
Borttaget: 49
Borttaget: 63
Borttaget: 53
Borttaget: 61
Borttaget: 51

4

Borttaget: 65
Borttaget: 55
Borttaget: 63
Borttaget: 53
Borttaget: 73
Borttaget: 63
Borttaget: 65
Borttaget: 55

Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg
Gäller fr.o.m. 2004-04-01

1.
1.1

ALLMÄNT
Definitioner av olika begrepp

Förklaringar till olika begrepp och fackuttryck som används i avgiftssystemet finns redovisade i bilaga 1.

1.2 Lagrum
Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom äldre- och handikappomsorg styrs av olika lagar och förordningar. Till dessa hör socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 8 kap. 2-9
§§ och 16 kap. 3 §, hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 26 §, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (SFS 1993:387) 18-21 §§ samt förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:1090) 5-6 §§. Samtliga lagparagrafer redovisas i bilaga 2.

1.3 Huvudprinciper i avgiftssystemet
Riksdagen har beslutat reglera vad kommunen maximalt får ta ut i avgift för hemtjänst, dagvård och
kommunal hälso- och sjukvård enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kostnaderna
för hyra regleras i kapitel 12 jordabalken (hyreslagen).
Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för hemtjänst, dagvård och hemsjukvård inte får uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp).
Avgifterna måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader. De avgifter som
skall räknas samman finns redovisade under punkt 2.
Kommunen har inte några skyldigheter att betala ut medel (försörjningsstöd) till en brukare för att
han eller hon ska kunna uppnå den i lagen angivna nivån för förbehållsbeloppet. Däremot ska
kommunen sätta ned hemtjänst-/och hyresavgiften i dubbelrum om kommunen finner att den enskilde inte har det förbehållsbelopp som han eller hon har rätt till.
1.3.1 Disponibelt avgiftsutrymme
För att beräkna det disponibla avgiftsutrymmet skall från den enskildes bruttoinkomster frånräknas
vissa skatter, nettobostadskostnad samt förbehållsbelopp. Det disponibla avgiftsutrymmet utgör ett
högkostnadsskydd för den enskilde och de sammanlagda avgifterna får således inte överstiga detta
belopp. I de fall de sammanlagda avgifterna är högre än beloppet för högkostnadsskydd måste
kommunen sätta ned avgifterna till detta belopp.
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1.3.2 Disponibelt avgiftsutrymme i ordinärt boende eller jämförbar boendeform 1)
Beräkningen av den enskildes disponibla avgiftsutrymme i ordinärt boende går till på följande sätt:
Bruttoinkomster
minus vissa skatter
minus nettobostadskostnad
minus fastställt förbehållsbelopp
= disponibelt avgiftsutrymme
1)

Till jämförbar boendeform räknas gruppboende för psykiskt funktionshindrade.

1.3.3 Disponibelt avgiftsutrymme i särskilt boende
Beräkningen av den enskildes disponibla avgiftsutrymme i särskilt boende går till på följande sätt:
Bruttoinkomster
minus vissa skatter
minus nettobostadskostnad
minus fastställt förbehållsbelopp
minus fastställd kostavgift
= disponibelt avgiftsutrymme
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2

AVGIFTER SOM INGÅR I AVGIFTSSYSTEMET

De olika avgifterna som skall räknas samman och jämföras med den enskildes disponibla avgiftsutrymme är följande:
 Avgift för hemtjänst
 Avgift för trygghetslarm
 Avgift för matdistribution (exkl. livsmedelspris)
 Avgift för dagvård
 Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård)
 Avgift för korttidsvård
 Avgift i särskilt boende
– hemtjänst
– bostad (när hyresförhållande ej föreligger - dubbelrum)
Begränsningen av avgiftsuttaget gäller de sammanlagda avgifterna av alla tjänster som lämnas inom
ramen för socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagen.
Nytillkomna avgifter som kommunen eventuellt beslutar införa skall således räknas samman med
övriga avgifter enligt ovan.
För personer som omfattas av lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
beviljats personlig assistans utgår ingen egenavgift för de insatser som utförs av den personliga assistenten.
För stöd- och serviceinsatser och boendestöd till psykiskt funktionshindrade uttages ingen avgift.
I de fall ovannämnda brukargrupper har insatser från äldreomsorgen; t ex hemtjänst beräknas den
enskildes disponibla avgiftsutrymme för ordinärt boende (oavsett boendeform) och avgifterna räknas samman och jämförs med högkostnadsskyddet. I de fall de sammanlagda avgifterna är högre än
beloppet för högkostnadsskydd måste kommunen sätta ned avgifterna till detta belopp.
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3

INKOMSTBEGREPP

3.1 Huvudregel
Riksdagen har beslutat att inkomsten skall beräknas med tillämpning av lagen om bostadstillägg till
pensionärer m fl. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten skall beräknas på ett sätt
som är mer fördelaktigt för den enskilde.
Principen för avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att den enskildes olika bruttoinkomster läggs
samman varefter vissa skatter avräknas.
Följande inkomster räknas samman:
 Aktuella pensionsinkomster under innevarande år.
Inkomstpension, premiepension, tilläggspension, garantipension, änkepension avtalspension/tjänstepension, privata pensionsförsäkringar/sjukförsäkringar, utlandspensioner och
övriga pensioner.
 Aktuella förvärvsinkomster (efter förvärvsavdrag) enligt senast tillgängliga uppgifter.
Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv och passiv näringsverksamhet.
 Inkomst av kapital (brutto), utom kapitalvinster (realisationsvinster), enligt senast
tillgängliga uppgifter. Räntebidrag som avser egen ägd permanentbostad tas upp som del
av bostadskostnaden och skall ej medräknas.
 Övriga inkomster 1)
- Livräntor 2),
- Bidrag 3)
1) Se

lag om bostadstillägg till pensionärer (SFS 2001:761)

2) Livränta

som utbetalas p.g.a. kapitalförsäkring är inte skattepliktig och skall inte räknas som inkomst.

3)

Vårdbidrag, handikappersättning och assistansersättning från staten och kommunal habiliteringsersättning skall inte
räknas som inkomst.

Följande utgifter räknas samman:
 Kapitalutgifter (brutto), utom kapitalförluster (realisationsförluster), enligt senast
tillgängliga uppgifter. Utgiftsräntor som avser bostadslån till egen permanentbostad, vilka
tas upp som del av bostadskostnaden, skall ej medräknas.
 Förvaltningskostnader överstigande 1 000 kronor, enligt senast tillgängliga uppgifter.
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Följande skatter och avgifter avräknas från inkomsterna:
 Kommunal inkomstskatt, statlig skatt/skattereduktion på inkomster/utgifter och
obligatorisk begravningsavgift med hänsyn till gällande skattesatser och regler för grundavdrag och andra avdrag enligt gällande deklarationsanvisningar.

Formaterat: Tabbar: 0,88
cm, Listflik + Inte vid 1,27 cm
Formaterat: Teckensnitt:Fet
Formaterat: Indrag: Vänster:
0,77 cm, Ingen numrering

ersätts med
 Skatt som följer av tillämplig skattetabell enligt 11 kap. 6 § skattebetalningslagen.
 Förmögenhetsskatt (egen och makes) enligt senast tillgängliga uppgifter.
tas bort

Formaterat: Indrag: Vänster:
0,63 cm, Ingen numrering
Formaterat:
Teckensnitt:Kursiv
Formaterat: Tabbar: 0,88
cm, Listflik + Inte vid 1,27 cm
Formaterade: Punkter och
numrering

 Övriga avgifter och skatter i samband med taxering utom avkastningsskatt på utländsk försäkring. 4)
4)

Fastighetsskatt*) avseende egen ägd permanentbostad tas upp som del av bostadskostnaden och medräknas därför
inte här.

*) Byte av begrepp: fastighetsskatt ersätts med kommunal fastighetsavgift

Borttaget: ¶
Formaterat: Tabbar: 0,88
cm, Listflik + Inte vid 1,27 cm
Formaterat: Teckensnitt:Inte
Fet
Formaterat: Indrag: Vänster:
0,63 cm
Formaterat: Teckensnitt:10
pt, Inte Fet

3.2 Aktualitetsprincip
Principen är att avgifter m m skall grunda sig på den inkomst den enskilde beräknas få 12 månader
framåt. För fastställande av rätt avgiftsutrymme är grundprincipen därmed att så aktuella inkomstuppgifter som möjligt skall användas och därmed inhämtas från den enskilde. Underlagen (i prioritetsordning) utgörs av följande:

Formaterat:
Teckensnitt:Kursiv
Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv
Borttaget: ¶
Borttaget: Fastighetsskatt

1. Besked från Försäkringskassan m fl om pensionsinkomster m m för innevarande år
2. Kontrolluppgifter från företag, banker, VPC m fl om inkomster/utgifter föregående år
3. Uppgift som framkommer i och med att allmän självdeklaration avlämnas
4.

Uppgift från Skattemyndigheten om taxerade inkomster föregående år.

Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet
Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet, Kursiv
Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet
Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet, Kursiv
Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv

tas bort.

Formaterad tabell

Kontroll av inlämnade uppgifter (pensions-, förvärvs- och kapitalinkomster) görs mot Skatteverket
och Riksförsäkringsverkets*) register. Om dessa uppgifter väsentligen avviker från lämnade uppgifter från den enskilde kontaktas denna för utredning om orsakerna och rättelse av uppgifterna.

Borttaget: Rikss

*)Byte av begrepp: Riksförsäkringsverkets ersätts med Försäkringskassans

Formaterat: Teckensnitt:Fet
Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv
Formaterat: Teckensnitt:Fet
Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv
Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv
Formaterat: Teckensnitt:Fet
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3.3 Ändrade inkomstförhållanden
Normalt görs en avstämning av samtliga uppgifter för samtliga ärenden under februari månad.

Formaterad tabell

I de fall uppgifter därutöver framkommer om ändrade förhållanden (t ex civilstånd) under innevarande år skall hänsyn tas till detta vid nettoinkomstberäkningen.
Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv

ersätts med
Normalt görs en avstämning av samtliga uppgifter för samtliga ärenden årligen från och med
1 februari.
I de fall uppgifter om ändrade förhållanden framkommer senare ska avgifter räknas om. Omräkningen ska ske från och med månaden efter kommunen har fått kännedom om att det har uppkommit anledning till omräkning.
Beror anledningen till omräkning på beslut från någon myndighet, förvaltning eller hyresvärd, och
ska gälla bakåt i tiden, samt att den nya uppgiften utan fördröjning har lämnats till kommunen för
kännedom, ska omräkningen göras från och med månaden efter att den faktiska anledningen till
omräkning har inträffat.

Formaterat: Normal
Borttaget: Normalt görs en
avstämning av samtliga uppgifter för
samtliga ärenden under februari
månad.¶
Borttaget: I de fall uppgifter
därutöver framkommer om ändrade
förhållanden (t ex civilstånd) under
innevarande år skall hänsyn tas till
detta vid nettoinkomstberäkningen.¶
¶
Formaterade: Punkter och
numrering
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4

BOSTADSKOSTNADER

4.1 Nettobostadskostnad
Vid avgiftsberäkningen skall den enskildes nettobostadskostnad avräknas från nettoinkomsten. Med
nettobostadskostnad avses den faktiska bostadskostnaden minskad med samtliga former av bostadsbidrag som den enskilde erhåller. Till dessa bostadsbidrag hör följande:





BTP – Bostadstillägg till pensionärer
Infogas: SBTP – Särskilt bostadstillägg till pensionärer
KBH – Kommunalt bostadstillägg till handikappade
Bostadsbidrag till barnfamiljer

Formaterat: Teckensnitt:Fet
Formaterade: Punkter och
numrering
Borttaget:

4.2 Beräkning av bostadskostnaden
Den faktiska bostadskostnaden för olika bostadstyper beräknas enligt de schablonregler som tilllämpas av Försäkringskassan vid beräkning av BTP samt Lunds kommuns tillägg. Reglerna sammanfattas i bilaga 8*).
ersätts med
Bostadskostnad utgörs av den faktiska boendekostnaden för olika bostadstyper, eller i vissa fall
beräknas bostadskostnaden enligt de schablonregler som tillämpas av Försäkringskassan vid beräkning av BTP samt Lunds kommuns tillägg.
Reglerna sammanfattas i bilaga 6.
Borttaget: Den faktiska bostadskostnaden för olika bostadstyper
beräknas enligt de schablonregler
som tillämpas av Försäkringskassan
vid beräkning av BTP samt Lunds
kommuns tillägg. Reglerna sammanfattas i bilaga 8.¶
¶
Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv
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5

FÖRBEHÅLLSBELOPP

5.1 Konstruktion och innehåll
Med förbehållsbelopp avses de medel den enskilde behöver för att täcka normala levnadskostnader
utöver bostadskostnad.
Förbehållsbeloppen skall avräknas mot den enskildes nettoinkomster innan avgiftsutrymmet bestäms. Beloppen varierar beroende på boendeform, hushållstyp och ålder.
Förbehållsbeloppet har beräknats med ledning av det i socialtjänstlagen fastställda minimibeloppet.
Minimibeloppet – som omfattar schabloniserade normala kostnadsposter i ett hushåll – är av riksdagen fastställt till en tolftedel av 129,4 procent av prisbasbeloppet för ensamstående och 108,4 procent av prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar, registrerade partner, sammanboende och sambor.
Förbehållsbeloppet omfattar följande poster:
Livsmedel, alla måltider, kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, TVavgift, möbler/husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård och
läkemedel.
Kommunen skall under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre nivå än den
angivna lägsta nivån. Detta gäller om den enskilde på grund av särskilda omständigheter (personliga
behov) varaktigt har behov av ett högre belopp (minst ett par hundra kronor per månad). Exempel
på särskilda omständigheter som berättigar till ett högre förbehållsbelopp är underhållskostnader för
barn, fördyrade kostnader för resor, t ex arbets- och sjukresor, se punkt 6.5.
Prövningen sker alltid individuellt. Det är i första hand kommunens ansvar att utreda om den enskilde har behov av ett högre förbehållsbelopp. Den enskilde bör vara behjälplig med att lämna uppgifter till kommunen för en sådan prövning.
I vissa fall har kommunen möjlighet att fastställa beloppet till en lägre nivå. Detta gäller i de fall den
enskilde inte har en sådan kostnad som ingår i det i lagen angivna förbehållsbeloppet därför att
kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet alternativt ingår i hyran för bostad i
särskilt boende. Nedsättning kan också göras om en kostnad för en post som förbehållsbeloppet
omfattar ges kostnadsfritt av kommunen. Då äldre- och funktionshindrade med stort omvårdnadsbehov erhåller tandvård till samma avgift som för öppen hälso- och sjukvård i Region Skåne och
kostnaden inkluderas i högkostnadsskyddet för läkarvård har posten för tandvård utgått från förbehållsbeloppet i särskilt boende. Då kostnadsposterna; livsmedel eller hyran, delvis möbler och husgeråd, förbrukningsvaror samt hushållsel ingår i kost-/hyresavgiften för särskilt boende i Lunds kommun har det lagstadgade minimibeloppet minskats, se bilaga 3.
Kommunen har inte några skyldigheter att betala ut medel (försörjningsstöd) till en brukare för att
han eller hon ska kunna uppnå den i lagen angivna nivån för förbehållsbeloppet. Däremot ska
kommunen sätta ned hemtjänst- och hyresavgiften i dubbelrum om kommunen finner att den enskilde inte har det förbehållsbelopp som han eller hon har rätt till.
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5.2 Förbehållsbelopp i ordinärt boende
För personer i ordinärt boende eller jämförbar boendeform gäller följande nivåer:
Hushållstyp
Ensamstående över 65 år
Sammanlevande makar och sambor över 65 år
vardera
Ensamstående 19-64 år
Sammanlevande makar och sambor 19-64 år
vardera

Procent av
prisbasbeloppet
134,6 %

Minimibelopp enligt
8 kap. 7 § SoL
129,4 %

112,5 %
153,9 %

108,4 %
129,4 %

127,4 %

108,4 %

5.2.1 Tillägg för hushåll med barn eller unga 0 - 18 år
För hushåll med barn eller unga 0 – 18 år (eller till dess att underhållsskyldigheten upphör) utgår
tillägg till förbehållsbeloppen enligt punkt 5.2 med belopp för normala levnadskostnader enligt konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.
5.2.2 Särregler för barn och unga
För hemmavarande barn i åldern 0 – 18 år (eller till dess att underhållsskyldigheten upphör) som är
enda brukaren i hushållet utgår ingen hemtjänstavgift.
För unga under 19 år i eget boende med egen inkomst av pension eller förvärvsinkomst och som är
brukare gäller samma förbehållsbelopp som för vuxna i åldern 19 – 64 år.

5.3 Förbehållsbelopp i särskilt boende
För personer i särskilt boende med kollektiv kosthållning gäller följande nivåer:
Hushållstyp
Ensamstående över 65 år
Ensamstående 19-64 år

Procent av
prisbasbeloppet 1)
79,2 %
98,5 %

1)

Till dessa belopp läggs kostavgift samt vissa poster som ingår i hyran. Sammantaget blir beloppen
lika med ordinärt boende, se bilaga 3 med undantag för tandvårdsposten (-105 kr/mån).

5.4 Beslut om förbehållsbelopp
Ansvarig nämnd fastställer vid årets slut, i samband med att nytt prisbasbelopp är känt, vilka förbehållsbelopp som skall gälla för nästkommande år.
Förbehållsbeloppen i krontal fr o m 2004-01-01 redovisas i bilaga 3.*)
*) ersätts med Förbehållsbeloppen redovisas i bilaga 3
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6

JÄMKNINGSREGLER

6.1 Ensamståendes flyttning till särskilt boende
Vid ensamståendes definitiva flyttning till särskilt boende skall den enskilde beredas ekonomisk möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. Denna avvecklingstid får uppgå till högst tre månader
(efter närmast följande månadsskifte). Under den tid den enskilde har dubbla bostadskostnader,
dock högst tre månader, reduceras hyra eller hyresavgift i dubbelrum i det särskilda boendet med
nettobostadskostnaden för den tidigare bostaden. Avvecklingsperioden för ägd bostad kan, efter
särskild prövning, uppgå till högst sex månader.
6.1.1 Inflyttningsperiod
Vid beräkning av hemtjänstavgift för ensamstående som har flyttat permanent till särskilt boende
avräknas under de första tre månaderna, förbehållsbeloppet som gäller för ensamstående i ordinärt
boende.

6.2 När en av två makar flyttar till särskilt boende
Försäkringskassan ändrar pensionsstatus för makar i samband med den ene makens definitiva flyttning till särskilt boende. Avgiftsberäkningen skall då ske från samma tidpunkt som pensionsstatus
ändras utifrån ändrade inkomster, bostadskostnad i särskilt boende och förbehållsbelopp.
När avgifterna fastställs skall kommunen försäkra sig om att brukarens kvarboende make inte drabbas av oskäligt försämrad ekonomi. Prövning skall ske individuellt.
6.2.1
Inflyttningsperiod
Vid beräkning av hemtjänstavgift för den av makarna som har flyttat permanent till särskilt boende avräknas under de första tre månaderna, förbehållsbeloppet som gäller för makar i ordinärt boende.
tas bort

Formaterat: Teckensnitt:Fet
Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv

6.2.2 Kvarboendeskydd*)
Om den kvarboende maken inte har tillräckliga medel i nivå med förbehållsbelopp och nettohyra
skall medel överföras från den andra maken, under förutsättning att det finns ett positivt avgiftsutrymme.
*) 6.2.2 ersätts med 6.2.1

Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet
Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv
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6.3

Formaterade: Punkter och
numrering

Jämkning vid korttidsvård

6.3.1
Jämkning av bostadskostnaden
Vid korttidsvård debiteras ingen bostadskostnad i särskilt boende. Om korttidsvården övergår till ett
permanent boende debiteras bostadskostnad från och med nästkommande månad efter beslutet,
varvid tillämpning enligt punkterna 6.1 och 6.2 gäller.

Borttaget: ¶
¶
Formaterade: Punkter och
numrering

6.3.2
Tillämpning för makar vid korttidsvård
När en av två makar får korttidsvård skall samma beräkningsförfarande gälla som vid permanent
boende, se punkt 6.2.
ersätts med

Formaterat: Teckensnitt:Fet

6.3 Bostadskostnad vid korttidsvård
Vid korttidsvård debiteras avgift för vård och kost men inte för boendet.

Formaterat: Flernivålista +
Nivå: 2 + Numreringsformat:
1, 2, 3, … + Starta vid: 1 +
Justering: Vänster + Justerad
vid: 0,25 cm + Tabb efter:
1,27 cm + Indrag vid: 0,25 cm
Formaterat: Indrag: Vänster:
0,25 cm
Borttaget: Jämkning vid korttidsvård ¶

6.4 Jämkning vid sjukhusvistelse
För personer i ordinärt boende som varit inlagda för vård på sjukhus skall jämkning av de sammanlagda avgifterna göras med hänsyn till kostnaderna för sjukhusvistelsen.
För personer i särskilt boende skall avdrag göras med kommunens avgift för kost det antal dagar
som sjukhusvistelsen varar, samt skall hemtjänstavgiften jämkas med det belopp som inte täcks av
kostavdraget. Vid beräkning av antal vårddagar räknas inskrivningsdag, men ej utskrivningsdag från
sjukhuset.
ersätts med

Formaterat: Indrag: Vänster:
0,39 cm, Flernivålista + Nivå: 2
+ Numreringsformat: 1, 2, 3,
… + Starta vid: 1 + Justering:
Vänster + Justerad vid: 0,25
cm + Tabb efter: 1,27 cm +
Indrag vid: 0,25 cm

Formaterat: Teckensnitt:Fet
Formaterat: Indrag: Vänster:
0,25 cm

6.4 Debitering vid sjukhusvistelse
Under perioder en brukare vistas på sjukhus debiteras inga avgifter för de dagar sjukhusvistelsen
varar.
Bestämmelserna under punkt 7.3 ska tillämpas

6.5 Jämkning för extraordinära kostnader
Om den enskilde haft extraordinära kostnader till följd av t ex sjukdom, arbetsresor, funktionshinder, bosättning, familjebildning, god man eller omfattande tandvårdbehandling och som bedöms
ligga utanför ramen för de kostnader som förbehållsbeloppet skall täcka, kan jämkning av avgift
medges efter individuell prövning. Beslut om jämkning av avgift skall alltid tidsbegränsas.
Jämkning av avgift för magasinering av möbler i samband med tidsbegränsad vård/behandling
och/eller extraordinära kostnader för resor eller behov av egen bil kan också medges efter individuell prövning.
Kostnader som täcks av annat bidrag eller ersättning t ex KBH, handikappersättning, bilstöd eller
högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård kan ej föranleda jämkning.
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6.6 Sammanboende
Vad som sägs i ovanstående jämkningsregler samt i övrigt om makar och deras ekonomiska
mellanhavanden gäller även för dem som har registrerat sitt partnerskap.
I bilaga 2 lämnas hänvisning till övriga lagar som har betydelse för kommunens avgiftssystem.
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7

HEMTJÄNSTAVGIFT

7.1 Avgiftstak
Ett lagstadgat högkostnadsskydd har införts i form av en högsta avgift för hemtjänst. Hemtjänstavgiften får uppgå till högst en tolftedel av 48 procent av prisbasbeloppet.
Lunds kommun tillämpar en insats- och inkomstrelaterad taxa som består av en nivåindelad serviceoch omvårdnadstaxa. Högsta avgiften i respektive service- och omvårdnadsnivå är en given andel av
det lagstadgade prisbasbeloppet.

Borttaget: högkostnadsskyddet

Hemtjänsttaxa – nivåtaxa för service- och omvårdnad
Service- och om1
2
3
4
vårdnadsnivå
Beviljat antal
1-9
10 - 49
50 - 119
120 tim/mån i bistånd
Disponibelt avgiftsutrymme = nettoinkomst, minus nettohyra**), minus förbehållsbelopp
Procent av den
enskildes avgiftsut60
70
80
100
rymme, högst
Procent av prisbasbeloppet, högst
30,0
34,0
38,0
48,0
Maximal avgift
kr/mån år 2004*)
982*)
1 113*)
1 245*)
1 572*)

Borttaget:
Borttaget:

*) hela raden tas bort
**)nettohyra ersätts med boendekostnad
Ansvarig nämnd fastställer årligen nivån på högsta avgiften relaterad till gällande prisbasbelopp.

Borttaget:
Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet
Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv

7.2 Hemtjänstavgift i ordinärt boende eller jämförbar boendeform
Ovanstående taxa gäller hemtjänstinsatser i boendeformer där service och omvårdnad beviljas i förväg per månad efter individuell behovsbedömning t ex ordinärt boende, pensionärslägenhet eller
motsvarande.
Fyra olika nivåer på service- och omvårdnadsinsatser gäller utifrån individuell bedömning:
1. I huvudsak serviceinsatser t ex något av städning, tvätt, inköp av dagligvaror eller matdistribution.
2. Flera serviceinsatser och/eller enklare omvårdnadsinsatser t ex hjälp/stöd att bereda måltid,
personlig hygien som bad eller dusch, av- påklädning eller ledsagning.
3. Flera serviceinsatser och/eller omfattande omvårdnadsinsatser t ex förflyttningshjälp och toalettbesök.
4. Flera serviceinsatser och/eller mycket omfattande omvårdnadsinsatser t ex vändning och
matning.
Avgift för trygghetslarm och hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård) uttages ej i omvårdnadsnivå 4.
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7.2.1 Bestämning av omvårdnadsnivå
Brukaren betalar en fast avgift per månad - månadsabonnemang - efter en i förväg fastställd individuell omvårdnadsnivå (biståndsprövning enligt socialtjänstlagen) och beräknat avgiftsutrymme.
Samtliga planerade insatser under dygnet räknas samman när omvårdnadsnivån bestäms. Om insatsen av omvårdnadsskäl kräver dubbla personalinsatser räknas även tidsåtgången dubbelt för inplacering i rätt omvårdnadsnivå.
Om brukaren har insatser inom kommunal hälso- och sjukvård skall sådana inte räknas samman
med hemtjänstinsatserna och skall således inte föranleda höjning av omvårdnadsnivån.
7.2.2 Förändringar av vårdbehov och inkomstförhållanden
Tillfälliga förändringar av hemtjänstinsatserna under kalendermånaden föranleder ingen ändring av
omvårdnadsnivå eller avgift.
Vid en permanent förändring av vårdbehov eller inkomstförhållanden, som innebär ändrad omvårdnadsnivå eller avgiftsutrymme i taxan, ändras månadsavgiften först vid nästkommande månadsskifte.
7.2.3 Makar och registrerade partner
Makars och registrerade partners inkomster räknas samman och fördelas därefter med hälften på
vardera maken/partner. Eftersom biståndsbeslutet gäller den enskilda personen och service- och
omvårdnadsinsatserna kan variera för vardera maken, beräknas avgiften för varje enskild person.
Avseende registrerade partner, se punkt 6.6.
Om en av makarna stadigvarande flyttat till en särskild boendeform skall den kvarboende maken
debiteras hemtjänst såsom ensamstående från att pensionsstatusen ändrats. I övrigt se jämkningsregler för makar och registrerade partner vid flyttning till särskild boendeform enligt punkt 6.2.
7.2.4 Andra sammanboende
Avgiftsunderlaget beräknas utifrån den enskildes inkomster. Avräkning görs för halva nettohyran
och med förbehållsbelopp för ensamstående i ordinärt boende.
7.2.5 Personer som erhåller personlig assistans
För personer som omfattas av lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
beviljats personlig assistans utgår ingen egenavgift för de insatser som utförs av den personliga assistenten.
I de fall hemtjänstinsats beviljats utöver det som ingår i den personliga assistansen sker debitering
enligt beslutad omvårdnadsnivå för dessa insatser.
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7.2.6 Psykiskt funktionshindrade
Avgift för stöd och service enligt LSS får ej tas ut. För stöd- och serviceinsatser och boendestöd till
psykiskt funktionshindrade enligt SoL uttages heller ingen avgift.
I de fall hemtjänstinsats beviljats utöver det som ingår i stöd- och serviceinsatserna sker debitering
enligt beslutad omvårdnadsnivå för dessa insatser.
7.2.7 Jämkning av avgift i ordinärt boende då enskild ej ansökt om bostadstillägg
Vid jämkning av hemtjänstavgift i ordinärt boende görs jämkning efter att beslut om BTP meddelats. Har den enskilde ej ansökt om BTP skall bostadskostnaden reduceras med ett sannolikt bostadsbidrag, såvida det inte är helt uppenbart att den enskilde inte kan erhålla BTP. När Försäkringskassan har beslutat om BTP ska avgiften räknas om från den dag beslutet gäller.

Formaterade: Punkter och
numrering
Formaterade: Punkter och
numrering
Formaterade: Punkter och
numrering

7.3 Debiteringsbestämmelser – hemtjänst
7.3.1 Debitering vid påbörjad hemtjänst
Hel månadsavgift debiteras om hemtjänsten påbörjas dag 1 -7 i kalendermånaden.
Halv månadsavgift debiteras om hemtjänstinsatsen påbörjas dag 8 - 21 i kalendermånaden.
Ingen avgift debiteras om hemtjänstinsatsen påbörjas dag 22 - 31 i kalendermånaden.
Om hemtjänsten upphör och senare påbörjas igen gäller ovanstående debiteringsregler endast om uppehållet varat minst tre månader. I andra fall debiteras alltid hel månadsavgift.
7.3.2 Debitering vid upphörd hemtjänst
Ingen månadsavgift debiteras om hemtjänstinsatsen avslutas dag 1 - 7 i kalendermånaden.
Halv månadsavgift debiteras om hemtjänstinsatsen avslutas dag 8 - 21 i kalendermånaden.
Hel månadsavgift debiteras om hemtjänstinsatsen avslutas dag 22 - 31 i kalendermånaden.
7.3.3

Debitering av hemtjänst vid övergång från ordinärt boende till särskild boendeform
Om en brukare haft hemtjänst både i ordinärt boende och i särskild boendeform under samma kalendermånad (i samband med permanent inflyttning) debiteras full hemtjänstavgift endast vid den boendeform där insatserna utgivits längst antal dagar under månaden.
ersätts med

7.3 Debiteringsbestämmelser – hemtjänst
Avgift för hemtjänst under en hel kalendermånad debiteras per månad (se punkt 7.2.1). För insatser
under en del av månad debiteras avgift per dag.
Avgift för trygghetslarm och hemsjukvård debiteras alltid med hel månadsavgift.
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Formaterat: Normal
Formaterat: Indrag: Vänster:
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Formaterat: Normal
Borttaget: <nr>Debiteringsbestämmelser – hemtjänst¶
<nr>Debitering vid påbörjad
hemtjänst¶
Hel månadsavgift debiteras om
hemtjänsten påbörjas dag 1 -7 i
kalendermånaden.¶
Halv månadsavgift debiteras om
hemtjänstinsatsen påbörjas dag 8 21 i kalendermånaden.¶
Ingen avgift debiteras om hemtjänstinsatsen påbörjas dag 22 - 31 i
kalendermånaden.¶
¶
Om hemtjänsten upphör och senare
påbörjas igen gäller ovanstående
debiteringsregler endast om uppehållet varat minst tre månader. I
andra fall debiteras alltid hel månadsavgift.¶
¶
<nr>Debitering vid upphörd
hemtjänst¶
Ingen månadsavgift debiteras om
hemtjänstinsatsen avslutas dag 1 - 7
i kalendermånaden.¶
Halv månadsavgift debiteras om
hemtjänstinsatsen avslutas dag 8 21 i kalendermånaden.¶
Hel månadsavgift debiteras om
hemtjänstinsatsen avslutas dag 22 31 i kalendermånaden.¶
¶
<nr>Debitering av hemtjänst vid
övergång från ordinärt boende
till särskild boendeform¶
Om en brukare haft hemtjänst både
i ordinärt boende och i särskild
boendeform under samma kalendermånad (i samband med permanent inflyttning) debiteras full
hemtjänstavgift endast vid den
boendeform där insatserna utgivits
längst antal dagar under månaden.¶
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Formaterad tabell

7.4 Reducering av hemtjänstavgift

Formaterade: Punkter och
numrering

7.4.1
Frånvaro för vårdtagare med hemtjänst varje vecka i månaden
Om hemtjänst ej utgivits på grund av brukarens frånvaro under del av kalendermånaden gäller följande reduceringsregler:
1 - 7 dagar i följd
8 - 21 dagar i följd
22 - 31 dagar i följd

Borttaget: ¶
Formaterade: Punkter och
numrering

ingen reducering av månadsavgift
reducering till halv månadsavgift
ingen månadsavgift debiteras

7.4.2
Frånvaro för vårdtagare med hemtjänst 1 - 3 tillfällen per månad
Om planerad hemtjänst bortfallit vid något tillfälle under månaden reduceras avgiften i förhållande
till det totala antalet planerade tillfällen under månaden.
Sådan planerad frånvaro eller av annat skäl avstående från hemtjänst som brukare försummat att
anmäla minst en dag i förväg till hemtjänsten skall inte föranleda någon reducering av avgiften.
ersätts med

Formaterat: Teckensnitt:Fet
Formaterat: Indrag: Vänster:
0,13 cm

7.4 Reducering av hemtjänstavgift

Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv

7.4.1 Frånvaro för vårdtagare med hemtjänst
Vid frånvaro av brukaren under hel eller del av månad debiteras inga avgifter för tiden för frånvaro.

Formaterat: Indrag: Vänster:
0,25 cm

Frånvaro ska anmälas minst en dag i förväg. Frånvaro som inte har anmälts i tid ska inte föranleda
någon reducering av avgiften.
7.4.3 Reducering av avgift på grund av självkostnadstak*)
*) 7.4.3 ersätts med 7.4.2
Brukarens månadsavgift får inte överstiga kommunens genomsnittliga självkostnad per vårdtimme
multiplicerat med antalet erhållna vårdtimmar i det enskilda fallet. Denna reduceringsregel blir aktuell endast för brukare med litet antal vårdtimmar per månad och hög månadsavgift, i regel omvårdnadsnivå 1 i hemtjänsttaxan.
Kommunens genomsnittliga självkostnad per vårdtimme under innevarande kalenderår bestäms
med ledning av föregående års faktiska*) timkostnad med uppräkning för beräknade löne- och prisförändringar.
*) ordet faktiska tas bort
Ansvarig nämnd fastställer årligen självkostnaden per vårdtimme i hemtjänsten. Självkostnad per
vårdtimme under innevarande år redovisas i bilaga 4.*)
*) Självkostnad per vårdtimme under innevarande år redovisas i bilaga 4 tas bort.
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Formaterat: Normal
Formaterat: Teckensnitt:10
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Borttaget: A
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8

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER

8.1 Avgiftstak
Ett lagstadgat högkostnadsskydd har införts i form av en högsta avgift för hemtjänst samt en högsta
avgift för bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av 12 kapitlet jordabalken (hyreslagen).
Hemtjänstavgiften får uppgå till högst en tolftedel av 48 procent av prisbasbeloppet.
Boendeavgiften får uppgå till högst en tolftedel av 50 procent av prisbasbeloppet, såvida inte hyresförhållande föreligger (gäller allt utom dubbelrum).
Ansvarig nämnd fastställer årligen nivån på högsta avgiften relaterad till gällande prisbasbelopp.

8.2 Taxekonstruktion
Brukare i särskild boendeform som drivs med kollektiv kosthållning betalar en fastställd hyra, en
hemtjänstavgift enligt omvårdnadsnivå 4 samt en fastställd kostavgift för livsmedel.
Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård), dagvård och trygghetslarm uttages ej i särskild boendeform.

8.3 Hemtjänstavgift i särskilda boendeformer
Lunds kommun tillämpar en insats- och inkomstrelaterad taxa som består av en nivåindelad serviceoch omvårdnadstaxa. Högsta avgiften i respektive service- och omvårdnadsnivå är en given andel av
det lagstadgade högkostnadsskyddet, se punkt 7.1.
8.3.1 Bestämning av omvårdnadsnivå
Insatserna ges till den enskilde kontinuerligt efter behov utan bestämning av ett visst antal vårdtimmar per månad. För brukare i särskild boendeform debiteras hemtjänstavgift efter en generell omvårdnadsnivå (nivå 4).
8.3.2 Makar och registrerade partner som båda flyttat till särskild boendeform
Makar och registrerade partner med var sin bostad i den särskilda boendeformen betraktas såsom
ensamstående i avgiftshänseende och debiteras avgift efter vars och ens inkomstförhållanden.
8.3.3 Debitering och reducering av hemtjänstavgift i särskild boendeform
Se punkterna 7.2 och 7.3 ovan.*)
*) 7.2 och 7.3 ersätts med 7.3 och 7.4
8.3.4 Stöd och service i särskilt boende för psykiskt funktionshindrade
Avgift för stöd och service enligt LSS får ej tas ut. För stöd- och serviceinsatser till psykiskt funktionshindrade enligt SoL i särskilt boende uttages heller ingen avgift.
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8.4 Kostavgifter i särskilda boendeformer
För samtliga särskilda boendeformer med gemensam kosthållning tillämpas enhetliga kostavgifter i
hela kommunen.
8.4.1 Kostavgift med månadsabonnemang
En dygnsportion består av frukost, lunch, mellanmål och middag. För beräkning av avgiften för ett
månadsabonnemang multipliceras kostavgiften per dygn med 365 och divideras sedan med 12.
Brukare som enbart får sitt födointag genom sondnäring debiteras samma kostavgift per dygn som
ovan.
8.4.2 Reducering av kostavgift
Vid bortovaro från den särskilda boendeformen avräknas kostavgiften per dag efter antalet bortovarodagar. Kostavdrag medges endast för bortovarodagar utöver två hela sammanhängande dygn.
Brukare som enbart får sitt födointag genom sondnäring skall ej debiteras kostavgift för dessa dagar.
ersätts med

Formaterat: Teckensnitt:Fet

8.4.2 Reducering av kostavgift
Vid sammanhängande frånvaro från det särskilda boendet görs avdrag för kost från och med tredje
heldag, under förutsättning att frånvaro har anmälts minst två dagar i förväg.

Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv

För brukare som enbart får sitt födointag genom sondnäring görs avdrag för frånvaro från och med
första heldag.
Formaterat: Normal
Formaterade: Punkter och
numrering

8.4.3 Fastställelse av kostavgift

Formaterat: Normal

Avgiften för en genomsnittlig dygnsportion fastställs årligen av ansvarig nämnd. Kostavgifter för
innevarande år redovisas i bilaga 5.
Kostavgifter för innevarande år redovisas i bilaga 5

Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv

ersätts med

Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet

Beräkningsmodell för kostavgifter redovisas i bilaga 4.

Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv

8.4.4 Kostnad för mat i särskilt boende för psykiskt funktionshindrade
Hushållskassesystem tillämpas. Den enskilde står för sina egna kostnader och avgör själv vilken matstandard han önskar. Inga kommungemensamma normer för brukarens matstandard och kostnader
tillämpas.
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Enhetschefen gör i samråd med den boende eller dennes företrädare upp en budget för aktuella
utgifter. Rekommenderad kostnad för person som bor i gruppbostad är 1 800 kronor per månad
om han har lunch i dagverksamhet eller 2 200 kronor per månad om han äter samtliga måltider i
boendet. I beloppet beräknas ingå kostnader för livsmedel, rengöringsmaterial, övriga hushållsartiklar samt en dagstidning.

Formaterad tabell

ersätts med

Formaterat: Teckensnitt:Fet

Enhetschefen gör i samråd med den boende eller dennes företrädare upp en budget för aktuella
utgifter. Rekommenderad kostnad per månad för person som bor i gruppbostad är 4,75% av prisbasbeloppet om personen har lunch i dagverksamhet eller 5,81% av prisbasbeloppet om personen
äter samtliga måltider i boendet. I beloppet beräknas ingå kostnader för livsmedel, rengöringsmaterial, övriga hushållsartiklar samt en dagstidning.
Formaterat:
Teckensnitt:Kursiv
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månad om han har lunch i dagverksamhet eller 2 200 kronor per
månad om han äter samtliga måltider i boendet. I beloppet beräknas
ingå kostnader för livsmedel, rengöringsmaterial, övriga hushållsartiklar
samt en dagstidning. ¶
Formaterade: Punkter och
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8.5 Hyra i särskilda boendeformer
Ett lagstadgat högkostnadsskydd har införts i form av en högsta avgift för bostad i sådant särskilt
boende som inte omfattas av 12 kapitlet jordabalken (hyreslagen). Boendeavgiften får uppgå till
högst en tolftedel av 50 procent av prisbasbeloppet, såvida inte hyresförhållande föreligger.
8.5.1 Hyressättning i kommunens särskilda boendeformer
Hyran för bostäder i särskilda boendeformer klassificeras enligt särskild fastställd norm (hyreslagens
bruksvärdesprincip) beroende på standardskillnader.

Formaterat: Indrag:
Hängande: 2,02 cm, Tabbar:
1,5 cm, Listflik

I bruksvärdet räknas allt som rör lägenhetens fysiska förutsättningar såsom yta, läge, standard, planlösning, gemensamma utrymmen m m. Bostäder i särskilda boendeformer i samma standardklass får
således samma hyresbelopp.
I sådant särskilt boende där hyresförhållande inte föreligger (t ex i flerbäddsrum) uppgår hyresavgiften till en tolftedel av 50 procent av prisbasbeloppet. I dessa fall skall hemtjänst- och hyresavgiften
räknas samman och jämföras med den enskildes disponibla avgiftsutrymme. I de fall de sammanlagda avgifterna är högre än den enskildes disponibla avgiftsutrymme jämkas även hyran.
Hyressättningen i berörda anläggningar fastställs årligen av ansvarig nämnd. Hyror för innevarande år redovisas i bilaga 6.
Hyror för innevarande år redovisas i bilaga 6
tas bort.
8.5.2 Hyressättning i boendeform hos annan vårdgivare
Om en person för vilken kommunen har betalningsansvar för vården, vistas i boendeform hos
annan vårdgivare skall fastställd hyra för den aktuella bostaden användas om sådan finns. I annat
fall skall hyran tillsvidare utgöra 4 500 kronor. Om personen delar rum skall hyresavgiften vara en
tolftedel av 50 procent av prisbasbeloppet, se punkt 8.5.

Borttaget: ¶
Hyressättningen i berörda anläggningar fastställs årligen av ansvarig
nämnd. Hyror för innevarande år
redovisas i bilaga 6.¶
¶
Formaterade: Punkter och
numrering
Formaterat: Teckensnitt:10
pt, Kursiv
Formaterat: Indrag:
Hängande: 2,02 cm, Tabbar:
1,5 cm, Listflik

ersätts med
Om en person för vilken kommunen har betalningsansvar för vården, vistas i boendeform hos
annan vårdgivare skall fastställd hyra för den aktuella bostaden användas om sådan finns. I annat
fall skall hyran vara samma som högsta godtagbara hyra för BTP för en person under 65 år . Om
personen delar rum skall hyresavgiften vara en tolftedel av 50 procent av prisbasbeloppet, se
punkt 8.5.

8.5.3 Byte av bostad
Vid byte av bostad i särskild boendeform, som innebär förändrad hyra, debiteras den nya hyran vid
nästkommande kalendermånadsskifte.
8.5.4 Hyreskontrakt eller nyttjanderättsavtal
Bostäder i kommunens särskilda boendeformer upplåtes med hyreskontrakt eller s.k. nyttjanderättsavtal med den enskilde hyresgästen.
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8.5.5 Rätt till bostadstillägg
För bostäder som hyressatts enligt punkterna 8.5.1 - 2 har hyresgäst möjlighet att ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.
8.5.6
Jämkning av avgift i särskilt boende då enskild ej ansökt om bostadstillägg
Vid jämkning av hemtjänstavgift i särskilt boende görs jämkning efter att beslut om BTP meddelats.
Har den enskilde ej ansökt om BTP skall bostadskostnaden reduceras med ett sannolikt bostadsbidrag, såvida det inte är helt uppenbart att den enskilde inte kan erhålla BTP. När Försäkringskassan
har beslutat om BTP ska avgiften räknas om från den dag beslutet gäller.
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9

ÖVRIGA AVGIFTER

Nedanstående övriga avgifter skall inrymmas under den lagstadgade högsta avgiften för hemtjänst.
Aktuella belopp för övriga avgifter redovisas i bilaga 7.
Aktuella belopp för övriga avgifter redovisas i bilaga 7 e

Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Inte Kursiv

ersätts med

Formaterat: Indrag: Vänster:
0,14 cm, Tabbar: 0 cm, Listflik

Belopp för avgifter, basår 2004, redovisas i bilaga 5.

Formaterat: Teckensnitt:Inte
Fet, Inte Kursiv
Borttaget: ¶

9.1

Avgift för trygghetslarm

Formaterade: Punkter och
numrering

9.1.1
Definition
Trygghetslarm är ett hjälpmedel i ordinärt boende för att kunna påkalla hjälp i olika situationer och
bo kvar hemma.
9.1.2
Debitering
Avgift för trygghetslarm debiteras med avgift per påbörjad kalendermånad under innehavstiden.
För den som betalar avgift för hemtjänst omvårdnadsnivå 4, under samma kalendermånad utgår
dock ingen avgift för trygghetslarm. Har båda makarna eller sammanboende beviljats trygghetslarm
delas abonnemangsavgiften mellan dem.

Formaterat: Tabbar: 1,5 cm,
Listflik

Formaterat: Tabbar: 1,5 cm,
Listflik

Borttaget: ¶

9.2

Avgift för matdistribution

Formaterade: Punkter och
numrering

9.2.1
Definition
Matdistribution innebär att färdiglagad mat levereras till brukaren i det egna hemmet.

Formaterat: Tabbar: 1,5 cm,
Listflik
Borttaget: ¶

9.2.2
Debitering
Avgift för matdistribution debiteras med avgift per portion enligt gällande måltidspris och lägsta
hemtjänstavgift per dag en månad i efterskott.

Formaterat: Tabbar: 1,5 cm,
Listflik
Formaterade: Punkter och
numrering

För den som även har andra hemtjänstinsatser uttages endast avgift per portion enligt gällande måltidspris.
Borttaget: <nr>¶
Formaterat: Tabbar: Inte vid
0 cm
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9.3

Avgift för dagvård

Formaterat: Indrag: Vänster:
0 cm, Tabbar: 0 cm, Listflik

9.3.1
Definition
Dagvård innebär att äldre personer med demenssjukdom ges träning.
9.3.2 Debitering
Avgift för dagvård debiteras med avgift för måltid enligt gällande måltidspris samt högsta hemtjänstavgift per dag en månad i efterskott.

Formaterat: Tabbar: 1,5 cm,
Listflik

Formaterade: Punkter och
numrering

För den som även har andra hemtjänstinsatser uttages endast avgift för måltider enligt gällande måltidspriser.
Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet

ersätts med
9.3.2 Debitering
Avgift för dagvård debiteras per dag med avgift för måltider enligt gällande måltidspris samt hemtjänstavgift enligt nivå 4, en månad i efterskott.

Formaterat: Tabbar: 0,01
cm, Listflik + Inte vid 1,5 cm
Formaterade: Punkter och
numrering
Formaterat: Indrag: Vänster:
0,01 cm, Ingen numrering,
Tabbar: Inte vid 1,54 cm
Borttaget: ¶

... [1]

Formaterat
Formaterat: Indrag: Vänster:
0 cm, Tabbar: 0 cm, Listflik
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9.4

Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård)

9.4.1
Definition
Hemsjukvård är sjukvårdande, rehabiliterande och förebyggande insatser, exklusive läkarvård.

Formaterat: Indrag: Vänster:
0 cm, Första raden: 0 cm,
Tabbar: 0 cm, Listflik + 1,5
cm, Till vänster

I hälso- och sjukvårdslagen, HSL definieras vilka arbetsuppgifter som räknas som hälso- och sjukvård. Avgift för hemsjukvård uttages även om arbetsuppgifterna utförs på delegation.

Borttaget: Hemsjukvård är
avsedd för den som inte klarar av att
lämna hemmet och ta sig till närmaste vårdcentral eller motsvarande.¶

Samordnad vårdplanering och/eller individuell vårdplanering ligger till grund för fortsatta insatser
och är kostnadsfritt för den enskilde.
9.4.2
Debitering
Avgift för hemsjukvård debiteras per månad – efter en i förväg upprättad vård-/rehabiliteringsplan
(bedömd enligt HSL) eller efter läkarordination och beräknat avgiftsutrymme en månad i efterskott.
Avgift uttages för all bedömning (undantag behov av bostadsanpassning1)) behandling och träning
samt för ordination av hjälpmedel 2).
1) Lagen om bostadsanpassningsbidrag bemyndigar inte kommunen att uttaga någon avgift. Någon egenavgift kan sålunda inte förekomma vid handläggning av ett ärende enligt nämnda författning. Det åvilar kommunen att utan avgift
bl.a. informera om hur ansökan går till, bistå den sökande med ifyllande av eventuella ansökningsblanketter samt infodra
anbud, offerter och andra prisuppgifter. Vidare bör kommunen besiktiga utförda arbeten.

2)

Tekniska hjälpmedel är kostnadsfria i Lunds kommun. Avgift för hemsjukvård uttages för bedömning, instruktion och
uppföljning av hjälpmedel och debiteras per ordinationstillfälle.

För den som betalar avgift för hemtjänst i omvårdnadsnivå 4 under samma kalendermånad utgår
ingen avgift för hemsjukvård.
Personer som har insatser enligt LSS och har behov av hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård) debiteras avgift för hemsjukvård enligt ovan, oavsett boendeform.
För kommunal habilitering uttages ingen avgift.
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9.5 Avgift för korttidsvård
9.5.1
Definition
Med korttidsvård avses en tidsbestämd vistelse till följd av behov av vård, rehabilitering, växelvård
eller avlastning av närstående person.

Formaterat: Indrag: Vänster:
-0,02 cm, Hängande: 0,02 cm,
Tabbar: 1,5 cm, Listflik + Inte
vid 2,52 cm

Korttidsvård får uppgå till högst en månad. Ansvarig nämnd (eller dess delegat) beslutar om eventuell förlängning av vårdtiden.
tas bort

Borttaget: ¶
Formaterat: Teckensnitt:Fet
Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet

9.5.2 Debitering
Avgift för korttidsvård debiteras med en kostavgift per dag under vårdtiden samt hemtjänsttaxa enligt inkomstklass och nivå för särskilt boende. Avgift tas ut med 1/30-del per dag under vårdtiden.
Om hemtjänst i ordinärt boende erhållits samma kalendermånad som korttidsvården debiteras halv
månadsavgift för respektive typ av hemtjänstinsats.

Formaterat: Teckensnitt:10
pt, Kursiv
Formaterat: Indrag: Vänster:
-0,02 cm, Ingen numrering,
Tabbar: 1,5 cm, Till vänster
Formaterat: Indrag: Vänster:
-1,16 cm, Tabbar: Inte vid
2,52 cm

Om korttidsvården beslutas övergå till ett permanent boende i den särskilda boendeformen skall
avgiftsbeslut och debiteringsregler för permanentboende gälla från nästkommande månadsskifte efter detta beslut.
ersätts med

Formaterat: Teckensnitt:11
pt, Fet

Avgift för korttidsvård debiteras per dag med hemtjänstavgift enligt nivå 4 samt kostavgift under
vårdtiden.

Formaterat: Indrag: Vänster:
0 cm

Om hemtjänst i ordinärt boende erhållits samma kalendermånad som korttidsvård, debiteras avgift
för hemtjänst per dag för respektive form av hemtjänst.
Borttaget: ¶
Formaterat: Teckensnitt:10

9.6 Avgift för korttidsvård på Hospice
9.6.1
Definition
Universitetssjukhuset i Lund, verksamhetsområde Onkologi, driver ett Palliativt medicinskt centrum
med hospicefilosofi. Verksamheten innehåller dels slutenvård, dels öppenvård med ett palliativt rådgivnings-/konsultteam och en dagsjukvårdsenhet. Verksamheten riktar sig dels till patienter som
enligt medicinsk bedömning är i behov av kvalificerad smärt- och symtombehandling, dels till personer i Lunds kommun som hänvisats till Hospice.

Formaterat: Indrag: Vänster:
-0,02 cm, Hängande: 0,02 cm,
Tabbar: 1,5 cm, Till vänster +
Inte vid 2,52 cm

Sjukhuset tillhandahåller vårdplatser för personer som söker vård efter anvisning av hemsjukvården i
Lunds kommun och som tillhör den kategori för vilken kommunen har betalningsansvar enligt Lag
om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Sjukhuset tillhandahåller vård åt
dessa personer med utnyttjande av enhetens samlade resurser.
9.6.2
Debitering
Avgift för korttidsvård på Hospice debiteras per dag under vårdtiden i enlighet med Region Skånes
vårdavgift.
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Formaterade: Punkter och
numrering

9.7 Fastställelse av övriga avgifter
Ansvarig nämnd fastställer årligen nivån på övriga avgifter relaterad till gällande prisbasbelopp och
konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.

Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Kursiv

ersätts med

9.7 Omräkning av fastställda avgifter

Formaterat: Indrag: Vänster:
0,25 cm

Ansvarig nämnd fastställer årligen nivån på avgifterna efter justering utifrån av regeringen fastställt
prisbasbelopp respektive förändringar i konsumentprisindex för oktober innevarande år jämfört med
oktober föregående år.
Formaterat: Normal
Borttaget: <nr>Fastställelse av
övriga avgifter¶
Ansvarig nämnd fastställer årligen
nivån på övriga avgifter relaterad till
gällande prisbasbelopp och konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader.¶
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10 STÖD OCH SERVICEINSATSER
Kommunens rätt att ta ut avgifter enligt LSS regleras i 18 -21 §§ lag om stöd och serviceinsatser till
vissa funktionshindrade. Stöd- och serviceinsatser som beviljas enligt LSS är i stort sett avgiftsfria.
Av funktionshindrade personer som har folkpension i form av hel förtidspension, hel ålderspension
eller annan inkomst av motsvarande storlek får kommunen ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Dessa avgifter får:
 Tas ut enligt de grunder som kommunen bestämmer,
 Inte överstiga kommunens självkostnad,
 Inte sättas så högt att den enskilde inte får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.
Lunds kommun tar inte ut några avgifter för stöd och serviceinsatser till vissa funktionshindrade.
Brukaren betalar ingen avgift för
 Personlig assistent
 Ledsagarservice
 Kontaktperson
 Avlösarservice i hemmet
 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år
 Stöd och service i boendet
 Daglig verksamhet
 Kommunal habilitering
 Mobilt team
Lunds kommun tar inte heller ut några avgifter för stöd och serviceinsatser till personer med psykiskt funktionshinder.
 Stöd och service i det egna hemmet
 Stöd och service i bostad för psykiskt funktionshindrade
 Dagverksamhet
Brukaren svarar själv för sina kostnader i samband med
 Mat
 Resor
 Fritids- och kulturella aktiviteter
Matkostnader
i kommunens bostäder med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna och i kommunens bostäder med särskild service för psykiskt funktionshindrade.
Brukaren ansvarar själv för egna matkostnader. Hushållskassesystem tillämpas.
Hushållskassesystem innebär att brukaren och/eller dennes företrädare gör upp en budget för aktuella utgifter tillsammans med enhetschefen. Inga kommungemensamma normer för hyresgästernas
matstandard och kostnader tillämpas. Brukaren rekommenderas en matkostnad om 1 800 kronor
per månad om han äter lunch i daglig sysselsättning eller 2 200 kronor per månad om han*) äter
samtliga måltider i boendet. I beloppet beräknas ingå kostnader för livsmedel, rengöringsmaterial,
övriga hushållsartiklar samt en dagstidning.
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*) om 1 800 kronor per månad om han äter lunch i daglig sysselsättning eller 2 200 kronor per
månad om han

Formaterat: Teckensnitt:Inte
Kursiv
Formaterat

ersätts med

Formaterat: Teckensnitt:Inte
Kursiv

per månad motsvarande 4,75% av prisbasbeloppet om personen äter lunch i daglig sysselsättning eller 5,81 % av
prisbasbeloppet om personen

Formaterat: Teckensnitt:Inte
Fet
Formaterat:
Teckensnitt:Kursiv

vid korttidsvistelse
Vid korttidsvistelse betalar brukaren 10 kronor för frukost, 24 kronor för lunch/middag och 21
kronor för kvällsmål dvs. 55 kronor per dygn för måltider*)
*) infogas (basår 2004).

Formaterat: Teckensnitt:Fet

i daglig verksamhet/dagverksamhet
I daglig verksamhet/dagverksamhet serveras lunch/middag till varierande priser. Kontant betalning
erlägges per portion.
Resekostnader
Brukaren ansvarar själv för sina egna resekostnader.
I bostad med särskild service betalar brukaren för de resor han**) åker med verksamhetens bilar
eller personalens privata bilar. Utgångspunkten är att resan kostar 20 kronor per mil.*) Om man är
flera resenärer delas kostnaden.
*) Utgångspunkten är att resan kostar 20 kronor per mil
ersätts med

Formaterat: Teckensnitt:Fet

Vård- och omsorgsförvaltningen fastställer årligen priset för resan per mil.

Borttaget: ¶

Är brukaren beviljad insatsen daglig verksamhet enligt LSS § 9, punkt 10 betalar han**) för resan till
och från daglig verksamhet enligt de regler som gäller för arbetsresor via färdtjänst. Inga avgifter
uttages för resor inom ramen för den dagliga verksamheten.
**)han
ersätts med
personen

Formaterat:
Teckensnitt:Kursiv

Borttaget: ¶

Fritids- och kulturella aktiviteter
Vid deltagande i fritids- och kulturella aktiviteter står brukaren själv för sina egna kostnader. Ansvarig nämnd svarar för kostnader för den eventuella följeslagare som behövs för att genomföra aktiviteten.
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Brukaren betalar avgift*) för
 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 Bostad med särskild service för psykiskt funktionshindrade

Borttaget: B

*)ordet avgift
ersätts
med hyra

Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv

Hyran för bostäder med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
och bostäder med särskild service för psykiskt funktionshindrade skall bruksvärdessättas och klassificeras beroende på standardskillnader. Tills detta blir klart gäller att:
Omsorg och habilitering
Brukaren betalar den faktiska hyran dock maximalt ett belopp som motsvarar högsta bostadsbidrag+ 1 200 kronor per månad = 5 295 kronor per månad för närvarande.

Borttaget: Hyran för bostäder
med särskild service för vuxna eller
annan särskilt anpassad bostad för
vuxna och bostäder med särskild
service för psykiskt funktionshindrade skall bruksvärdessättas och
klassificeras beroende på standardskillnader. Tills detta blir klart gäller
att:¶

Socialförvaltningen
Brukaren betalar mellan 2 500 och 4 600 kronor per månad i hyra.
ersätts med
Omsorg och habilitering

Formaterat: Teckensnitt:Fet

Hyran för bostäder med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
klassificeras enligt fastställd norm (hyreslagens bruksvärdesprincip) beroende på standardskillnad
Från 1 juli 2006 betalar brukaren den faktiska hyran dock maximalt 5 700 kronor per månad i hyra.
(Beslut i Vård- och omsorgsnämnden 19 april 2006)
Socialförvaltningen
Bostäder med särskild service för psykiskt funktionshindrade skall bruksvärdesättas och klassificeras beroende på standardskillnader. Tills detta blir klart gäller att:
Brukaren betalar mellan 2 800 och 5 700 kronor per månad i hyra (basår 2008).
Borttaget: ¶
¶
Formaterat: Teckensnitt:Inte
Kursiv
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11 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
11.1 Debiteringsrutiner
Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott. Vid små avgiftsbelopp per månad har kommunen
besluta att debitering skall ske först när beloppet ackumulerats till mer än 50 kronor.
Debitering av hyra i särskilt boende och i bostad med särskild service sker månadsvis i förskott.
Undantag. För dem som redan hyr bostad i särskilt boende (äldreomsorgen 2002-12-31) har kommunen beslutat att debitera hyra månadsvis i efterskott.

11.2 Debitering vid tvister m m
Utrymning av bostad i särskild boendeform skall normalt ske inom 30 dagar efter ett dödsfall om
inte särskild dispens medgivits av ansvarig nämnd.
Om kommunen på grund av dödsbotvist eller annan liknande orsak, som kommunen inte råder
över, inte kan disponera ledig bostad i en särskild boendeform äger kommunen rätt att debitera
dödsboet full hemtjänstavgift från och med 31: a dagen efter dödsfallet.
Hyra debiteras alltid under hyrestiden.
Om utrymning sker tidigare än 30 dagar efter dödsfallet debiteras ingen hyra från den dag kommunen fullt ut disponerar bostaden.

11.3 Retroaktiv debitering och återbetalning
Brukare är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst- och bostadsförhållanden som kan medföra ändring av avgift.
Förändringar enligt första stycket kan innebära retroaktiv debitering av brukaren eller återbetalning
från kommunens sida från tidpunkt för de förändrade förhållandena.

11.4 Uppgiftsvägran
Brukare som inte lämnar erforderliga uppgifter för avgiftsprövning påförs högsta hemtjänstavgift.

11.5 Boende i annan kommun eller privat anläggning
För personer som erhåller bostad och vård i särskild boendeform i annan kommun eller i privat boendeform och där Lunds kommun har betalningsansvaret gäller samma avgiftssystem som i kommunens egna särskilda boendeformer. För att fastställa avgifter och hyra skall externa boendeformer
klassificeras på motsvarande sätt som kommunens egna anläggningar. För hyresavgiften används
antingen den faktiska fastställda hyran, eller skall hyran tills vidare utgöra 4 500 kronor för enkelrum.

38

Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg
Gäller fr.o.m. 2004-04-01
eller skall hyran tills vidare utgöra 4 500 kronor för enkelrum.
ersätts med
eller skall hyran för enkelrum vara samma som högsta godtagbara hyra för BTP för en person under
65 år.
I sådant särskilt boende där hyresförhållande inte föreligger (t ex i flerbäddsrum) skall hyresavgiften
uppgå till en tolftedel av 50 procent av prisbasbeloppet. I dessa fall skall hemtjänst- och hyresavgiften räknas samman och jämföras med den enskildes disponibla avgiftsutrymme. I de fall de sammanlagda avgifterna är högre än den enskildes disponibla avgiftsutrymme jämkas även hyresavgiften.

Borttaget:

Sidbrytning

11.6 Allmän årlig omprövning av avgifter
En allmän omprövning av inkomster och avgifter för den enskilde sker 1 mars*) årligen med tilllämpning av ändrade prisbasbelopp, skattebestämmelser, inkomstuppgifter m m.
*)1 mars ersätts med 1 februari

Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv

Avgifterna får räknas om utan föregående underrättelse om ändringen föranleds av förändringar i
prisbasbeloppet. En ändrad avgift skall gälla från och med månaden efter den månad när anledning
till ändringen uppkom. En ändring av avgiften skall dock gälla från och med samma månad som
anledningen till ändringen uppkom, om ändringen avser hela den månaden.

Formaterat: Teckensnitt:Fet

11.7 Civilrättsliga underhållsavtal
Lunds kommun tar inte hänsyn till civilrättsliga underhållsavtal vid bestämning av avgift.
Kommunen har en uttalad skyldighet att ta hänsyn till den kvarboende makens ekonomiska situation
då en brukare tillfälligt eller varaktigt flyttar till särskilt boende. Den trygghet makarna vill åstadkomma genom ett civilrättsligt underhållsavtal tillgodoses inom ramen för Lunds kommuns avgiftsbestämmelser.

11.8 Beslut om avgifter och jämkning
Beslut om avgifter och jämkning av avgifter i det enskilda fallet är myndighetsutövning. Ansvarig
nämnd beslutar om delegering av sådana beslut.
Brukaren skall erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår hur avgiften beräknats och hur den
enskilde besvärar sig över beslutet.

11.9 Överklagande
Beslut om taxesystem fattas av kommunfullmäktige. Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning (kap. 10 KL).
Den enskildes avgiftsbeslut överklagas genom förvaltningsbesvär (16 kap. 3 § SoL).
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Bilaga 1
Definitioner av olika begrepp
Nedan följer en förklaring till olika begrepp och fackuttryck som används i avgiftssystemet jämte
tillämpningsregler.
Avgiftstak:

Det högsta belopp per månad som kommunen fastställt i avgift för en
viss typ av insats.

Disponibelt
avgiftsutrymme:

Det maximala avgiftsutrymme som återstår av den enskildes
inkomster efter skatt sedan förbehållsbelopp och nettobostadskostnad
avräknats.

Förbehållsbelopp:

De personliga kostnader som skall förbehållas den enskilde för att klara
sina utgifter utöver avgifter och bostadskostnader.

Minimibelopp:

= förbehållsbelopp

Högkostnadsskydd:

Det maximala belopp kommunen får ta ut i avgifter inom äldre- och
handikappomsorg i form av högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet
och kommunal hälso- och sjukvård samt en högsta avgift för bostad i
sådant särskilt boende som inte omfattas av 12 kapitlet jordabalken (hyreslagen).

Nettobostadskostnad:

Bostadskostnad minus olika former av bostadsbidrag. Till dessa bostadsbidrag hör:





Bostadstillägg för pensionärer – BTP
infogas Särskilt bostadstillägg för pensionärer – SBTP
Kommunalt bostadstillägg för handikappade – KBH
Bostadsbidrag till barnfamiljer

Formaterat: Indrag: Vänster:
0,13 cm, Hängande: 0,5 cm,
Punktlista + Nivå: 1 + Justerad
vid: 5,23 cm + Tabb efter:
5,87 cm + Indrag vid: 5,87
cm, Tabbar: Inte vid 5,25 cm
+ 5,87 cm
Formaterat: Teckensnitt:Fet

Faktisk
bostadskostnad:

Försäkringskassans schablonregler vid beräkning av BTP används med
vissa undantag för att bestämma brukarnas faktiska bostadskostnad.

Formaterat: Tabbar: Inte vid
5,25 cm

ersätts med
Faktisk
boendekostnad

Faktiska boendekostnader.
I vissa fall används Försäkringskassans schablonregler vid beräkning av
BTP för att bestämma brukarens faktiska bostadskostnad.
Borttaget: Faktisk
Försäkringskassans schablonregler vid
beräkning av BTP används med¶
bostadskostnad: vissa undantag för
att bestämma brukarnas faktiska
bostadskostnad. ¶
Formaterat:
Teckensnitt:Kursiv
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Bilaga 2
Lagar och förordningar som styr kommunens avgiftssystem inom äldre- och
handikappomsorgen
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)
8 kap. Avgifter
2§

För familjerådgivning, verksamhet för barn och ungdom enligt 5 kap. 1 § som inte är
stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär, hemtjänst, dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket och
som inte omfattas av 12 kap. jordabalken eller för annan liknande social tjänst får
kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.
I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns ytterligare bestämmelser i 3 –9 §§.

3§

Med prisbasbelopp avses i detta kapitel det prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6
§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.

4§

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.
Inkomsten skall beräknas med tillämpning av 21 § första stycket 1-3 och 5 lagen
(2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m fl. Som inkomst skall även räknas särskilt bostadstillägg enligt 20 § samma lag och bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om
bostadsbidrag. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten skall beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.
I fråga om makar skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster.

5§

Den enskildes avgifter får
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 §
tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst
en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet,
2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,50
gånger prisbasbeloppet.

6§

Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls
tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala
levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt
försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §.
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7§

Kommunen skall bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den
enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden skall beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § skall dock inget förbehåll göras.
Minimibeloppet skall, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av
1. 1,294 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
2. 1,084 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och
sambor.
Minimibeloppet enligt första stycket skall täcka normala kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälsooch sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

8§

Kommunen skall höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund
av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än
det som anges i 7 § andra stycket.
Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har
en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför att
1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,
2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller
3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.

9§

Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som påverkar avgiftens storlek
har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående underrättelse, om ändringen beror på
förändringar i prisbasbeloppet.
En ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då anledning till ändringen har uppkommit. En ändring av avgiften skall dock gälla från och
med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena avser hela månaden.

16 kap. Övriga bestämmelser
3§

Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden
har meddelat beslut i fråga om
- ansökan enligt 2 kap. 3 §,
- bistånd enligt 4 kap. 1 §,
- vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,
- förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
- medgivande enligt 6 kap. 6 §,
- återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
- samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
- avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4-9 §§.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först sedan det har vunnit laga
kraft.
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1. Denna lag (ändring i socialtjänstlagen) träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 8 kap. 4 §
och i övrigt den 1 juli 2002.
2. I fråga om beslut enligt 8 kap. 2 § som meddelats före ikraftträdandet men som avser tid
därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter ikraftträdandet.
3. Ett överklagande av ett beslut enligt 8 kap. 2 § som fattats före den 1 juli 2002 skall prövas
enligt paragrafens äldre lydelse i den del det avser tid före ikraftträdandet. För den del av beslutet som avser tid efter ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna.

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)
26 §

Av patienter får vårdavgifter tas ut enligt grunder som landstinget eller kommunen
bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Patienter som är bosatta inom
landstinget respektive kommunen, liksom patienter som avses i 3 c §, skall därvid behandlas lika. Landstinget får dock för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta om vilka regler om nedsättning av avgiften som skall gälla.
Högsta avgiftsbelopp för sluten vård är 80 kronor för varje vårddag.
Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för sådan vård som den har betalningsansvar
för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård. Detsamma gäller i fråga om sådan psykiatrisk långtidssjukvård med huvudsaklig omvårdnadsinriktning för vilken kommunen enligt 9 § samma lag har åtagit sig
betalningsansvar.
Avgifter för vård enligt 18 §, för förbrukningsartiklar enligt 18 c § eller för sådan långtidssjukvård som en kommun har betalningsansvar för enligt 2 eller 9 § lagen om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård får tillsammans med avgifter för hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453),
per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Avgifterna får
dock inte uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av
sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader
(förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om
att vårdtagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.
Avgiftsunderlaget och förbehållsbeloppet skall beräknas med tillämpning av 8 kap. 3-8
§§ socialtjänstlagen(2001:453).

1. Denna lag (ändring i hälso- och sjukvårdslagen) träder i kraft den 1 juli 2002.
2. I fråga om beslut enligt 26 § tredje stycket som meddelats före ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter ikraftträdandet.
3. Ett överklagande av ett beslut enligt 26 § tredje stycket som fattats före den 1 juli 2002 skall
prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det avser tid före den 1 juli 2002. För den del
av beslutet som avser tid efter ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna.
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Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)
Avgifter m.m.
18 §
Av dem som enligt beslut av allmän försäkringskassa är berättigade att få assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning får avgift för personlig assistans
tas ut inom ramen för sådan ersättning.
19 §

Av dem som har hel ålderspension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension
eller hel garantipension enligt lagen om garantipension eller hel sjukersättning eller hel
aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring eller som har annan inkomst av
motsvarande storlek för skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella
aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifter får dock inte
överstiga kommunens självkostnader. Kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

20 §

Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av
denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som
avser barnet.

21 §

I andra fall än som anges i 18–20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas
ut för insatser enligt denna lag.

Förordning (SFS 1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Avgifter m m
5§

Föreskrifterna i 43 - 45 §§ socialtjänstförordningen (1981:750) om föräldrars skyldighet att ta del i kommunens kostnader för en underårigs vård i ett annat hem skall gälla
även när en underårig får vård i ett annat hem med stöd av lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade.

6§

Vid bedömningen av den enskildes personliga behov enligt 19 § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade skall även beaktas kostnader på grund av
funktionshindret som inte täcks på annat sätt.

Övriga lagar som har betydelse för kommunens avgiftssystem






Äktenskapsbalk (SFS 1987:230)
Lag om sambors gemensamma hem (SFS 1987:232)
Lag om homosexuella sambor (SFS 1987:813)
Lag om registrerat partnerskap (SFS 1994:1117)
Förordning (SFS 1993:403) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken
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Bilaga 3
Förbehållsbelopp inom äldre- handikappomsorg
Prisbasbelopp år 2004:

39 300 kronor

Ordinärt boende eller därmed jämförbar boendeform
Hushållstyp

Procent av
prisbasbeloppet

Kronor per månad
2004 års prisnivå

Ensamstående över 65 år

134,6 %

4 408 kr

Sammanlevande makar och sambor över 65 år

112,5 %

3 684 kr vardera

Ensamstående 19-64 år

153,9 %

5 040 kr

Sammanlevande makar och sambor 19-64 år

127,4 %

4 172 kr vardera

Procent av
prisbasbeloppet

Kronor per månad
2004 års prisnivå

Ensamstående över 65 år

79,2 %

2 594 kr

Ensamstående 19 - 64 år

98,5 %

3 226 kr

Särskild boendeform
Hushållstyp

Formaterat: Teckensnitt:12

ersätts med

Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet
Formaterat: Normal
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Bilaga 3
Förbehållsbelopp inom äldre- handikappomsorg
Prisbasbelopp fastställs årligen av regeringen.
Lunds kommun tillämpar ett förbehållsbelopp som är högre än det i
socialtjänstlagen angivna lägsta.

Ordinärt boende eller därmed jämförbar boendeform
Hushållstyp

Procent av
prisbasbeloppet

Ensamstående över 65 år

134,6 %

Sammanlevande makar och sambor över 65 år

112,5 % vardera

Ensamstående 19-64 år

153,9 %

Sammanlevande makar och sambor 19-64 år

127,4 % vardera

Särskild boendeform
Hushållstyp

Procent av
prisbasbeloppet

Ensamstående över 65 år

79,2 %

Ensamstående 19 - 64 år

98,5 %
Formaterat: Normal
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Beräkningsmodell infogas: , basår 2002
Förbehållsbeloppet har beräknats med ledning av det i lagen fastställda minimibeloppet. Fördelning
av de olika posterna har gjorts med hjälp av Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader per månad, prognos för år 2002, Koll på pengarna, Konsumentverket januari 2002. Beloppen har anpassats till det högsta beloppet i de fall det har funnits skillnader mellan män och kvinnor och indelats i två åldersgrupper. Posterna för hälso- och sjukvård samt läkemedel har beräknats som en tolftedel av årskostnaden för personer som betalar upp till nivån för respektive högkostnadsskydd. Därefter har anpassningar gjorts av vissa poster.

Borttaget: Bilaga 3¶
¶
Förbehållsbelopp inom äldrehandikappomsorg¶
¶
¶
Prisbasbelopp år 2004: 39 300
kronor¶
¶
¶
¶
Ordinärt boende eller därmed
jämförbar boendeform ¶
Hushållstyp
... [2]
Formaterat: Teckensnitt:12

Skäliga levnadskostnader, ensamstående personer över 65 år i ordinärt boende
Individuella
kostnader
Livsmedel, alla måltider
Ensamtillägg
Kläder och skor
Fritid och resor
Hygien
Förbrukningsvaror
Möbler och husgeråd
Dagstidning, telefon, TVavgift
Hemförsäkring
Hushållsel 1 550 kWh/år
Tandvård
Öppen hälso- och sjukvård
Läkemedel
Summa kr/mån

Konsumentverkets beräkningar i kr/mån,
prognos för år 2002
1 190
100
480
340 + 0
210
90
360

Anpassning
Personer över 65 år
i ordinärt boende
+ 35 %

Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet

Förslag kr/mån
Personer över 65 år
i ordinärt boende
1 607
0
480
408
210
90
360

+ resor = 20 % av fritid

530
50 Mellanstor stad
130 kWh/mån 140 kWh/mån
En tolftedel av bastand0 vårdskostnad *
En tolftedel av gällande
0 högkostnadsskydd
En tolftedel av gällande
0 högkostnadsskydd
3 350

530
50
185
105
75
150
4 250

Skäliga levnadskostnader, makar och sambor över 65 år i ordinärt boende
Två personers
hushållskostnader

Livsmedel, alla måltider
Kläder och skor
Fritid och resor
Hygien
Förbrukningsvaror
Möbler och husgeråd
Dagstidning, telefon, TVavgift
Hemförsäkring
Hushållsel 2 500 kWh/år
Tandvård
Öppen hälso- och sjukvård
Läkemedel
Summa kr/mån

Konsumentverkets beräkningar i kr/mån,
prognos för år 2002

Anpassning
Sammanlevande
makar och sambor över
65 år i ordinärt boende
2 200 + 30 %
960
680 + 0 + resor = 20 % av fritid
410
130
410

580
60 Mellanstor stad
210 kWh/mån 200 kWh/mån
En tolftedel av bastand0 vårdskostnad*
En tolftedel av gällande
0 högkostnadsskydd
En tolftedel av gällande
0 högkostnadsskydd
5 430

Förslag kr/mån
Sammanlevande
makar och sambor över
65 år i ordinärt boende
2 860
960
816
410
130
410
580
60
220
210
150
300
7 106

* Kostnad för bastandvård har uppskattats till 1 260 kronor per år. En tandvårdsundersökning á 460 kr och två besök
hos tandhygienist á 400 kr.
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Skäliga levnadskostnader, yngre (19-64 år) ensamstående personer i ordinärt boende
Individuella
kostnader

Livsmedel, alla måltider
Ensamtillägg
Kläder och skor
Fritid och resor
Hygien
Förbrukningsvaror
Möbler och husgeråd
Dagstidning, telefon, TVavgift
Hemförsäkring
Hushållsel 1 550 kWh/år
Tandvård
Öppen hälso- och sjukvård
Läkemedel
Summa kr/mån

Konsumentverkets beräkningar i kr/mån,
prognos för år 2002

Anpassning
Yngre personer
(19-64 år)
i ordinärt boende
1 450 + 35 %
100
480
340 + 0 + 25 % fritid + resor = + 50
% av höjd fritid
240
90
360

Förslag kr/mån
Yngre personer
(19-64år)
i ordinärt boende
1 958
0
480
638
240
90
360

530
50 Mellanstor stad
130 kWh/mån 140 kWh
En tolftedel av bastand0 vårdskostnad*
En tolftedel av gällande
0 högkostnadsskydd
En tolftedel av gällande
0 högkostnadsskydd
3 640

530
50
185
105
75
150
4 861

Skäliga levnadskostnader, yngre (19-64 år) sammanlevande makar och sambor i ordinärt
boende
Två personers
hushållskostnader

Livsmedel, alla måltider
Kläder och skor
Fritid och resor
Hygien
Förbrukningsvaror
Möbler och husgeråd
Dagstidning, telefon, TVavgift
Hemförsäkring
Hushållsel 2 500 kWh/år
Tandvård
Öppen hälso- och sjukvård
Läkemedel
Summa kr/mån

Konsumentverkets beräkningar i kr/mån,
prognos för år 2002

Anpassning
Yngre (19-64 år)
sammanlevande
makar och sambor
i ordinärt boende
2 550 + 30 %
960
680 + 0 + 25 % fritid + resor = + 50
% av höjd fritid
440
130
410

580
60 Mellanstor stad
210 kWh/mån 200 kWh
En tolftedel av bastand0 vårdskostnad*
En tolftedel av gällande
0 högkostnadsskydd
En tolftedel av gällande
0 högkostnadsskydd
5 810

Förslag kr/mån
Yngre (19-64 år)
sammanlevande
makar och sambor
i ordinärt boende
3 315
960
1 275
440
130
410
580
60
220
210
150
300
8 050

* Kostnad för bastandvård har uppskattats till 1 260 kronor per år. En tandvårdsundersökning á 460 kr och två besök
hos tandhygienist á 400 kr.
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Särskild boendeform
Då kostnadsposterna; livsmedel, delvis möbler och husgeråd, förbrukningsvaror samt hushållsel
ingår i kost-/hyresavgiften för särskilt boende i Lunds kommun har det lagstadgade minimibeloppet
minskats. Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget har legat till grund för föreslagen
minskning då den schabloniserade delen av minimibeloppet i huvudsak grundats på dessa beräkningar. Då äldre- och funktionshindrade med stort omvårdnadsbehov erhåller tandvård till samma
avgift som för öppen hälso- och sjukvård i Region Skåne och kostnaden inkluderas i högkostnadsskyddet för läkarvård har posten för tandvård utgått från förbehållsbeloppet i särskilt boende.
Skäliga levnadskostnader, ensamstående över 65 år i särskilt boende
Individuella
kostnader
Livsmedel, alla måltider
Ensamtillägg
Kläder och skor
Fritid och resor
Hygien
Förbrukningsvaror
Möbler och husgeråd
Dagstidning, telefon, TVavgift
Hemförsäkring
Hushållsel 1 550 kWh/år
Öppen hälso- och sjukvård
och tandvård
Läkemedel
Summa kr/mån

Konsumentverkets beräkningar i kr/mån,
prognos för år 2002
1 190

Anpassning
Personer över 65 år
i särskilt boende
+ 35 %
- 1 190 = kostavgift
100 - 100
480
340 + 0 + resor = 20 % av fritid
210
90 - 90 = hyra
360 - 50 % = hyra

Förslag kr/mån
Personer över 65 år
i särskilt boende

530
50 Mellanstor stad
130 kWh/mån Ingår i hyran
En tolftedel av gällande
0 högkostnadsskydd
En tolftedel av gällande
0 högkostnadsskydd
3 350

417
0
480
408
210
0
180
530
50
0
75
150
2 500

Skäliga levnadskostnader, yngre (19-64 år) ensamstående personer i särskilt boende
Individuella
kostnader
Livsmedel, alla måltider
Ensamtillägg
Kläder och skor
Fritid och resor
Hygien
Förbrukningsvaror
Möbler och husgeråd
Dagstidning, telefon, TVavgift
Hemförsäkring
Hushållsel 1 550 kWh/år
Öppen hälso- och sjukvård
Och tandvård
Läkemedel
Summa kr/mån

Konsumentverkets beräkningar i kr/mån,
prognos för år 2002
1 450
100
480
340 + 0
240
90
360

Anpassning
Förslag kr/mån
Yngre personer (19-64 år) Yngre personer (19-64 år
i särskilt boende
i särskilt boende
+ 35 %
- 1 190 = kostavgift
768
0
480
+ 25 % fritid + resor = + 50
% av höjd fritid
638
240
- 90 = hyra
0
- 50 % = hyra
180

530
50 Mellanstor stad
130 kWh/mån Ingår i hyran
En tolftedel av gällande
0 högkostnadsskydd
En tolftedel av gällande
0 högkostnadsskydd
3 640

50

530
50
0
75
150
3 111
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Tillägg för hushåll med hemmavarande barn och unga
För hushåll med hemmavarande barn och unga föreslås tillägg till förbehållsbeloppet utgå enligt
Konsumentverkets beräkningar i kronor per månad. Belopp har anpassats till det högsta beloppet i
de fall det har funnits skillnader mellan flickor och pojkar (åldersgrupp 11-14 och 15-18).
Skäliga levnadskostnader, Konsumentverkets beräkningar i kr/mån, prognos år 2004
Individuella kostnader
Livsmedel,
utom lunch 5 dag/v
Livsmedel,
alla mål äts hemma
eller matlåda

Barn
0 år

1 – 2 år

3 år

4 –6 år

7 –10 år

11 – 14 år

15 – 18 år

460

510

510

690

830

960

1 140

600

680

680

900

1 090

1 260

1 500

Kläder och skor
Fritid och lek
Hygien
Barn- och ungdomsförsäkring

280
40
500

370
130
440

370
130
120

410
240
80

440
330
90

470
400
170

490
400
230

50

50

50

50

50

50

50

1 330

1 500

1 180

1 470

1 740

2 010

2 260

1 470

1 670

1 350

1 680

2 000

2 310

2 620

Summa kostnader
Utom lunch 5dag/v
Alla mål äts hemma
eller matlåda
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Bilaga 4
Beräknad självkostnad per timme i hemtjänsten under år 2004
Lunds kommuns självkostnad för en timme i hemtjänsten har för år 2004 beräknats till:
292 kronor
ersätts med

Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet

Kostavgifter i särskilda boendeformer, basår 2004.

Månadsabonnemang, alla måltider:
(46,00 kr x 365 dag/12 mån)

1 400 kronor per månad

Kostnaderna för livsmedel fördelar sig enligt följande:
Frukost:

9,20 kr

20 procent av 1 400 kr/mån

13,80 kr

30 procent av 1 400 kr/mån

4,60 kr

10 procent av 1 400 kr/mån

Middag:

18,40 kr

40 procent av 1 400 kr/mån

Dygnsportion

46,00 kr

Lunch:
Mellanmål:

Borttaget: Beräknad självkostnad per timme i hemtjänsten
under år 2004¶
¶
Lunds kommuns självkostnad för en
timme i hemtjänsten har för år 2004
beräknats till:¶
¶
292 kronor ¶
Formaterat: Teckensnitt:10
pt, Inte Fet, Kursiv
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Bilaga 5
Formaterad tabell

Kostavgifter i särskilda boendeformer under år 2004

Månadsabonnemang, alla måltider:
(46,00 kr x 365 dag/12 mån)

1 400 kronor per månad

Kostnaderna för livsmedel fördelar sig enligt följande:
Frukost:

9,20 kr

20 procent av 1 400 kr/mån

13,80 kr

30 procent av 1 400 kr/mån

4,60 kr

10 procent av 1 400 kr/mån

Middag:

18,40 kr

40 procent av 1 400 kr/mån

Dygnsportion

46,00 kr

Lunch:
Mellanmål:

Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet

ersätts med

Övriga avgifter, basår 2004
Övriga avgifter skall räknas samman och inrymmas under den lagstadgade högsta avgiften för
hemtjänst.
 Avgift för trygghetslarm
206 kronor per kalendermånad

Formaterade: Punkter och
numrering

Har båda makarna beviljats trygghetslarm delas abonnemangsavgiften på vardera maken.
 Avgift för matdistribution
50 kronor per portion 1)

Formaterade: Punkter och
numrering

1) 18 kronor för middag + maximalt 32 kronor för tillagning (maximal avgift för
hemtjänst nivå 1 per dag)
För den som även har andra hemtjänstinsatser uttages endast 18 kronor för måltid.
 Avgift för dagvård
70 kronor per dag 2)

Formaterade: Punkter och
numrering
Formaterat: Indrag: Vänster:
1,9 cm

Formaterade: Punkter och
numrering

55

Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg
Gäller fr.o.m. 2004-04-01
2)

18 kronor för middag + maximalt 52 kronor för service och omvårdnad (maximal avgift för hemtjänst nivå 4 per dag)
För den som även har andra hemtjänstinsatser uttages endast 18 kronor för måltider.
 Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård)
300 kronor per månad
eller
300 kronor per ordinationstillfälle för tekniska hjälpmedel

Formaterade: Punkter och
numrering

 Avgift för korttidsvård
98 kronor per dag 3)

Formaterade: Punkter och
numrering

3)

46 kronor för måltider (dygnsportion) + maximalt 52 kronor för service- och omvårdnad (maximal avgift för hemtjänst nivå 4 per dag)
 Avgift för korttidsvård på Hospice
80 kronor per dag

Formaterade: Punkter och
numrering
Borttaget: Bilaga 5
Formaterat: Tabbar: Inte vid
1 cm
Formaterade: Punkter och
numrering
... [3]
Formaterat
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Bilaga 6
Formaterad tabell

Hyror i särskilda boendeformer under år 2004
Hyra i särskilt boende har klassificerats enligt fastställd norm (hyreslagens bruksvärdesprincip)
beroende på standardskillnader. Hyressättningen har för år 2004 fastställts efter förhandlingar.
Äldreomsorgen
Mellan 3 448 och 5 505 kronor per månad i hyra.
Högst 1 638 kronor per månad i hyresavgift för dubbelrum
Hyra för bostäder med särskild service skall klassificeras enligt fastställd norm (hyreslagens
bruksvärdesprincip) beroende på standardskillnader. Tills detta blir klart gäller:
Omsorg och habilitering
Högst 5 295 kronor per månad i hyra.
Socialförvaltningen
Mellan 2 500 och 4 600 kronor per månad i hyra.
Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet

ersätts med

Formaterat: Normal

Regler för beräkning av bostadskostnader för olika bostadstyper
Bostadskostnad utgörs av faktiska boendekostnader.
Ifall den enskilde avstår från att lämna kompletta uppgifter om sina faktiska nettoboendekostnader ska följande schablonregler enligt Försäkringskassans beräkning av BTP användas för att
bestämma brukarens bostadskostnad.
Tillägg till Försäkringskassans regler.
Avdrag om 51 kr/m2/år (avser 2008) för löpande underhåll minus avsättning till bostadsrättslägenhetens reparationsfond om sådan finns medges. Beloppet för avdraget ska årligen justeras
utifrån förändringar i KPI för oktober. Kommunala fastighetsavgiften tas upp som bostadskostnad.
Hyreslägenhet
Aktuellt hyresbelopp inklusive obligatorisk avgift för kabel-tv och/eller Internet.
Bostadsrättslägenhet
Aktuell avgift till bostadsrättsföreningen inklusive obligatorisk avgift för kabel-tv och/eller Internet.
70 % av räntekostnader för bostadslån
51 kr/m2/år (avser 2008) för löpande underhåll minus avsättning till bostadsrättslägenhetens
reparationsfond om sådan finns, medges. Beloppet för avdraget ska årligen justeras utifrån förändringar i KPI för oktober.
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Eget enfamiljshus
Kostnader för uppvärmning, underhåll och drift.
70 % av räntekostnader för bostadslån
100 % av kommunal fastighetsavgift
70 % av tomträttsavgäld
Eget tvåfamiljshus
Kostnader för uppvärmning, underhåll och drift, minskad med hyresintäkter för den uthyrda
lägenheten.
70 % av räntekostnader för bostadslån
100 % av kommunal fastighetsavgift
70 % av tomträttsavgäld
Eget flerfamiljshus eller andelshus
Bostadskostnaden bestäms till det belopp som har fastställts som genomsnittskostnad för det
antal vuxna och barn som bor i bostaden.
Jordbruksfastighet
Endast kostnader som rör bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive tomtmark får tas med
vid beräkning av bostadskostnaden.
70 % av räntekostnader på lån som rör bostadsfastigheten
100 % av kommunal fastighetsavgift
övriga driftskostnader, t ex uppvärmning, vatten, avlopp och renhållning.
Hushållsel
Kostnad för hushållsel skall alltid avräknas om denna ingår t ex i bostadshyran.
Fri bostad
Enligt de regler som gäller för fri bostad vid taxering till statlig inkomstskatt.

Formaterat: Normal
Borttaget: Hyror i särskilda
boendeformer under år 2004¶
¶
Hyra i särskilt boende har klassificerats enligt fastställd norm (hyreslagens bruksvärdesprincip) beroende
på standardskillnader. Hyressättningen har för år 2004 fastställts
efter förhandlingar.¶
¶
Äldreomsorgen¶
Mellan 3 448 och 5 505 kronor per
månad i hyra.¶
¶
Högst 1 638
Borttaget: 7
Borttaget: kronor per månad i
hyresavgift för dubbelrum¶
¶
¶
Hyra för bostäder med särskild
service skall klassificeras enligt
fastställd norm (hyreslagens bruksvärdesprincip) beroende på standardskillnader. Tills detta blir klart
gäller:¶
¶
Omsorg och habilitering¶
Högst 5 295 kronor per månad i
hyra.¶
¶
¶
Socialförvaltningen¶
Mellan 2 500 och 4 600 kronor per
månad i hyra.¶
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Bilaga 7*)
Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet

*)hela bilaga 7 tas bort

Formaterat: Teckensnitt:12

Övriga avgifter under år 2004
Övriga avgifter skall räknas samman och inrymmas under den lagstadgade högsta avgiften för hemtjänst.
 Avgift för trygghetslarm
206 kronor per kalendermånad
Har båda makarna beviljats trygghetslarm delas abonnemangsavgiften på vardera maken.
 Avgift för matdistribution
50 kronor per portion 1)
1)

18 kronor för middag + maximalt 32 kronor för tillagning (maximal avgift för hemtjänst
nivå 1 per dag)
För den som även har andra hemtjänstinsatser uttages endast 18 kronor för måltid.
 Avgift för dagvård
70 kronor per dag 2)
2)

18 kronor för middag + maximalt 52 kronor för service och omvårdnad (maximal avgift
för hemtjänst nivå 4 per dag)
För den som även har andra hemtjänstinsatser uttages endast 18 kronor för måltider.

 Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård)
300 kronor per månad
eller
300 kronor per ordinationstillfälle för tekniska hjälpmedel
 Avgift för korttidsvård
98 kronor per dag 3)
3)

46 kronor för måltider (dygnsportion) + maximalt 52 kronor för service- och omvårdnad
(maximal avgift för hemtjänst nivå 4 per dag)

 Avgift för korttidsvård på Hospice
80 kronor per dag
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Bilaga 8 *)
*) hela bilaga 8 tas bort

Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet
Formaterat: Normal

Regler för beräkning av bostadskostnader för olika bostadstyper
Följande schablonregler enligt Försäkringskassans beräkning av BTP används i princip för att bestämma brukarens faktiska bostadskostnad.
Tillägg till Försäkringskassans regler.
Avdrag om 45 kr/m2/år för löpande underhåll minus avsättning till bostadsrättslägenhetens reparationsfond om sådan finns medges. Fastighetsskatt tas upp som bostadskostnad.
Hyreslägenhet
Aktuellt hyresbelopp.
Bostadsrättslägenhet
Aktuellt hyresbelopp.
70 % av räntekostnader för bostadslån
45 kr/m2/år för löpande underhåll minus avsättning till lägenhetens reparationsfond om sådan finns.
Eget enfamiljshus
Kostnader för uppvärmning, underhåll och drift efter ett fast krontal per kvm (Försäkringskassans
schablonbelopp).
70 % av räntekostnader för bostadslån
100 % av fastighetsskatt
70 % av tomträttsavgäld
Eget tvåfamiljshus
Kostnader för uppvärmning, underhåll och drift efter ett fast krontal per kvm, minskat med hyresintäkter för den uthyrda lägenheten (Försäkringskassans schablonbelopp).
70 % av räntekostnader för bostadslån
100 % av fastighetsskatt
70 % av tomträttsavgäld
Eget flerfamiljshus eller andelshus
Bostadskostnaden beräknas enligt schablon. Bostadskostnaden bestäms till det belopp som har fastställts som genomsnittskostnad för det antal vuxna och barn som bor i bostaden.
Jordbruksfastighet
Endast kostnader som rör bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive tomtmark får tas med vid
beräkning av bostadskostnaden.
70 % av räntekostnader på lån som rör bostadsfastigheten
100 % av fastighetsskatt
uppvärmning enligt Försäkringskassans schablon.
övriga driftskostnader (enligt Försäkringskassans schablon) t ex vatten avlopp och renhållning.
Fri bostad
Enligt de regler som gäller för fri bostad vid taxering till statlig inkomstskatt.
Hushållsel
Kostnad för hushållsel skall alltid avräknas om denna ingår t ex i bostadshyran.
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Bilaga 9*)
Formaterat: Normal

*) hela bilaga 9 tas bort

Borttaget: ¶
Formaterat: Teckensnitt:Fet

Bostadstillägg till pensionärer
Försäkringskassans information, gäller fr.o.m. 04-01-01
Bostadstillägg är ett inkomstprövat tillägg till vissa andra förmåner. Din bostadskostnad och inkomst
påverkar bostadstilläggets storlek.
Bostadstillägg är maximalt 91 % av bostadskostnaden per månad av den del som inte överstiger
4 500 kronor per månad för den som är ogift och 2 250 kronor för den som är gift. Bostadskostnaden för var och en av makarna beräknas till hälften av deras sammanlagda bostadskostnad.
Det högsta bostadstillägg som kan betalas ut till en ogift person är 4 095 kronor per månad (49 140
kronor per år). För en gift person är det högsta bostadstillägget 2 048 kronor per månad (24 576
kronor per år).
Som gifta anses även personer som
• sammanbor om de har varit gifta med varandra eller om de har eller har haft gemensamma
barn
• sammanbor och är folkbokförda på samma adress
• har ingått registrerat partnerskap
Det finns två former av bostadstillägg
• bostadstillägg till pensionärer (BTP)
• särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP)
Samtliga former av bostadstillägg är skattefria.
Vem kan få bostadstillägg?
Bostadstillägg kan betalas ut till dig som är bosatt i Sverige och har
• hel ålderspension
• sjukersättning eller aktivitetsersättning
• änkepension
• särskild efterlevande pension
• hustrutillägg
• pension eller invaliditetsförmån från ett annat EES-land.
Ålderspension som tas ut före 65 års ålder ger inte rätt till bostadstillägg.
Har du änkepension som har beviljats på grund av dödsfall efter utgången av år 2002 och du är född
1945 eller senare ger det inte rätt till bostadstillägg. Inte heller om du har fyllt 65 år och enbart uppbär änkepension har du rätt till bostadstillägg.
Om din sjukersättning är vilande kan du få bostadstillägg under det första året. Om du har en vilande aktivitetsersättning kan du få bostadstillägg under två år.
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Hur beräknas bostadskostnaden?
Om Du
bor i hyrd bostad är bostadskostnaden lika med hyran inklusive värme. Ingår hushållsel i hyran dras
denna kostnad av (enligt schablon).
hyr bostad i andra hand är bostadskostnaden samma som vid hyrd bostad.
bor i lägenhet med bostadsrätt är bostadskostnaden lika med årsavgiften inklusive värme.
Ingår hushållsel i avgiften dras denna kostnad av (enligt schablon). Tog du lån när du köpte eller
reparerade bostadsrätten räknas 70 % av räntekostnaden med i bostadskostnaden om bostadsrätten
lämnades som säkerhet för lånet.
bor i kooperativ hyresrätt är bostadskostnaden lika med hyran inklusive värme. Ingår hushållsel i
hyran dras denna kostnad av (enligt schablon). Tog du lån till insats eller liknande kapitaltillskott
räknas 70 % av räntekostnaden med i bostadskostnaden.
bor i eget enfamiljshus räknas följande som bostadskostnad
- 70 % av räntekostnader på lån i fastigheten sedan eventuellt räntebidrag dragits av
- 70 % av tomträttsgäld (hyra för marken)
- fastighetsskatt
- uppvärmning (enligt schablon)
- övriga driftskostnader (enligt schablon) t ex vatten, avlopp och renhållning.
bor i eget tvåfamiljshus räknas bostadskostnaden på samma sätt som vid eget enfamiljshus och
därefter fördelas bostadskostnaden på respektive lägenhet.
bor i eget småhus på lantbruksenhet räknas följande som bostadskostnad (endast kostnader som
rör bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive tomtmark, får tas med)
- 70 % av räntekostnader på lån som rör bostadsfastigheten
- fastighetsskatt
- uppvärmning (enligt schablon)
- övriga driftskostnader (enligt schablon) t ex vatten, avlopp och renhållning.
bor i arrenderat småhus på lantbruksenhet är bostadskostnaden lika med
- arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark
- uppvärmning (enligt schablon)
- övrig drift (enligt schablon).
bor i andelshus eller egen flerfamiljsfastighet beräknas bostadskostnaden enligt schablon. Bostadskostnaden bestäms till det belopp som har fastställts som genomsnittskostnaden för det antal
vuxna och barn som bor i bostaden.
har fri bostad beräknas bostadskostnaden enligt schablon. Bostaden värderas på samma sätt som
vid beräkning av preliminär skatt.
bor i särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre eller bostad med service för
handikappade (t ex sjukhem, ålderdomshem och gruppboende). Bostadskostnaden är den kostnad
som du betalar för boendet. Inga övriga avgifter får tas med.
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Det här minskar bostadskostnaden
Den beräknade bostadskostnaden minskas om du
- hyr en möblerad bostad
- har inneboende
- bedriver näringsverksamhet hemma.
Bostadskostnaden minskas också om du har bostadsbidrag till barnfamilj.
Om Du delar bostad med någon nära anhörig fördelas bostadskostnaden som regel mellan er.
Vilka inkomster påverkar storleken på ditt bostadstillägg?
Inkomster som påverkar storleken av bostadstillägget beräknas enligt skatterättsliga regler. Som inkomst räknas inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Även vissa skattefria inkomster ingår
i beräkning av bidragsgrundande inkomst. Vid beräkning av bidragsgrundande inkomst görs ett
tillägg för den förmögenhet som du eller din make äger.
För de som är gifta räknas makarnas inkomster samman. Inkomst för var och en av makarna beräknas som hälften av makarnas sammanlagda inkomst.
Inkomst av tjänst
Som inkomst av tjänst räknas
• lön och naturaförmåner (kostförmån, bilförmån, bostadsförmån) i anställningen
• pension i form av inkomstgrundad ålderspension, premiepension, garantipension,
efterlevnadspension. Med pension avses även tjänstepension. Utländsk pension räknas som
inkomst av tjänst om pensionen är skattepliktig i Sverige.
• livränta och liknande periodiska inkomster. Med livränta avses arbetsskadelivränta och skattepliktig del av yrkesskadelivränta. Även periodiskt understöd från före detta make ingår i
inkomst av tjänst.
• utbetalningar på grund av privata pensionsförsäkringar
• sjukersättning och aktivitetsersättning
• sjukpenning, rehabiliteringspenning och sjuklön
• föräldrapenning
• arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
• den skattepliktiga delen av vårdbidrag
• ersättningar på grund av avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS).
Du får göra samma avdrag för kostnader från din inkomst av tjänst som du beräknar att göra i din
inkomstdeklaration.
Exempel på dessa kostnader är kostnader för resor till och från arbete, arbetskläder, facklitteratur
och liknande.
Inkomst av näringsverksamhet
Som inkomst av näringsverksamhet betraktas inkomster som härrör från en verksamhet som bedrivs
självständigt, varaktigt och i vinstsyfte. Om du bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma,
enkelt bolag eller handelsbolag ska inkomst av verksamheten ingå i bidragsgrundande inkomst.
Du får göra samma avdrag från inkomster i näringsverksamhet som du gör i din självdeklaration
förutom avdrag för outnyttjat underskott från tidigare år. Avdragsmöjligheten för egen pensionsförsäkring är delvis reducerad.
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Inkomst av kapital
Som inkomst av kapital räknas
• ränteinkomster
• utdelningar
• kapitalvinster vid försäljning av tillgångar
• inkomster vid uthyrning av privatbostad.
Från inkomster av kapital får du endast göra en del av de avdrag som du gör i din självdeklaration.
Du kan till exempel inte göra avdrag för räntekostnader och förvaltningskostnader.
Skattefria inkomster
Följande skattefria inkomster tas med vid beräkning av din bidragsgrundande inkomst:
• utländska pensioner, livräntor och arbetsinkomster som enligt lag eller dubbelbeskattningsavtal undantas från skatteplikt i Sverige.
• studiebidragsdelen av studiemedel
• rekryteringsbidrag
• skattefria stipendier till den del de överstiger 3 000 kr i månad
• ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS) för sjukfall som inträffat före 1991.
Förmögenhetstillägg
Försäkringskassan räknar ett tillägg för den förmögenhet som du och din make hade den 31 december året före det år ansökan om bostadstillägget görs. Tillägget ska göras med 15 procent av den
sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kronor för den som är ogift och 200 000 kronor
för makar.
Tillgångar och skulder beräknas på samma sätt som skattepliktig förmögenhet enligt lagen om statlig
förmögenhetsskatt. Privat bostadsfastighet och bostadsrätt som är din permanentbostad räknas dock
inte med vid beräkning av förmögenhet. Inte heller skulder med säkerhet i denna egendom ska tas
med vid förmögenhetsberäkningen.
Tillgångar som räknas med vid förmögenhetsberäkning är
• privatbostadsfastighet och bostadsrätt som inte är din permanentbostad. Privatbostadsfastighet tas upp till taxeringsvärde och bostadsrätt tas upp till ett värde som motsvarar ägarens
andel i föreningens förmögenhet.
• aktier, fondandelar och övriga värdepapper. Aktier på A-lista, marknadsnoterade andelar i
aktiefonder och blandfonder tas upp till 80 procent av det noterade värde per 31 december
året innan medan andelar i räntefonder tas upp till hela värdet.
• kapitalförsäkringar
• bankmedel
• fordran i pengar
• kontanter över 25 000 kronor
• bilar, båtar, husvagnar och liknande
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Reduceringsinkomst
Dina inkomster ska reduceras innan de påverkar beräkning av bostadstillägget. Reduceringen innebär att en del av inkomsterna tas upp med hela beloppet medan de andra inkomsterna tas upp med
endast 80 procent (viktning)
Med hela beloppet tas upp
• inkomstgrundad ålderspension, premiepension, garantipension och efterlevnadspension
• sjukersättning och aktivitetsersättning
• utländsk pension eller invaliditetsförmån
• inkomst av kapital
• förmögenhetstillägg.
Övriga inkomster till exempel tjänstepension viktas och tas upp med endast 80 procent.
Därefter ska ett fribelopp dras från dina inkomster. För de som har någon form av pension motsvarar fribeloppet 2,17 prisbasbelopp för ogift och 1,935 prisbasbelopp för gifta. Fribeloppet för den
som har sjukersättning motsvarar 2,40 prisbasbelopp. Fribeloppet för den som har aktivitetsersättning varierar beroende på ålder.
Det som återstår efter avdrag för fribeloppet är din reduceringsinkomst som ska påverka beräkning
av bostadstillägget.
Exempel
En ogift pensionär har en ålderspension med 90 000 kr per år och en tjänstepension med 20 000 kr
per år. Pensionären har även en förmögenhet och förmögenhetstillägg beräknas till 12 000 kr. Prisbasbeloppet antas vara 39 300 kr.
Vid beräkning av pensionärens reduceringsinkomst tas inkomst av ålderspension och förmögenhetstillägg upp med hela beloppet. Inkomst av tjänstepension ska tas upp med 80 procent. Inkomsterna
beräknas enligt följande:
Ålderspension
Tjänstepension 20 000 x 80 %
Förmögenhetstillägg
Totalt

=90 000 kr
=16 000 kr
=12 000 kr
=118 000 kr

Från den inkomsten ska göras avdrag för fribelopp med 85 281 kr (39 300 kr x 2,17)
Pensionärens reduceringsinkomst som ska påverka beräkning av bostadstillägget fastställs till 32 719
kr (118 000 kr - 85 281 kr).
Hur beräknas bostadstillägget?
Det högsta möjliga bostadstillägg som kan betalas ut minskas med en del av den framräknade reduceringsinkomsten.
Minskning sker med 62 procent av reduceringsinkomsten upp till ett prisbasbelopp och med 50 procent av den reduceringsinkomst som överstiger denna nivå.
Bostadstillägget beräknas per år. Det framräknade beloppet delas med tolv och utbetalningen sker
månadsvis.
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Exempel 1
En person som har sjukersättning bor ensam i en hyreslägenhet. Månadshyra är 5 000 kr. Reduceringsinkomst har fastställts till 45 000 kr. Prisbasbelopp antas vara 39 300 kr. Bostadstillägg beräknas
enligt följande:
Högsta möjliga BTP
(4 500 kr x 12 månader) x 91%
49 140 kr
Inkomstavdrag
(39 300 kr x 62 %) + (5 700 x 50 %)
- 27 216 kr
BTP som betalas ut
= 21 924 kr/år
21 924 kr/12 = 1 827 kr/månad
Exempel 2
Två ålderspensionärer bor tillsammans i gemensamt ägd villa. Bostadskostnad för villan beräknas till
5 500 kr per månad. Vardera makens bostadskostnad beräknas således till 2 750 kr (5 500/2) per
månad.
Makarnas sammanlagda reduceringsinkomst är 62 000 kr. Reduceringsinkomst för var och en av
makarna fastställs till 31 000 kr (62 000/2). Prisbasbeloppet antas vara 39 300 kr. Bostadstillägg för
makarna beräknas enligt följande:
Högsta möjliga BTP för vardera make
24 570 kr
(2 250 kr x 12 månader) x 91 %
Inkomstavdrag för vardera make
(31 000 kr x 62%)
- 19 220 kr
BTP som betalas ut till vardera make = 5 350 kr/år
5 350 kr/12 = 446 kr/månad
Exempel 3
En pensionerad kvinna bor ihop med en man som saknar pensionsinkomst. Mannen är berättigad
till äldreförsörjningsstöd. Paret bor i kvinnans villa. Den sammanlagda bostadskostnaden uppgår till
6 100 kr per månad. Bostadskostnaden för vardera sambo beräknas till 3 050 kr (6 100 kr/2).
I beräkning av parets gemensamma reduceringsinkomst ingår endast kvinnans pensionsinkomst.
Parets gemensamma reduceringsinkomst beräknas till 24 000 kr. Reduceringsinkomst för vardera
sambon fastställs till 12 000 kr (24 000 kr/2). Prisbasbelopp antas vara 39 300 kr. BTP för kvinnan
beräknas enligt följande.
Högsta möjliga BTP
(2 250 kr x 12 månader) x 91 %
24 570 kr
Inkomstavdrag
(12 000 kr x 62 %)
- 7 440 kr
BTP som betalas ut
= 17 130 kr/år
17 130 kr/12 = 1 428 kr/månad
Bostadstillägget beräknas inte för mannen eftersom han saknar en pensionsförmån som kan berättiga till bostadstillägget.
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Särskilt bostadstillägg till pensionärer
Särskilt bostadstillägg kan betalas ut till dig som har bostadstillägg (BTP). Någon särskild ansökan
behöves inte göras. Det särskilda bostadstillägget är inkomstprövat och betalas ut om din inkomst,
efter avdrag för skälig bostadskostnad, understiger skälig levnadsnivå.
Som skälig bostadskostnad anses en bostadskostnad som uppgår till högst 5 700 kronor per månad
för ogift och 2 850 kronor per månad för gift. Bostadskostnaden för var och en av makarna beräknas till hälften av deras sammanlagda bostadskostnad.
En skälig levnadsnivå, räknat per månad, anses motsvara en tolftedel av 1,294 prisbasbelopp för den
som är ogift och en tolftedel av 1,084 prisbasbelopp för den som är gift. Vid ett prisbasbelopp på
39 300 kr är skälig levnadsnivå 4 237 kronor per månad för ogifta och 3 550 kronor per månad för
gifta.
Inkomster som påverkar särskilt bostadstillägg
De inkomster som påverkar bostadstillägg till pensionärer påverkar också särskilt bostadstillägg.
Även det beviljade bostadstillägget räknas då som inkomst.
Inkomster av tjänst, näringsverksamhet och kapital beräknas efter avdrag för skatt.
Vid beräkning av särskilt bostadstillägg anses dina sammanlagda inkomster av tjänst näringsverksamhet, kapital samt skattefria inkomster alltid utgöra lägst en tolftedel av det fribelopp som gäller
för dig.
För de som är gifta räknas makarnas inkomster samman. Inkomst för var och en av makarna beräknas som hälften av makarnas sammanlagda inkomst.
Exempel
En ålderspensionär bor ensam i en hyreslägenhet. Månadshyran är 5 600 kr. Inkomst av pension är
8 000 kr per månad. Avdrag för skatt antas vara 2 000 kr. Pensionären har en förmögenhet och förmögenhetstillägg beräknas till 300 kr per månad. BTP har beviljats med 3 310 kr per månad. Prisbasbeloppet antas vara 39 300 kr.
Inkomsterna överstiger det lägsta belopp som ska tas upp vid inkomstberäkningen för SBTP. Pensionärens inkomster fastställs enligt följande.
Pension 8 000 - 2 000 kr
Förmögenhetstillägg
BTP
Totalt

= 6 000 kr
= 300 kr
= 3 310 kr
= 9 610 kr

Från den fastställda inkomsten görs avdrag för bostadskostnaden. Eftersom bostadskostnaden understiger 5 700 kr per månad görs avdrag med hela bostadskostnaden, 5 600 kr. Av den fastställda
inkomsten återstår 4 010 kr (9 610 kr - 5 600 kr).
Skälig levnadsnivå för pensionären utgör en tolfte del av 1,294 prisbasbelopp. Skälig levnadsnivå
beräknas vid 4 237 kr per månad (1,294 x 39 300 kr)/12.
Eftersom pensionärens disponibla inkomst efter avdrag för bostadskostnaden understiger en skälig
levnadsnivå ska SBTP betalas ut med mellanskillnaden. SBTP betalas ut med 227 kr per månad
(4 237 kr - 4 010 kr).
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Bra att veta
Ansökan
Du ansöker om bostadstillägg till pensionärer hos Försäkringskassan.
Om du är gift lämnar du och din make en gemensam ansökan om bostadstillägget. Även om det
endast är en av makarna som ansöker om bostadstillägget ska inkomst- och förmögenhetsuppgifter
för båda makar lämnas. Detta för att makarnas inkomster läggs ihop vid beräkningen av rätten till
bostadstillägg.
Bostadstillägg beviljas i regel för en tid av 12 månader. Om det finns särskilda skäl får bostadstillägg
beviljas för en tid av längst 36 månader.
Om din rätt till bostadstillägg har uppstått innan du lämnar ansökan om förmånen kan bostadstillägget beviljas högst för tre månader tillbaka i tiden.
Beslut
Efter prövning fattar Försäkringskassan beslut om din rätt till bostadstillägg.
Om du anser att beslutet är felaktigt kan Försäkringskassan pröva ärendet igen. Skriv i så fall till Försäkringskassan och begär omprövning inom 2 månader från att beslutet delgivits dig.
Tycker du att även Försäkringskassans nya beslut är felaktigt kan du överklaga till länsrätten. Länsrättens dom kan överklagas till kammarrätten. För prövning i kammarrätten fordras dock prövningstillstånd.
Anmäl förändringar
Om du på grund av minskad inkomst, högre hyra eller annan förändring av din ekonomi kan ha rätt
till högre bostadstillägg bör du anmäla detta till Försäkringskassan.
Du är skyldig att anmäla till Försäkringskassan
• om din eller din makes inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet eller de skattefria
inkomster som ingår i beräkning av bidragsgrundande inkomst ökar väsentligt
• om du byter bostad eller dina boendeförhållanden ändras
• om du gifter dig eller om du skiljer dig.
Om du inte anmäler dessa förändringar kan du bli återbetalningsskyldig.
Observera att om du tänker åka utomlands under en längre tid eller bosätta dig i annat land
ska du anmäla detta till Försäkringskassan eftersom vistelsen utomlands kan påverka din rätt till
bostadstillägg.
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Bilaga 10 *)
Formaterat: Normal

*) hela bilaga 10 tas bort

Borttaget: ¶
Formaterat: Teckensnitt:Fet

Vårdbidrag och handikappersättning
Försäkringskassans information, gäller fr.o.m. 03-01-01

Formaterat: Teckensnitt:12
pt, Fet
Formaterat: Teckensnitt:Fet,
Kursiv

Vårdbidrag
Du kan få vårdbidrag om du som förälder vårdar ett sjukt eller funktionshindrat barn i hemmet. Ett
krav är att barnet behöver särskild tillsyn och vård i minst sex månader eller att du har särskilda
merkostnader på grund av barnets funktionshinder.
Du kan få vårdbidrag redan när barnet är nyfött. Det betalas ut längst till och med juni månad det år
barnet fyller 19 år. Därefter kan barnet själv få handikappersättning.
Vem får vårdbidrag?
Det är du som är förälder som får vårdbidrag. Som förälder räknas
• biologisk förälder
• adoptivförälder
• en person som stadigvarande bor tillsammans med föräldern om de är eller har varit gifta
med varandra eller om de har eller haft gemensamt barn
• en person som tagit emot ett utländskt barn i adoptionssyfte
• vårdnadshavare som inte är förälder och som har vård om barnet.
Vårdbidrag kan delas mellan föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet.
Vad ersätter vårdbidraget?
Vårdbidrag är en ersättning för förälderns merarbete för särskild tillsyn och vård och/eller för de
merkostnader som barnets sjukdom eller funktionshinder ger upphov till.
Ersättningen är skattepliktig inkomst och ger pensionsrätt men räknas inte som sjukpenninggrundande inkomst. Om merkostnaderna är av en viss storlek kan en del av vårdbidraget räknas som
merkostnadsdel. Merkostnadsdelen är varken skattepliktig eller pensionsgrundande och räknas inte
heller som sjukpenninggrundande inkomst. Det gäller även vårdbidrag som betalas ut enbart för
merkostnader.
Särskild tillsyn och vård
Alla barn behöver tillsyn och vård. Behoven skiftar efter ålder, personlighet, familjeförhållanden
med mera. Sjuka eller funktionshindrade barn har i regel större behov av särskilda arbetsinsatser än
andra barn. Det är detta som ligger till grund för vårdbidrag.
Merkostnader
Merkostnader är utgifter för sådant som behövs extra på grund av barnets funktionshinder eller
sjukdom. Det kan vara till exempel
• behandlingskostnader
• slitage på kläder
• speciell mat.
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Merkostnadsdelen kan vara 18, 36, 53 eller 69 procent av prisbasbeloppet. Om dina merkostnader är
lägre än 18 procent av prisbasbeloppet får du inte någon skattefri del. Om de är minst 18 procent
men inte 36 procent, får du 18 procent av prisbasbeloppet som en skattefri del och så vidare.
Om tillsyns- och vårdbehovet för ett barn är så stort att helt vårdbidrag ska betalas ut och du dessutom har merkostnader som motsvarar minst 18 procent av prisbasbeloppet kan en högre, skattefri
ersättning betalas ut utöver helt vårdbidrag.
Vårdbidrag kan också betalas ut enbart för merkostnader. I sådana fall bestäms merkostnaderna till
36 eller 62,5 procent av prisbasbeloppet. Om dina merkostnader är lägre än 36 procent av prisbasbeloppet kan du inte få vårdbidrag enbart för merkostnader.
Prisbasbeloppet – vad är det?
Prisbasbeloppet är ett tal som visar prisutvecklingen. Det ändras i takt med att levnadskostnaderna
stiger.
Prisbasbeloppet används för att värdesäkra olika förmåner. 2003 är prisbasbeloppet 38 600 kronor.
Så här stort blir vårdbidraget
Man kan få helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag. Hur stort vårdbidraget blir beror
på ditt merarbete för barnets behov av vård och tillsyn och/eller de merkostnader du har för barnet.
Om det finns flera funktionshindrade barn i samma familj så ser man på det sammanlagda behovet
av vård och tillsyn och på de sammanlagda merkostnaderna. På så sätt kan du få vårdbidrag, även
om varje barn för sig inte skulle ge rätt till vårdbidrag.
Du kan bara få ersättning för merkostnader utöver ett helt vårdbidrag om den särskilda tillsynen och
vården av ett barn för sig ger rätt till helt vårdbidrag.
Följande belopp gäller från januari 2003:
1/1
3/4
1/2
1/4

250 % av prisbasbeloppet
187,5 % av prisbasbeloppet
125 % av prisbasbeloppet
62,5 % av prisbasbeloppet

8 042 kr/mån
6 031 kr/mån
4 021 kr/mån
2 010 kr/mån

Mer om vårdbidrag
Barnet är tillfälligt på sjukhus
Om ditt barn vårdas på sjukhus eller annan institution kan du få behålla vårdbidraget under högst
sex månader. Du kan få behålla vårdbidraget i ytterligare sex månader om ditt barn är svårt sjukt.
Det krävs då att du – som en del i behandlingen – är närvarande på sjukhuset eller institutionen i
”betydande omfattning”.
Barnet bor inte hemma
Om ditt barn, genom samhällets försorg, vårdas i ett annat hem eller på en institution, t ex ett elevhem, så kan du få vårdbidrag för de dagar då barnet bor hemma hos dig. Det kallas ferievårdbidrag.
Kraven för att få ferievårdbidrag är
• att barnet är hemma under minst 10 dagar (som inte behöver vara i följd) under ett kvartal
eller
• att barnet är hemma minst 10 dagar i följd vid ett kvartalsskifte.
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Ferievårdbidraget per dag är en trettiondel (1/30) av månadsbeloppet.
Förhindrad att vårda barnet
Om du tillfälligt inte kan vårda barnet (t ex på grund av studier), så kan du ändå få behålla vårdbidraget i sex månader. Tiden kan förlängas med ytterligare sex månader, om det finns särskilda skäl.
Om barnet avlider
Om barnet avlider kan en förälder, som haft helt, tre fjärdedels eller halvt vårdbidrag, få behålla
vårdbidraget i åtta månader efter dödsfallet. Under den tiden minskas ersättningen för den som tidigare fått helt, eller tre fjärdedels vårdbidrag till halvt och för den som tidigare fått halvt vårdbidrag
till en fjärdedels.

Handikappersättning
Om du är sjuk eller funktionshindrad kan du under vissa förutsättningar få handikappersättning
fr.o.m. juli månad det år du fyller 19 år.
Det krävs att du behöver mera tidskrävande hjälp av en person för att klara din dagliga livsföring,
ditt arbete, dina studier eller att du har betydande merkostnader. Du måste ha fått ditt funktionshinder innan du fyllt 65 år och ha ett sådant stödbehov under minst ett år. Du kan få ersättningen också
efter fyllda 65 år.
Vad avgör om du får handikappersättning?
För att avgöra frågan om rätt till handikappersättning så väger Försäkringskassan samman olika
hjälpbehov och merkostnader.
Försäkringskassan kan ompröva din rätt till handikappersättning om förhållandena ändras. Försäkringskassan omprövar alltid din rätt till handikappersättning om du får pension.
Handikappersättningen är skattefri.
Så stor är handikappersättningen
Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 procent av prisbasbeloppet beroende på vilket behov du
har av hjälp eller hur stora merkostnaderna är.
Så här mycket blir det i pengar räknat för år 2003
36 procent = 13 896 kronor
53 procent = 20 458 kronor
69 procent = 26 634 kronor
Om du är blind eller saknar ledsyn
Om du är blind eller saknar ledsyn får du 69 procent av prisbasbeloppet så länge du inte har hel
sjuk- eller aktivitetsersättning eller hel ålderspension. Från den månad sådan pension betalas ut
minskas handikappersättningen till 36 procent av prisbasbeloppet. En högre ersättning kan betalas
ut om behovet av stöd motiverar det.
Om du är döv eller gravt hörselskadad
Om du är döv eller gravt hörselskadad får du 36 procent av prisbasbeloppet. Du kan få en högre
ersättning om stödbehovet motiverar det.
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Om du bor på institution
Handikappersättning betalas inte ut till dig som vårdas på eller utanför en institution på samhällets
bekostnad och vården där beräknas pågå minst sex månader.
För de dagar då du inte vårdas på institutionen kan du få ersättning. Antalet sådana dagar måste vara
minst 10 under ett kvartal eller minst 10 dagar i följd vid kvartalsskifte om du ska kunna få ersättning. Ersättningen, så kallad daghandikappersättning, är en trettiondel (1/30) per dag av handikappersättningens månadsbelopp.
Om du tillfälligt vårdas på till exempel sjukhus
Om du vårdas på sjukhus eller annan institution under högst sex månader kan du få behålla handikappersättningen under den tiden.
Prisbasbeloppet – vad är det?
Prisbasbeloppet är ett tal som visar prisutvecklingen. Det ändras i takt med att levnadskostnaderna
stiger.
Prisbasbeloppet används för att värdesäkra olika förmåner. 2003 är prisbasbeloppet 38 600 kronor.
Hur får man vårdbidrag och handikappersättning?
Ansök hos Försäkringskassan
Försäkringskassan är till för att ge dig råd och hjälp så att du får rätt ersättning.
Försäkringskassan bedömer hur stor ersättning du har rätt till. Du kan få hjälp att fylla i ansökan.
Ansökan och ett läkarutlåtande om sjukdomen eller funktionshindret lämnar du till Försäkringskassan.
Socialförsäkringsnämnden beslutar
Socialförsäkringsnämnden hos Försäkringskassan beslutar om vårdbidrag och handikappersättning.
Nämnden består av förtroendevalda.
Om du får ersättning så framgår det av beslutet om den är tidsbegränsad. Om den inte är tidsbegränsad, omprövas rätten till handikappersättning i samband med beslutet om förtidspension eller
ålderspension. Rätten till vårdbidrag omprövas i de flesta fall vartannat år.
Att överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Det måste du göra inom två månader. Hur det
går till kan du läsa i beslutet. Om du behöver hjälp, kontakta Försäkringskassan.
Utbetalning
Vårdbidrag och handikappersättning betalas ut varje månad. Du kan få pengarna insatta direkt på
ditt bank- eller postgirokonto.
Anmäl förändringar!
Du måste anmäla alla förändringar som kan påverka rätten till handikappersättning eller vårdbidrag
(eller storleken på ersättningen eller bidraget) till Försäkringskassan. Om du fått för mycket pengar
kan du bli skyldig att betala tillbaka.
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Bra att veta
Bidrag till bil
Bidrag till bil i form av bilstöd, kan den få som på grund av varaktigt funktionshinder har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att anlita allmänna kommunikationer. Det kan gälla personer som är beroende av olika hjälpmedel för att kunna förflytta sig. Även vid svårare astmatiska
besvär eller andra allvarliga tillstånd kan bidrag beviljas. Föräldrar som har ett funktionshindrat barn
kan också få bilstöd.
Ytterligare ett krav för att få bilstöd, är att man är försäkrad i Försäkringskassan.
Ansöker gör du hos Försäkringskassan som beslutar om rätt till bilstöd och bidragets storlek.
Du kan inte få ekonomiskt bidrag till en bil som du köpt innan Försäkringskassan har fattat beslut i
ärendet!
Under vissa förutsättningar kan du få bidrag till körkortsutbildning i samband med att du köper bil.
Hos Försäkringskassan finns en folder om bilstöd ”Bidrag till bil för handikappade”. Läs den.
Barn som omfattas av LSS
Barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan i vissa fall ha
rätt till assistansersättning. Läs broschyren ”Assistansersättning” som finns hos Försäkringskassan.
Föräldraförsäkring
Information om föräldraförsäkringsförmåner hittar du i broschyren ”Föräldraförsäkring” som finns
hos Försäkringskassan.

Borttaget:
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Sid. 30: [1] Borttaget

wer8351

2008-05-21 14:15:00

Debitering
Avgift för dagvård debiteras med avgift för måltid enligt gällande måltidspris samt högsta hemtjänstavgift per dag en månad i efterskott.
För den som även har andra hemtjänstinsatser uttages endast avgift för måltider enligt gällande
måltidspriser.
Sid. 48: [2] Borttaget

wer8351

2008-05-22 10:41:00

Bilaga 3
Förbehållsbelopp inom äldre- handikappomsorg
Prisbasbelopp år 2004:

39 300 kronor

Ordinärt boende eller därmed jämförbar boendeform
Hushållstyp

Procent av
prisbasbeloppet

Kronor per månad
2004 års prisnivå

Ensamstående över 65 år

134,6 %

4 408 kr

Sammanlevande makar och sambor över 65 år

112,5 %

3 684 kr vardera

Ensamstående 19-64 år

153,9 %

5 040 kr

Sammanlevande makar och sambor 19-64 år

127,4 %

4 172 kr vardera

Procent av
prisbasbeloppet

Kronor per månad
2004 års prisnivå

Särskild boendeform
Hushållstyp

Ensamstående över 65 år

79,2 %

2 594 kr

Ensamstående 19 - 64 år

98,5 %

3 226 kr

Sidbrytning

Beräkni
Sid. 56: [3] Borttaget
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Kostavgifter i särskilda boendeformer under år 2004

Månadsabonnemang, alla måltider:
(46,00 kr x 365 dag/12 mån)

1 400 kronor per månad

Kostnaderna för livsmedel fördelar sig enligt följande:
Frukost:

9,20 kr

20 procent av 1 400 kr/mån

13,80 kr

30 procent av 1 400 kr/mån

4,60 kr

10 procent av 1 400 kr/mån

Middag:

18,40 kr

40 procent av 1 400 kr/mån

Dygnsportion

46,00 kr

Lunch:
Mellanmål:

