Kontakt
Har du frågor eller funderingar ta gärna kontakt med
Avgiftshandläggare
Eget boende, hemsjukvård, rehab, korttidsboende
Sofia Jonsson
sofia.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 75
Särskilt boende
Tina Johansson
tina.johansson@sunne.se
Tel: 0565-163 14
Vi finns på Storgatan 45 i Sunne.
Betalningsalternativ
Du betalar din avgift via faktura eller e-faktura,
du kan också ansöka om autogiro via blankett.

Avgifter inom vård och omsorg
2020

Avgifter i eget boende
Hemtjänst upp till, 4,5 timmar per mån:
(Självkostnadspris)

451 kr/tim

Hemtjänst över 4,5 timmar per mån (maxavgift)

2 125 kr/mån

Trygghetstelefon

408 kr/mån

Dagvård

110 kr/dag

Matdistribution

70 kr/dag (varm mat)
59 kr/dag (kyld mat)

Dessert (till varm mat, lörd-sönd samt röda dagar
Hemsjukvårdsavgift, 200 per tillfälle

21 kr/port
2 125 kr/mån (maxavgift)

Avgifter korttidsboende
Vårdavgift för korttidsboende
Matkostnad för korttidsboende
Avgifter särskilt boende
Vårdavgift, särskilt boende (max enl. lag)
Särskilt boende mat

I korthet
Avgifterna i denna folder gäller från och
med januari 2020 för insatser som beviljats enligt socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen.
Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige i Sunne kommun.
Maxtaxan skyddar den enskilde mot för
höga avgifter.

0-70.83 kr/dag
132 kr/dag
2 125 kr/mån
132 kr/dag = 3 960 kr/mån

Hyran varierar beroende på vilket vårdboende du bor på och hur
stor lägenheten är.
Övriga kostnader
Enstaka näringsdrycker
Sondnäring/kosttillskott 800 ml/dygn el näringsdryck
upp till 3 förpackningar/dygn

919 kr/mån

Berikningspulver/förtjockningsmedel

131 kr/mån

Enda näringskälla=sondnäring/kosttillskott
Oavsett boendeform

2

13 kr/st

3 960 kr/mån
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Maxtaxa
Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende omfattas av maxtaxa vilket
innebär att du oavsett hur mycket hjälp du får aldrig betalar mer än 2 125
kronor per månad exklusive matkostnad och hyra.
Förbehållsbelopp och minimibelopp
Förbehållsbeloppet används för att räkna ut om den enskilde har ekonomiskt utrymme(avgiftsutrymme) att betala någon avgift för insatser som
erhålls. Förbehållsbeloppet består av bostadskostnaden samt ett minimibelopp som kan höjas alternativt minskas. Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för personliga behov och övriga levnadskostnader.
I minimibeloppet ingår posterna: livsmedel (råvaror alla måltider), kläder,
skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen
hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Minimibeloppet kan höjas om den enskilde
har fördyrade kostnader. Ex, fördyrad kost, kostnad för god man.
Fastställande avgift
För att kunna fastställa din avgift fyller du i blanketten Inkomstförfrågan
och skickar med en kopia på din inkomstdeklaration, den gul-vit-randiga
specifikationen, även kopior på privata pensioner (ex AMF/Alecta, SPP)
samt hyresavi på aktuell boendekostnad. Jag/vi samtycker till att kommunen får inhämta uppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Detta krävs för att vi ska kunna beräkna avgifter. Om du/ni väljer att
inte lämna några inkomstuppgifter, får du/ni kryssa i rutan: Jag/vi väljer att
inte fylla i denna blankett angående min/vår ekonomi och väljer att betala
full avgift enligt maxtaxa och skickar in blanketten.
När vi beräknat din avgift får du hem ett avgiftsbeslut. Om dina inkomster
eller utgifter ändras ska du meddela din avgiftshandläggare. Avgifterna
omprövas årligen.
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För att kunna fatta beslut om vårdavgift måste kommunen räkna ut
avgiftsutrymmet. Avgiftsutrymmet = inkomster - kostnader
Avgiftsutrymme
För att fastställa avgiften beräknas först den enskildes avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten
när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra)
har räknats av. Makars inkomster läggs samman och fördelas med
hälften på vardera parten.
I samband med att en av makarna flyttar till särskilt boende permanent räknas båda makarna som ensamstående och avgifterna
beräknas utifrån vars och ens inkomster. Sammanboendes inkomster räknas var för sig.
Bostadstillägg/Äldreförsörjningsstöd
Som pensionär vänder du dig till Pensionsmyndigheten.
Telefon 0771-776 776
Webbplats www.pensionsmyndigheten.se
Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma blankett som för
bostadstillägg.

Så här räknas avgiftsutrymmet fram
Inkomster:
+ Pensioner
+ Inkomst av kapital
+ Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag
+ Övriga inkomster
- Skatt
Kostnader:
- Hyra
- Förbehållsbelopp/minimibelopp
- Individuellt belopp (t.ex fördyrande kost)
Avgiftsutrymme = inkomster - kostnader
För att räkna ut avgiftsutrymmet fastställs avgiften
enligt ovanstående formel

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen
pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och
ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå.
När du ansöker om äldreförsörjningsstöd provas det samtidigt om
du har rätt till bostadstillägg. Du kan ansöka om äldreförsörjningsstöd från det att du fyller 65 år.
Bostadsbidrag
Övriga vänder sig till Försäkringskassan för att söka bostadsbidrag.
Telefon 0771-524 524
Webbplats: www.forsakringskassan.se
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