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ALLMÄNT
För service, vård och omsorgsinsatser tar Surahammars kommun ut en avgift.
Kommunen måste enligt lag, försäkra sig om att du har ekonomiskt utrymme för att betala innan vi tar
ut avgift.
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom vård och omsorg är enligt
socialtjänstlagen (2001:453) knutna till prisbasbeloppet. Socialstyrelsen redovisar varje år de belopp
som kommunen använder för att beräkna de avgifter som är knutna till prisbasbeloppet.
Det är insatsens omfattning och din ekonomi som avgör hur mycket du ska betala, detta gäller även om
du endast beviljats trygghetslarm, och eller hemsjukvård.
Vilka insatser du beviljats framgår av det beslutsmeddelande du fått av din biståndshandläggare.
Kommunens sjuksköterska informerar om hemsjukvårdsinsatser.
Om du anser att du inte längre har behov av dina beviljade insatser, samtliga eller enstaka ska du
omgående meddela din biståndshandläggare.
Din avgift kan komma att påverkas.
Prisbasbelopp
För år 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor.
Maxtaxan (Högkostnadsskydd)
Maxtaxan, det så kallade högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § Socialtjänstlagen) betyder att det finns en
övre gräns för hur mycket kommunen får ta ut av dig för den/de insatser du beviljats. Avgiften för
hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får uppgå
till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
För år 2017 motsvarar det 2 013 kr per månad.
För sammanboende, som båda betalar avgift gäller maxtaxan var och en för sig.
Minimibelopp
Den summa pengar var och en anses behöva för att klara sin vardag kallas minimibelopp och ska täcka
kostnader för mat, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon,
TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård
och läkemedel.
Däremot ska minimibeloppet inte täcka kostnader för kommunens avgifter eller hyra/bostadskostnad.
Minimibelopp, ensamboende
Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska alltid utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 gånger
prisbasbeloppet.
För år 2017 motsvarar det 5 057 kr per månad.
Minibeloppet, sammanlevande makar och sambor
Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska alltid utgöra en tolftedel av
1,1446 gånger prisbasbeloppet.
För år 2017 motsvarar det 4 273 kr per månad.
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Inkomst- och hyresförfrågan
För att kunna fastställa en korrekt avgift måste vi få in uppgifter om dina inkomster och din
boendekostnad. Det gör du genom att fylla i bifogad ”Inkomst- och hyresförfrågan”.
Vill du inte lämna dina inkomstuppgifter, sänd då endast in sidan 1, med din namnunderskrift samt
datum. Om inkomstförfrågan inte skickas in inom angiven tid eller är ofullständigt ifylld registreras
automatiskt maxavgift.
Oavsett vilket, bekräftar vi ditt val med ett avgiftsbeslut samt fakturerar maxavgift.
Du garanteras dock alltid att avgiften utifrån insatsens storlek beaktas.
Har inte kommunen alla inkomster?
Nej, det är bara garantipension, tilläggspension, efterlevandepension ,sjuk – och aktivitetsersättning
samt ev. bostadstillägg (BTP) som vi får och kan hämta med automatik från Pensionsmyndigheten/
Försäkringskassan. Dessa uppgifter kan ibland redan vara ifyllda.
Under rubriken- ”Här ska du ange dina ev. övriga aktuelle inkomster…..” ska du fylla i de fält som
berör dina inkomster, det vill säga, har du tjänstepension från t ex KPA skriver du beloppet per månad
före skatt, i rutan/fältet för ”Tjänstepension/avtalspension SPV, KPA, Alecta m.m.”
Har du ingen tjänstepension alls, lämnar du rutan tom, har du utländsk pension skriver du i beloppet,
osv.
Viktigt att tänka på är att du måste ange beloppet före skatt, om inte, blir beräkningen fel
och du debiteras felaktig avgift. Vi redovisar sedan skatten för sig på avgiftsbeslutet.

Påverkar tillgångar/förmögenhet avgiften?
Nej, kommunen får inte räkna med den i ditt avgiftsutrymme (8 kap. 4 – 9 §§ Socialtjänstlagen) men
den är viktig för att beräkning av eventuellt bostadstillägg ska stämma överens med
Pensionsmyndighetens beräkning.
Ekonomiskt stöd till pensionärer
Du som saknar eller har låg pension har möjlighet att ansöka om extra ekonomiskt stöd i form av
bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd.

Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten. Tele.0771-776 776, www.pensionsmyndigheten.se
Hemtjänst
Avgiften för hemtjänst är lika oavsett om man bor i ordinärt boende (eget hem) eller särskilt boende
(servicehus, vård-och demensboende). Som hemtjänst räknas även inköp, städning, hjälp med tvätt
etc. samt trygghetslarm.
Avgiften startar från och med den dag respektive insats startar t o m att beslutet upphör.
Trygghetslarm
Avgift för trygghetslarm är 0 - 137 kr/månad beroende på dina inkomster. Högsta avgiften är 137
kronor per person och månad. Avgiften avser hel månad oavsett vilken dag installation görs eller
larmet återlämnats. Om du redan betalar maxavgift för hemtjänst betalar du inget extra för larm.
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Korttidsplats
Korttidsplats kan vara rehabilitering innan du kommer hem till ditt eget boende efter t ex en
sjukhusvistelse, växelvård eller avlastning.
Nuvarande avgift, 172 kr per dygn varav 67 kr avser vård och omsorg och 105 kr är för måltider.
Om du i vanliga fall betalar maxtaxa för hemtjänst tas ingen extra kostnad för vård och omsorg under
tiden du är på en korttidsplats, om inte kontrolleras din tid på korttidsplats mot maxtaxa.
En korttidsplats är inget permanent boende därför debiteras ingen hyra.
Kommunal hemsjukvård
Avgiften för hemsjukvård är 300 kr per hel månad.
Om du redan betalar enligt maxtaxan betalar du inget extra för hemsjukvård.
Den beviljade hemsjukvården utförs av kommunens sjuksköterska men kan ha delegerats till
hemtjänsten. Avgiften startar i samband med inskrivning i hemsjukvården. Vid start före den 15:e i
månaden debiteras hel avgift, efter den 15:e debiteras halv avgift. Detsamma gäller vid avslut.
Makar – Sammanboende
Vid avgiftsberäkningen läggs inkomsterna samman och delas med två. Om ni båda har behov av hjälp
gäller biståndsbeslutet var och en för sig. Insatserna kan även variera för var och en därför beräknas
också avgiften var för sig.
Ni får således var sitt avgiftsbeslut och var sin räkning.
Om en av er flyttar till ett särskilt boende och den andra bor kvar i ordinarie bostad separeras
inkomsterna och minimibeloppet fastställs till ensamstående.
Personer som är gifta men flyttar isär har rätt till högre pension. Kontakta Pensionsmyndigheten.
Dubbla boendekostnader
Den som i samband med flytt till en särskild boendeform och därigenom får dubbla boendekostnader
kan i vissa fall få en jämkning av omsorgsavgiften, det är dina inkomster som avgör om du är berättigad
eller inte. En förutsättning är också att du kan påvisa att försäljning av bostaden påbörjats eller att
hyreskontrakt sagts upp. Särskild jämkningsansökan krävs. Kontakta avgiftshandläggaren.
Måltider
För boende på Solbacken, Källbobacken, Blomsterängen, Björkbacken, Lilla Källbo och Stora Källbo
debiteras en månadsavgift om 3 200 kronor, ett så kallat matabonnemang.
För måltider i samband med dagverksamhet "Knuten" debiteras 77 kr per dag.
Måltider i samband med korttidsplats, 105 kr per dygn.
För den som beviljats matbistånd och får maten levererad hem eller äter på servicehus gäller
nedanstående priser.
Frukost
19 kr
Kaffe: 8 kr
Lunch:
50 kr
Dessert: 8 kr
Kvällsmål: 28 kr
Att få maten levererad till sin bostad kostar inget extra.
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Frånvaro – egen begäran - sjukhus
Om du inte önskar några insatser under begränsad period, ska du meddela hemtjänstgruppen detta
snarast, dock senast 5 dagar innan så att vi kan avboka dina insatser och göra nödvändiga om
planeringar. Frånvaroavdrag görs från och med dag 8. Om du inte meddelat din frånvaro i tid eller om
du själv väljer att avstå från enstaka insats sker inget avdrag.
Om du blir inlagd på sjukhus görs ett frånvaroavdrag från och med dag 2.
Hyra
För boende på Solbacken, Källbobacken, Blomsterängen, Björkbacken, Lilla Källbo och Stora Källbo
upprättas boendeavtal. Hyran är mellan 1 311 och 2 500 kr per månad beroende på boende och
debiteras i efterskott tillsammans med övriga avgifter.
Brytdatum
Flyttar du in före den 15: e i månaden betalar du hel hyra. Efter den 15: e, halv hyra.
Vid utflytt före den 15: e, halv hyra, efter den 15: e hel hyra.
Hyra Servicehus
Hyrorna varierar, mer information lämnas i samband med erbjudande om plats i särskilt boende.
Hyreskontrakt skrivs med Surahammars Hus AB, hyran debiteras i förskott.
Avgiftsberäkningen
Avgiften baseras på det antal insatser du har beviljats samt att vi gör en individuell beräkning utifrån
dina ekonomiska förutsättningar.
Vid avgiftsberäkningen utgår vi från den totala nettoinkomsten, det vill säga vi lägger ihop dina
pensioner/inkomster, bostadsbidrag, inkomst av kapital och drar ifrån skatten.
Förbehållsbeloppet är summan av boendekostnader (hyra - bostadsbidrag) och minimibelopp.
Efter att du har lämnat in inkomst och hyresuppgifterna och vi har gjort beräkningarna kommer du att
få ett avgiftsbeslut som visar vad din avgift blir.
Så här räknar vi ut din avgift
+
Nettoinkomst per månad
+
Bostadstillägg/bostadsbidrag per månad
Boendekostnad/hyra per månad
Minimibelopp per månad ensamboende
---------------------------------------------------------------------= Avgiftsutrymme i kronor per månad

12000
700
5012
5057
________
= 2631

Avgift blir således 2013 kr per månad.
Exemplet är baserat på dagliga hemtjänstinsatser.
Faktura
Debitering av avgift sker månadsvis i efterskott.
Fakturan kommer omkring den 15:e med förfallodatum den sista i månaden.
Autogiro kan erbjudas.
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Medgivande
Anhöriga och närstående har inte per automatik några rättsliga befogenheter att agera som
ställföreträdare för dig utan ditt medgivande.
Du kan ange om någon annan ska vara räkning- och beslutsmottagare och därmed har du godkänt att
kommunen får diskutera dina inkomster med annan person.
Se p. 2 sidan 1 ”Annan räknings- beslutsmottagare”

Virsbo konsthall
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta avgiftshandläggaren.
Tele: 0220-393 30, mail: marina.dzogaz@surahammar.se

Midsommar i Seglingsberg

Stenhuset Surahammar
Datorstöd
Socialnämnden i Surahammars kommun använder datorstöd för administrationen inom Vård och Omsorg.
Du har med stöd av 26 § personuppgiftslagen rätt att efter skriftlig ansökan få utdrag ur detta dataregister för uppgifter som rör dig själv.
Uppgifterna är sekretessbelagda enligt sekretesslagen 7 kap 4§.

