Vård- och omsorgsförvaltningen

Avgifter för personer med
funktionsnedsättning år 2021
Kommunen tar ut en avgift, så kallad
maxtaxa, för vård och omsorg av personer
med funktionsnedsättning. Avgiften
regleras av socialtjänstlagen och gäller för
service- och omvårdnadsinsatser,
trygghetslarm och korttidsboende.
Från 1 februari 2021 är maxtaxan 2 139 kronor per
månad. Du betalar avgiften oavsett om du bor i
eget hem eller på kommunens boende. Om du bor
på boende betalar du alltid för maten.

Minimibelopp
Prisnivån på maxtaxan regleras av socialtjänstlagen. Den reglerar inte vad du ska ha kvar att leva
på när hyra och insatser från kommunen är
betald. Men du behåller ett minimibelopp.
Detta ska täcka normala kostnader för att leva och
är för år 2021:
•

Ensamboende under 61 år:
5 910 kronor per månad.

•

Makar/partner/sambo under 61 år:
4 994 kronor per person och månad.

Beräkna maxtaxa
•

Räkna samman alla inkomster, till exempel lön
och bostadsbidrag.

•
•

Räkna ut kostnad för boende.
Lägg samman kostnad för boende och
minimibelopp. Detta är förbehållsbeloppet.
Kommunens månadsavgift får du genom att
förbehållsbeloppet dras från din inkomst efter
skatt.

•

Utrymme för avgifter
Är ditt utrymme för avgifter 0 eller minus betalar
du inte någon avgift. Makar, registrerade partners
och sambos inkomster räknas ihop och delas med
hälften.
Om du får insatser mindre än sex timmar i
månaden beräknas avgiften enligt timpris. Om du
har utrymme för avgifter i din ekonomi betalar du
356 kronor per timme.

Kostnad för boende
Kostnad för boende beräknas olika beroende på
hur du bor.
•

Hyresrätt = faktisk hyreskostnad

•

Bostadsrätt = månadsavgift plus 70 % av
räntekostnaden på lån

•

Villa = 70 % av räntekostnaden på lån,
fastighetens taxeringsvärde, uppvärmning och
övriga driftkostnader räknas enligt schablon.

Makar, sambos och registrerade partners kostnad
för boende fördelas med hälften var.

Exempel på beräkning för ensamstående
Nettoinkomst inkl. bostadstillägg

11 887 kronor

Avdrag för kostnad för boende

- 5 267 kronor

Minimibelopp

- 5 910 kronor

Avgift för insatser

710 kronor

Lämna uppgifter
För att vi ska kunna beräkna din avgift måste du
lämna inkomstuppgifter i vår e-tjänst eller blankett.
Den finns på kommunens webbplats

https://e.katrineholm.se/vofinkomst

Du kan även få en blankett av din handläggare.
Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter
betalar du högsta avgift.

Ändrade förhållanden
Du är skyldig att själv informera kommunen om
ändrade förhållanden som kan påverka din avgift,
exempelvis inkomst, kostnad för boende eller
bostadsbidrag.

Förändring av avgift
Din avgift reduceras om du till exempel är bortrest
och inte har behov av boendestöd under minst sju
dagar i följd. Du måste anmäla detta till enhetschefen för boendestöd minst en vecka före.
Avgiften reduceras även om du hamnar på sjukhus
minst tre dagar i följd. Kostnaden för larm
reduceras inte.

Reducerad omvårdnadsavgift vid
dubbla boenden
Du kan ansöka om reducerad omvårdnadsavgift
om du måste betala hyra för din gamla bostad.
Ansökan ska göras i samband med att du flyttar till
särskilt boende. Avgiften kan reduceras upp till tre
månader. En reducerad omvårdnadsavgift är
aldrig högre än maxtaxan. Du kan få reducerad
avgift om ditt kapital är lägre än ett basbelopp.
Basbeloppet för 2021 är 47 600 kronor.
Du ansöker i vår e-tjänst eller blankett som finns på
kommunens webbplats

Sker ingen ändring av beslutet skickar handläggaren din överklagan till Förvaltningsrätten.

Övriga avgifter
Kommunen tar även ut avgifter för följande
insatser:
Korttidsvistelse
Vårdavgift ................................. 71 kronor per dag
Högsta belopp du kan betala är 2 139 kronor
per månad.
Måltidsavgifter
Daglig verksamhet
Lunch .......................................................49 kronor
Korttidsvistelse
Frukost eller mellanmål ....................... 22 kronor
Lunch/kvällsmåltid .................................32 kronor
Mellanmål till skola ...............................10 kronor
Korttidstillsyn
Frukost eller mellanmål ....................... 22 kronor
Lunch/kvällsmåltid ............................... 34 kronor
Matlåda levererad till hemmet
Lunch utan tillbehör .....................60 kronor/dag
Månadsabonnemang
(avser 30 dagar) .................. 1 800 kronor/månad
Måltider på gruppboende enligt SoL
Måltidsabonnemang .......... 3 600 kronor/månad
Resor till och från daglig verksamhet eller
arbete och sysselsättning
Avgiften för resor till och från daglig verksamhet
eller socialpsykiatrins arbete och sysselsättning
följer Sörmlandstrafikens taxa 2021.
Månadskort .......................................... 600 kronor

https://e.katrineholm.se/dubblaboenden

Du kan även få en blankett av din handläggare eller
att ringa Vård och omsorg Direkt

Trygghetslarm
Högsta avgift ................... 275 kronor per månad.
Avgiften regleras av maxtaxan.

Vid ansökan om reducerad omvårdnadsavgift
ska du bifoga följande:

Förlust av larmklocka.......................... 750 kronor
Förlust av hela larmenheten........... 1 500 kronor

•
•
•
•

Kopia på hyresavi
Kontoutdrag från din bank
Kopia på uppsägning av hyresrätt
Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du
kunna visa att försäljningen är påbörjad.

Överklaga
Du har rätt att överklaga beslut om avgifter hos
Förvaltningsrätten. Överklagan ska skickas till
kommunen inom tre veckor efter det att du har
tagit del av beslutet. Vård- och omsorgsförvaltningen kan ompröva beslutet om det kommer in
nya uppgifter.

Betalning
Du betalar via faktura, autogiro eller e-faktura en
månad i efterskott.

Kontakta oss
Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer.
Avgiftshandläggare: 0150-575 29, 0150-568 09
Telefontid måndag-fredag klockan 9-11.
Vård och omsorg direkt: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13-16.
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