Avgifter äldreomsorg 2022
För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Överkalix kommun ut en avgift.
Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av
regeringen och justeras varje år. De belopp som anges är beräknade utifrån det aktuella
prisbasbeloppet för 2022 (48 300 kronor). Från och med 1 januari 2022 gäller nya avgifter i
Överkalix kommun för alla som har insatser (enl. 8 kap. 5 § SoL).
Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och
förbrukningsartiklar får per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
För år 2022 motsvarar det 2 170 kr per månad.
Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, får per månad uppgå till
högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. För år 2022 motsvarar det 2 170 kr per månad.

Vad kostar hemtjänst?
Hemtjänst hel timme 70 kr/timme
Hemtjänst del av timme 12 kr/var 10:e minut
Avlösning i hemmet mindre än tio timmar, utan avgift.
Avlösning i hemmet utöver tio timmar 70 kr/timme
Måltid/matlåda hemtjänst 55 kr/portion + leveransavgift mat 12 kr/tillfälle Servicen att få maten hemburen
ingår i vårdavgiften. Du debiteras hemtjänst motsvarande 15 min per leverans.
Avgifter hemtjänst för städ/tvätt/inköp 250 kr/timme
Trygghetslarm kostar 250 kronor per månad
Har du tappat bort din Trygghetslarm debiteras 1000 kronor

Vad kostar äldreboende?
Bor du i särskild boendeform Brännagården eller Tallviksgården betalar du: Vårdavgift +Kost + Hyra
Omvårdnadsavgiften för äldreboende är maximalt 2 170 kronor per månad för 2022, här görs en
inkomstprövning (Kommun skickar Inkomstförfråga blankett till dig)
Matkostnaden är 3 600 kronor per månad. (frukost, lunch, middag, kvällsmål samt kaffe tre gånger per dag)
Individuellt tilläggsmat 1030 kr för 2022, (3600kr - 2570 kr (enl. konsumentverket levnadskostnader) =1030 kr)
Hyra per månad varierar mellan 1855–3640,86 kronor på Tallviksgården
Hyra per månad varierar mellan 2509–5100 kronor på Brännagården
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Vad kostar olika hälso- och sjukvårdsinsatser?
Från och med 1 augusti 2021 kostar ett besök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal 350 kronor per besök.
Avgiften gäller för alla som är 20 år eller äldre. Ej avbokade besök debiteras med 350 kronor.

Insatser som du måste betala för är:
Hemsjukvårdsbesök
Öppenvårdsbesök i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast
Utprovning och uppföljning av läkemedel eller medicintekniska produkter
Aktivitetsbedömning som du själv efterfrågat.

Avgift för tillfällig vistelse i särskild boendeform
Dygnsavgiften för växelvård/avlastningsplats uppgår till 200 kr per dygn. Avgiften består av mat (120 kronor) och
vårdnadsdel (80 kronor), varvid vårdnadsdelen ingår i högkostnadsskyddet.

Du betalar så mycket som du kan
För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till äldreomsorg betalar du så mycket som du kan för hjälpen som du
får från kommunen. Det kallas för att du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme.
För att vi ska kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme kommer vi att skicka en inkomstförfrågan om till dig. Fyll i den
och skicka tillbaka till kommunen inom två veckor, bifoga bilagor.

Så här räknar vi ut ditt avgiftsutrymme:
+ Nettoinkomster* + Bostadstillägg - Förbehållsbelopp (personliga medel som täcker omkostnader) - Boendekostnad
= Avgiftsutrymme
*Nettoinkomster: inkomst från pension, tjänst och/eller näringsverksamhet innevarande år samt kapitalinkomster
från föregående år frånsett eventuella realisationsvinster/förluster. Förmögenhet eller eget kapital påverkar inte
avgiften men däremot påverkar det er rätt till avgiftsreducering. Inkomster som din make, maka eller registrerade
partner har lägger vi ihop med dina och delar på två när vi gör beräkningen av ditt avgiftsutrymme.
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och faktisk boendekostnad.
Det minimibelopp som gäller för ensamstående ska, om inte annat följer av 8 kap. 8 § SoL. För år 2022 motsvarar
det 5 653 kronor per månad. Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor 4707 kronor per
månad.
Minimibeloppet består av två delar, schablonbelopp och individuellt belopp. Schablonbeloppet uppgår till 5653 kr
för ensamstående och 4707 kr för makar/sambo, Individuellt tilläggsmat 1030 kr för 2022, (enl. konsumentverket
levnadskostnader) och avdrag 860 kronor som görs från förbehållsbeloppet eftersom kommun står för kostnader för
förbrukningsartiklar (120kr), personlig hygien (620 kr) och hemförsäkring (120 kr).
Individuellt belopp kan i vissa fall höja minimibeloppet om brukaren har merkostnader exempelvis god man, dietkost.
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Anmäl förändringar!
Om du får högre bostadskostnad eller förändrad ekonomi kan du ha rätt till högre bostadstillägg.
Anmäl därför detta till Pensionsmyndigheten och till kommun. Du ska även anmäla förändringar som kan sänka ditt
bostadstillägg. Om du inte anmäler dessa förändringar kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Hur beräknas din avgift?
Avgiften beräknas på aktuell inkomst efter skatt (nettoinkomst). Pension, inkomst av kapital i form av
ränteinkomster, utdelningar på aktier, bostadsbidrag är några exempel. För gifta och fördelas med hälften på
vardera när det är mest förmånligt.

Garantibeloppet skyddar dig med mycket låg inkomst
Som ett extra skydd för de med mycket låga inkomster har Överkalix kommun infört ett garantibelopp.
Garantibeloppet finns för att se till att du har en viss summa pengar kvar när du har betalt hyran och avgifterna för
äldreomsorgen (inklusive mat). Dessa kriterier ska vara uppfyllda för att få en prövning:
Din inkomstförfrågan vara fullständigt ifylld och inskickad till kommunen.
Du ska ha ansökt om bostadstillägg eller bostadsbidrag.
När du skickat in blanketten som redovisar dina inkomster prövar vi automatiskt om du har rätt till garantibeloppet.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden/ Ekonomiavdelning
Informationen uppdaterades: 2022-01-10

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

956 81 ÖVERKALIX
Internet: www.overkalix.se

Storgatan 17

0926-740 00
E-post: kommun@overkalix.se

0926-77920

757-9311

