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Nya regler för avgifter inom
äldre- och handikappomsorg

Nuvarande avgiftssystem gäller,från och med 2002-07-01.
I denna skrift beskrivs översiktligt principerna för avgiftssystemet.

Själva vårdavgiften uppgår till maximalt 1780 kr i månaden från
den 1 januari 2015 oavsett hur stora inkomster den enskilde har
(därav benämningen ”maxtaxa”).
Till denna avgift tillkommer hyra samt kostnad för mat för Dig som
har helpension eller beställer mat genom hemtjänsten.

Olika alternativ för äldreboende
i Överkalix
I Överkalix kommun bjuds det möjlighet till olika sorters
äldreboende beroende på hur stort Ditt behov av hjälp är. Nedan
följer en kort beskrivning av olika alternativ du kan välja och vad du
betalar avgift för.

Eget hem (Service och omvårdnad i ordinärt boende)
- avgift för hemtjänst
- avgift för trygghetslarm
- avgift för kost
Avlastning/växelvård Tallviksgården
- avgift för måltider samt vissa förbrukningsartiklar
Äldreboende Tallviksgården
- vårdavgift som inkluderar vård/omsorg och sjukvård t o m
sjuksköterskenivå
- kost (helpension är obligatorisk)
- hyra
Demensboendet Brännagården (Svalan och Tall )
- vårdavgift som inkluderar vård/omsorg och sjukvård t o m
sjuksköterskenivå
- kost (helpension är obligatorisk)
- hyra
Äldreboende på Brännagården
- vårdavgift som inkluderar vård/omsorg och sjukvård t o m
sjuksköterskenivå
- kost (helpension är obligatorisk)
- hyra

Avgifter för de olika alternativen för
äldreboende
Avgift för hemtjänst
Service / omvårdnadsinsatser bestäms individuellt för varje person genom så kallad
biståndsbedömmning.Den som är beviljad hemtjänst betalar en fast månadsavgift
plus en avgift per utförd hemtjänsttimme upp till maxtaxan som är 1780 kr/månad.
Den fasta avgiften är 167 kr per månad + 39 kr per utförd hemtjänsttimme.
Eventuella förändringar under en månad
Om du som har beviljad hemtjänst är bortrest eller vid planerad inläggning på sjukhus
Är det viktigt att meddela detta i god tid till enhetschefen eller hemtjänstgruppen.
Meddela oss senast 3 dagar före den dag du inte ska ha hjälp av hemtjänsten, vid
Längre uppehåll minst 5 dagar i förväg.
Om du inte meddelar i tid får du betala planerad hemtjänstinsats enligt gällande taxa.
Observera! Detta gäller inte vid akut sjukhusvistelse.

OBS! Kom ihåg att söka bostadstillägg hos
Pensionsmyndigheten tele 0771-776 776 ifall det kan vara
aktuellt för Din del. Om du redan har bostadstillägg kontrollera
att det inte skett några förändringar i Dina hyreskostnader
sedan beslutet om bostadstillägg togs.
Detta är speciellt viktigt eftersom man vid uträkningen av
avgiftsutrymmet tar hänsyn till bostadstillägget.

(Självkostnadspriset gäller när Din avgift för hemtjänst är högre än självkostnadspriset. Detta belopp fastställs
årligen och är 284 kr/tim för år 2015.)

Avgifterna gäller även yngre funktionshindrade som har hemtjänst.
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Avgift för tillfälliga insatser eller för enbart vissa insatser
Du som har trygghetslarm men i övrigt ingen hemtjänst uppgår avgiften till
200 kr per kalendermånad.
För dig som har både hemtjänst och trygghetslarm uppgår avgiften för
larmet till 140 kr per kalendermånad.
För matdistribution och ledsagning dagverksamhet och utgår avgift enligt
hemtjänsttaxa.
Du som beställer mat via hemtjänsten betalar 40 kr per portion tillagad mat.
Tillbehör som t ex dryck, bröd och smör ingår ej.
Om du som är är beviljad matdistribution via hemtjänsten vill avbeställa
matportioner tillfälligt eller för längre tid är det viktigt att meddela detta i god
tid till enhetschefen eller hemtjänstgruppen.Meddela oss minst 3 dagar i
förväg och vid längre uppehåll minst 5 dagar i förväg.
Om du inte meddelat i tid debiteras du för de beställda matportionerna.
Observera! Detta gäller inte vid akut sjukhusvistelse.
Avgift för avlastning/växelvård vid Tallviksgården
Med avlastning/växelvård avses en tillfällig tidsbestämd vistelse till följd av
behov av rehabilitering, växelvård eller avlastning av närstående person.
Du betalar en avgift för måltider och förbrukningsartiklar. Avgiften uppgår till
200 kr/dag. Du betalar för mat,.sänglinne,och rumskostnad. för den
tillfälliga vistelsen. Om du i vanliga fall har hemtjänst eller bor vid
Brännagården är avgift för vård beräknad och utgår som vanligt. Om den
tillfälliga vistelsen övergår till stadigvarande vistelse betalar du hyra och
avgift för vård/omsorg från det att beslutet har fattats.

Avgift för väntanboende vid Tallviksgården
Med väntanboende avses ett tillfälligt boende inför övergång till ett
permanentboende inom äldre och handikappomsorgen.
Du betalar en hyra på 1854 kr per månad samt mat och vårdavgift enligt
samma bestämmelser som i övriga äldreboenden
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Avgifter för boende vid Tallviksgården
Bor du i särskild boendeform vid Tallviksgården betalar du
- avgift för vård/omsorg
- kost
- hyra
Du får här service och omvårdnad efter behov, utan att det har fastställts
ett visst antal service/omvårdnadstimmar per vecka eller månad.
Avgiften för vård/omsorg beräknas utifrån ditt avgiftsutrymme där man
tar hänsyn till inkomst, boendekostnad och schablonbelopp för levnadsomkostnader
(se sidan 9 ”Beräkning av avgift för vård, omsorg och socialt stöd”).
Du som bor på Tallviksgården har helpension och betalar 3 600 kr i
månaden för samtliga måltider. (Frukost, lunch, middag, kvällsmål samt
kaffe tre gånger per dag.) Avdrag sker med 120 kr för varje hel dag du
vistas på annat ställe.
För Dig som bor på Tallviksgården utgör hyreskostnaden 1830 kr
– 3580 kr i enkelrum per månad, avser 2015 års prisnivå.
Möjligheten till personligt möblemang är begränsad.
Du måste själv teckna en hemförsäkring på lösöret Du har på Ditt rum.
OBS! Kom ihåg att söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten ifall det
kan vara aktuellt för Din del. Om du redan har bostadstillägg kontrollera
att det inte skett några förändringar i Dina hyreskostnader sedan beslutet
om bostadstillägg togs.
Detta är speciellt viktigt eftersom man vid uträkningen av avgiftsutrymmet
tar hänsyn till bostadstillägget.

Du som bor på Tallviksgården får avdrag på dina kostnader från första dygnet vid
vistelse på sjukvårdsinrättning. Vid annan frånvaro än sjukhusvård får du
avdrag för matkostnaden från första dagen och från åttonde dagen också på
vårdavgiften.
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Avgifter för boende vid Brännagården

Bor du på Brännagården betalar Du
- avgift för vård/omsorg
- kost
- hyra
Du får här service och omvårdnad efter behov, utan att det har fastställts ett
visst antal service/omvårdnadstimmar per vecka eller månad.
Avgiften för vård/omsorg beräknas utifrån ditt avgiftsutrymme där man tar hänsyn
till inkomst, boendekostnad och schablonbelopp för levnadsomkostnader (se sidan
9 ”Beräkning av avgift för vård, omsorg och socialt stöd”).
Du som bor på Brännagården har helpension och betalar 3 600 kr i månaden
för samtliga måltider. (Frukost, lunch, middag, kvällsmål samt kaffe tre gånger
per dag.) Avdrag sker med 120 kr för varje hel dag Du vistas på annat ställe.
Hyran bestäms av storleken på din lägenhet. Hyran varierar mellan 2637 kr och
5015 kr beroende på lägenhetens storlek.
Du svarar själv för möblemanget och måste själv teckna en hemförsäkring
på lösöret Du har på Ditt rum.
OBS! Kom ihåg att söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten ifall det
kan vara aktuellt för Din del. Om du redan har bostadstillägg kontrollera
att det inte skett några förändringar i dina hyreskostnader sedan
beslutet om bostadstillägg togs.
Detta är speciellt viktigt eftersom man vid uträkningen av avgiftsutrymmet
tar hänsyn till bostadstillägget.
Du som bor på Brännagården får avdrag på dina kostnader från första dygnet
vid vistelse på sjukvårdsinrättning. Vid annan frånvaro än sjukhusvård får
du avdrag för matkostnaden från första dagen och från åttonde dagen också på
vårdavgiften
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Så här räknas avgifterna ut
Beräkning av avgift för vård, omsorg och socialt stöd
Beräkningen av avgiften för Din vård/omsorg sker i två steg:
- Först ser man om det finns någon avgift att ta ut. Man räknar ett
avgiftsutrymme. Avgiften uppgår till maximalt 1780 kr per månad
för år 2015.
- I ett andra steg kontrolleras att du har kvar ett garantibelopp när hyra, mat
och avgift har betalats. Garantibeloppet uppgår till 1640 kr per månad om Du är
ensamstående och till 1390 kr vardera för dig och din make/sambo om ni bor
tillsammans.

Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet beräknas utifrån din aktuella förvärvs- och kapitalinkomst.
Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst.
För dig som inte sökt bostadstillägg, men sannolikt har rätt till sådant tillägg,
kan kommunen komma att räkna med detta bidrag vid inkomstberäkningen.
Från din inkomst drar man bort ett förbehållsbelopp som består av minimibelopp
och bostadskostnad samt eventuella individuella tillägg och avdrag.
Minimibeloppet är ett schablonbelopp som skall täcka de flesta av levnadsomkostnaderna och uppgår till 5023 kr för ensamstående och 4245 kr vardera för
makar/sambor.
Individuellt tillägg kan göras om du har fördyrade levnadskostnader av varaktig
karaktär samt att behovet avser ett inte oväsentligt belopp. Exempel på fördyrade
levnadskostnader kan vara:
- fördyrad kost
- kostnader för god man
- familje- och arbetssituation
- kostnader till följd av funktionshinder
Avdrag sker om Du har minskade kostnader för t ex:
El
Förbrukningsartiklar
Tv-licens
Möbler, husgeråd
(På sidan 11och 12 ser Du exempel på beräkning av avgift)
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Förmögenhet

Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlaget. Om det däremot är aktuellt
med nedsättning av avgiften tas hänsyn till din förmögenhet.

Nedsättning av avgiften med hänvisning till garantibeloppet
Du kan få nedsättning av avgiften om du inte uppnår garantibeloppet.
Vid beräkning av eventuell nedsättning av avgiften kan hänsyn tas till
din förmögenhet. Förmögenheten skall beaktas på så sätt att 15 procent
av förmögenhet överstigande 100 000 kr per person räknas som inkomst.
I den omfattning vi har kännedom om dina inkomster och utgifter kommer vi att
göra en beräkning för att se att du har medel kvar som uppgår till garantibeloppet.

Så här räknas garantibeloppet ut
Du ska alltid ha kvar ett lägsta belopp när hyra, kost och omvårdnadsavgift är
betalt.
Detta belopp uppgår för år 2015 till:
Ensamstående
1 640 kr/månad

Makar/sambor
1 390 kr vardera/månad

Man tar i beräkningen hänsyn till inkomst, bostadstillägg, hyra, mat och avgift för
vård/omsorg. Beloppen beräknas efter samma principer som vid beräkning av
avgiftsutrymmet.

Avgifter för makar
Vid avgiftsberäkning för makar läggs makarnas inkomster samman
och fördelas därefter med hälften på vardera maken.
Eftersom biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig
och serviceinsatserna kan variera för vardera maken beräknas också
avgiften för varje enskild person.
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Exempel på beräkning av avgift i särskilt boende
Fru C bor i särskilt boende och beställer alla mål mat. Kommunen debiterar
3 600 kronor per månad för maten. Det gör att hon får ett individuellt tillägg på
Förbehållsbeloppet med1793 kronor. Hon får också ett avdrag om 584 kr
beroende på att kommunen betalar bland annat hushållsel samt vissa
förbrukningsvaror. Beräkningen av avgiften sker i två steg.
Steg 1. Har fru C något avgiftsutrymme?
Inkomst efter skatt
Bostadstillägg
Summa inkomster

9 000

Hyra
Minimibelopp
Individuellt tillägg
Avdrag

2 300
5 023 1)
1793 2)
- 584 3)

Förbehållsbelopp

8532:-

Avgiftsutrymme

9 000

468:-

Svar: Ja, för fru C är avgiftsutrymmet 468 kr.
Steg 2. Kommer fru C att ha kvar garantibeloppet 1 640 kr när hyra, mat och avgift
är betalt?
Inkomst efter skatt
Bostadstillägg
Hyra
Mat
Avgift
Återstår

9000
- 2 300
- 3 600
468:3568:-

Svar: Ja, fru C har kvar 3568 kr till övriga levnadsomkostnader så avgiften
för vård/omsorg kommer att fastställas 468 kr.
Fru C kommer således att få en faktura som omfattar hyra 2 300 kr,
Mat 3 600 kr samt avgift för vård och omsorg 468 kr. Totalt 6368 kr.
1 Minimibeloppet, schabloniserad del, skall täcka kostnader för följande poster; livsmedel alla måltider, kläder och skor,
fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor,
tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel. För 2015 uppgår beloppet till 5023,- för ensamstående och till
4245,- för makar. För yngre funktionshindrade är förbehållsbeloppet 10% högre.
2 Posten livsmedel i minimibeloppet beräknas till 1854 kr per månad i 2015 års prisnivå. Beloppet bygger på Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för 2015. I de fall man har helpension och har en matkostnad om 3 600,så höjs förbehållsbeloppet med mellanskillnaden mellan 3 600 kr och 1854 kr, d v s 1793 kr.
3 Avdrag görs från förbehållsbeloppet eftersom kommunen står för kostnader för el, förbrukningsartiklar, TV-licens,
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möbler, husgeråd. Beaktande konsumentverkets beräkningar kan dessa poster beräknas till 584 kr per månad.

Exempel på beräkning av avgift i hemtjänsten
Herr B bor i eget hem och har beviljats service/omvårdnad enligt hemtjänsttaxans
Han beställer inga mål mat.
Beräkningen av avgiften sker i två steg.
Steg 1. Har herr B något avgiftsutrymme?
Inkomst efter skatt
Bostadstillägg
Summa inkomster

6 800
2 500
9 300

Hyra
Minimibelopp
Individuellt tillägg
Förbehållsbelopp

4 200
5023 1)

Avgiftsutrymme

77

2)

9223

Svar: Ja, för herr B är avgiftsutrymmet 77 kr.
Då herr B endast har ett avgiftsutrymme om 77 kr så kommer hans avgift uppgå till
endast 77 kr
Steg 2. Kommer herr B att ha kvar garantibeloppet 1 640 kr när hyra, mat och
avgift är betalt?
Inkomst efter skatt
Bostadstillägg
Hyra
Mat
Avgift
Återstår

6 800
2 500
- 4 200
- 1807 2)
77
3216,-

Svar: Ja, herr B har kvar 3216 kr till övriga levnadsomkostnader så avgiften för
vård/omsorg kommer att fastställas till 77 kr.
Om herr B väljer att beställa mat via hemtjänsten kommer denna att faktureras
med 40 kr per portion och avgiftsutrymmet kommer att förändras genom att det
individuella tillägget ökar med 24,09 kr per portion.2)
1 Minimibeloppet, schabloniserad del, skall täcka kostnader för följande poster; livsmedel alla måltider, kläder
och skor,fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring,
hushållsel, resor, tandvård,öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel. För 2015 uppgår beloppet till 5023,för ensamstående och till 4245,- för makar. För yngre funktionshindrade är förbehållsbeloppet 10% högre.
2 Posten livsmedel i minimibeloppet beräknas till1807 kr per månad i 2015 års prisnivå, varav huvudmålet
beräknas uppgå till 40% eller 24,09 kr per portion (1807 kr/30 dagar * 0,60).Beloppen bygger på Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för 2015.
I de fall man beställer mat via hemtjänsten så höjs förbehållsbeloppet med mellanskillnaden mellan,
40 kr och 24,09 kr d v s 15,91 kr, per portion. Även beräkningen som berör kontrollen av garantibeloppet påverkas.
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Dessa inkomster och skatter ingår
Aktuell inkomst efter skatt får man fram på ungefär samma sätt som när man
gör en vanlig självdeklaration, det vill säga man lägger ihop alla inkomster och
drar ifrån vissa skatter och avgifter.
Som inkomst räknas:
Pensionsinkomster, folkpension, pensionstillskott, tjänstepension, privata
pensionsförsäkringar, utlandspensioner, övriga pensioner.
Aktuella förvärvsinkomster (efter kostnadsavdrag) enligt senaste tillgängliga
uppgifter; inkomst av tjänst, inkomst av aktiv och passiv näringsverksamhet
Inkomst av kapital enligt senast tillgängliga uppgifter
Övriga inkomster

Följande utgifter räknas samman och avräknas från inkomsterna:
Kapitalutgifter (brutto), enligt senast tillgängliga uppgifter. Utgiftsräntor som avser
bostadslån till egen permanentbostad ska tas upp som en del av bostadskostnaden
Förvaltningskostnader överstigande 1 000 kronor, enligt senast tillgängliga uppgifter
Skatter och avgifter som ska avräknas från inkomsterna:
Kommunal inkomstskatt och statlig skatt/skattereduktion på inkomster/utgifter
Övriga avgifter och skatter i samband med taxering
Aktualitet för inkomstuppgifter
För fastställande av rätt avgiftsutrymme är grundprincipen att så aktuella uppgifter som
möjligt skall användas. Vi kommer att hämta uppgifter från Riksskatteverkets och
Riksförsäkringsverkets register.

Så här räknas bostadskostnaden ut
Pensionsmyndighetens underlag till ansökan om bostadstillägg bör kunna användas i de
flesta situationer. I de fall du inte sökt bostadstillägg måste vi få in korrekta uppgifter från
dig för att beräkna bostadskostnaden.
Om Du av någon anledning inte har sökt bostadstillägg, men ändock sannolikt har rätt till
sådant tillägg, kan kommunen komma att räkna med detta bidrag vid beräkning av
avgiftsutrymme.
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Övrig information
Ändring av avgiftsbeslut
Överkalix kommun omprövar varje år dina avgifter utifrån ändrade
prisbasbelopp, skattebestämmelser, inkomst- och bostadsförhållanden.
Ändring av beslutad avgift skall göras när förhållandena förändras som t ex
ändrade inkomstförhållanden ändrat beslut om bostadsstöd ändrade
familjeförhållanden eller behov av högre eller lägre förbehållsbelopp.
Du är själv skyldig att informera om ändrade förhållanden som sker under
året och som kan påverka beräkningen av avgiften. Förändringar kan
innebära retroaktiv debitering av vårdtagaren eller återbetalning från
kommunens sida från tidpunkt för de förändrade förhållandena. Den som
vägrar lämna nödvändiga uppgifter för att avgiftsnivån ska kunna
bestämmas, får betala högsta avgift.

Avveckling av tidigare bostad
I normalfallet förväntas att ensamstående person som flyttar från sin
lägenhet eller villa, av sina anhöriga eller på annat sätt, avlyftes eventuella
kostnader för sin gamla bostad i samband med flyttning till kommunens
äldreboende.

Debitering
Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott.

Rätt till skriftligt beslut
Det är ekonomikontorets handläggare av vård och omsorgstaxor som räknar
fram och fastställer vilka avgifter Du ska betala. Ansökningar om
nedsättning av avgiftens storlek handläggs av socialchef Marjo Koivumaa
eller av henne delegerad tjänsteman. Du får ett skriftligt beslut på hur dina avgifter har
räknats fram.
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Din kommun har tagit över Hemsjukvården
Den 1 februari 2013 tog kommunerna i Norrbotten över ansvaret för hälsooch sjukvården i hemmet från landstinget.
Kommunerna ansvarar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som utförs
av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Detta gäller för:
- Personer över 18 år och äldre
- Både planerade och oplanerade besök i hemmet, inklusive rehabilitering och
habilitering
- Förskrivning av hjälpmedel
- Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård i ordinärtboende
Hembesök av distrikt-/sjuksköterska 1)
Sjukvårdande behandling 2)
Uteblivet tidsbeställt hembesök för sjukvårdande behandling

100 kr
100 kr
100 kr

1) Vissa besök av distrikts-/sjuksköterska är avgiftsbefriande, se nedan
2) Avser besök av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt medicinsk
fotvård
Avgiftsbefrielse
Ingen avgift tas ut för:
Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast
(när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte
patienten tagit initiativet till besök)
Patient som är psykiskt funktionshindrad på grund av psykos, bipolär sjukdom eller
neuropsykiatrisk diagnos
Injektion av psykofarmaka
Vid hembesök hos patient inskriven i hemsjukvården
Ungdomar 18-19 år vid hembesök under icke jourtid (vardagar måndag-fredag
08:00-17:00) i öppen hälso- och sjukvård
Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet
Patienter med psykisk störning och missbruk, så kallad dubbeldiagnos, som
behandlas av case-manager inom kommunen ska inte betala avgift för sjukvårdande
behandling
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Avgifter för hjälpmedel
Besöksavgift
Besöksavgift, motsvarande avgift för sjukvårdande behandling, tas ut vid första
hembesöket för utprovning av nytt hjälpmedel. Om flera hjälpmedel provas ut
samtidigt tas avgift endast ut för ett hjälpmedel.
Patienter i öppenvård som har avgiftsbefrielse enligt fullmäktigebeslut, betalar
ingen besöksavgift för första besök för utprovning av nytt hjälpmedel.
Hygienhjälpmedel utan hjul
Egenavgiften är 300 kr per styck.
Även armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toalett ingår i denna grupp.
Ingen egenavgift tas ut för ungdomar 18 och 19 år och palliativ vård.
Rollator
Egenavgiften är 300 kr per styck.
Rollator ska återlämnas efter avslutat lån.
Ingen egenavgift tas ut för ungdomar 18 och 19 år och palliativ vård.
Stödkäpp och armbågskrycka
Stödkäpp och armbågskrycka - 100 kr per styck, inklusive droppsko och isdubb.
Vid separat köp - droppsko 15 kr per styck och isdubbar 60 kr per styck.
Personer med kronisk sjukdom eller permanent behov av dessa hjälpmedel betalar
endast för första hjälpmedlet, därefter gratis.
Cykel i vuxenstorlek till ungdomar 18 och 19 år
Egenavgift 3 000 kr vid första förskrivningstillfället.
Brukaren lånar cykel så länge behov kvarstår, längst till och med 19 års ålder. Därefter
kan cykel köpas till restvärde eller återlämnas.
TENS-apparat
Kortvarigt behov (högst 3 månader) lånar apparat kostnadsfritt.
Långvarigt behov (längre än 3 månader) egenavgift 1000 kr per styck efter 3 månaders
lån.
Kostnad för service av TENS-apparaten bekostas av patienten.
Daisyspelare
Egenavgift - 500 kr per styck
Ungdomar 18 och 19 år - ingen avgift
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Madrasser till förskrivna sängar
Standardmadrass är patientens eget ansvar och bekostas inte av kommunen.
Patienter i palliativ vård är befriade från egenavgift.
Äldre och svårt sjuka kan, i undantagsfall, om man t ex saknar anhöriga, få
passande madrass levererad tillsammans med förskriven säng - egenavgift
motsvarande inköpskostnad för standardavgift.
Svårt sjuka patienter som har behov av specialmadrass kan få den förskriven
via kommunen.
Inkontinenshjälpmedel
Patienter som är inskrivna i hemsjukvården bekostas inkontinenshjälpmedel av
kommunen.
För övriga patienter i ordinärt boende ansvara landstinget.
Ej förskriva hjälpmedel
Hjälpmedel som inte förskrivs av arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktssköterska
enligt Hälso- och sjukvårdslagen, anskaffas och bekostas av den enskilde.
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Hur går man tillväga om man vill klaga på avgiften?
Om Du anser att en debiterad avgift är oriktig ska du vända dig till ekonomikontorets handläggare av vård- och omsorgstaxor för rättelse av avgiften.
Om du anser att Din avgift fastställts på felaktiga grunder har Du möjlighet att
överklaga beslutet genom s k förvaltningsbesvär hos länsrätten.

Om du önskar ytterligare information
Om du önskar ytterligare information om avgifter är Du välkommen att kontakta
ekonomikontorets handläggare av vård- och omsorgstaxor.
Handläggare, telefon:
Anne-Maj Larsson 0926 - 740 14
Adress:
Överkalix kommun
Ekonomikontoret/Socialförvaltningen
956 81 ÖVERKALIX
Besöksadress: Storgatan 17
Telefon växel: 0926 - 740 00
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