INFORMATION OM
TAXOR OCH AVGIFTER
INOM VÅRD OCH OMSORG
Bergs kommun
Gäller från 2020-01-01
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NIVÅTAXA
Kommunen använder så kallad nivåtaxa för att beräkna taxor och avgifter inom
vård och omsorg.
Antal vårdtimmar per månad är:
Nivå 1. 0-10 timmar
Nivå 2. 10-24 timmar
Nivå 3. 24 timmar och mer
Avgift för 2019 är:
0-10 timmar		

375 kr/mån

10-24 timmar		

1123 kr/mån

24 timmar och mer

1892 kr/mån

1892 kr/mån är den högsta avgift för hemvård som kommunen under 2020 får ta
ut.
Det är antalet vårdtimmar, din inkomst och din bostadskostnad som avgör hur
mycket du ska betala för den hemvård du får. Det är därför viktigt att vi får
reda på vilken din bostadskostnad är och vilka inkomster du har.
MINIMIBELOPP/FÖRBEHÅLLSBELOPP
Kommunen är skyldig att se till att var och en har kvar ett förbehållsbelopp sedan
hemvårdsavgiften är betald.
Förbehållsbeloppet består av ett s.k. minimibelopp plus boendekostnaden. Först
då inkomsterna överstiger förbehållsbeloppet får kommunen ta ut en avgift för
hemvården.
Minimibeloppet 2020 är 5339 kr/mån för ensamstående och 4512 kr/mån för makar.
I vissa fall måste kommunen göra tillägg och avdrag till minimibeloppet. En individuell prövning görs för var och en och utifrån detta görs tillägg eller avdrag.
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Vad kan det då vara som ger ett individuellt tillägg eller avdrag?
I minimibeloppet ingår kostnader för livsmedel på 2490 kr/mån. Om man t ex har
matdistribution hel månad, d.v.s. 30 dagar kostar det 1300 kr. I detta sammanhang räknas alla månader ha 30 dagar. Summan för huvudmålet som ingår i minimibeloppet är då lägre och kommunen måste höja med 304 kr.
Förbehållsbeloppet är den summa som ska finnas kvar sedan hemvårdsavgiften
är betald. Om pengarna inte räcker till hyra och mat är man berättigad att ansöka
om försörjningsstöd enl. socialtjänstlagen. Denna ansökan görs via biståndshandläggaren.

AVGIFTSUTRYMME
När handläggaren räknat fram vilket förbehållsbelopp en person ska ha, räknas
avgiftsutrymmet ut på följande sätt:
Inkomst plus ev. bostadstillägg. Minimibeloppet och bostadskostnaden dras av.
Det som blir kvar är avgiftsutrymmet, vilket innebär att kommunen inte får ta ut
högre avgift än vad utrymmet är.
Exempel 1:
En ensamstående person över 65 år som har matdistribution varje dag, d.v.s. kostnad för mat, hel månad 1300 kr och 375 kr för utkörning av maten
Inkomst						 6000,00 kr
Bostadstillägg
+ 1000,00 kr
Förbehållsbelopp (5339+304)		
- 5643,00 kr
Bostadskostnad
		
- 3500,00 kr
Avgiftsutrymme					
0,00 kr
Kommunen kan i detta fall inte ta ut någon avgift för distributionen av maten,
avgiften jämkas. Men avgiften för mat jämkas aldrig utan debiteras enligt kommunens taxa. Denna person får således en räkning på 1300 kr för maten.
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Exempel 2:
En person som är gift och över 65 år har mer än 25 timmar hemvård, nivå 3,
1892 kr/mån. Inkomsten för gifta beräknas genom att inkomsterna läggs ihop och
delas i två. Inget individuellt tillägg till minimibeloppet görs.
Inkomst make 1,
5000 kr
maka 2,
8000 kr
				13000/2 = 6500
Inkomst
Bostadstillägg
Bostadskostnad
Förbehållsbelopp
Avgiftsutrymme

6500 kr
+ 500 kr. (1/2 av 1000kr)
- 2000 kr. (1/2 av 4000kr)
- 4512 kr
488 kr

Kommunen kan i detta fall ta ut endast 488 kr för omvårdnadsavgiften,
resterande jämkas. Denna person får en räkning på 488 kr.

MATDISTRIBUTION
Om du beviljas matdistribution tas det ut en avgift för distributionen. Kostnaden
tas ut efter antalet matportioner.1-15st/månad kostar 188 kr och över 15st/månad
kostar 375 kr. Om du själv går till vårdhemmet och äter eller hämtar maten själv,
tas naturligtvis ingen avgift ut. Avgiften för mat jämkas aldrig utan betalas enligt
fastställd taxa.

HEMVÅRD
I hemvårdavgiften, också kallad omvårdnadsavgift, ingår: personlig omvårdnad,
enklare städning, tvätt, dusch, inköp av livsmedel samt ärende till post, bank och
apotek. Om du blir beviljad hemvård beräknas tidsåtgången per månad för den
aktuella insatsen och du placeras i nivå, se nivåtaxa.
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HEMSJUKVÅRD
1-3 st besök enbart hemsjukvård kostar 125 kr/besök, därefter nivå 1. Om du har
stort behov av hemsjukvård beviljas du ett antal timmar hemsjukvård per månad.
Dessa timmar läggs ihop med dina eventuella hemvårdstimmar och du placeras
i en nivå, se nivåtaxa. Om du är beviljad enbart hemvård och exempelvis behöver 1-4 st hemsjukvårdsbesök under en månad, kostar det inget extra, det ingår i
hemvårdavgiften.

TRYGGHETSLARM
Trygghetslarm kostar 300 kr/mån. Om man inte har någon hemvård debiteras en
avgift för enstaka larmmottagningar med 125 kr per besök upptill tre besök per
månad. Därefter debiteras avgift i nivå i likhet med maxtaxa.
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Frågor angående taxor och avgifter inom vård och omsorg
besvaras av:
Avgiftshandläggare
Lena Henriksson
Tel: 0687 - 161 35
Biståndhandläggare
nås via kommunens växel
Tel: 0687-161 00

Bergs kommun
Box 73
845 21 Svenstavik
Telefon: 0687-161 00
bergs.kommun@berg.se
www.berg.se
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