Kontaktcenter Skövde kommun
Telefon: 0500 - 49 80 00 • Webbplats: skovde.se
E-post: skovdekommun@skovde.se
Postadress: Skövde kommun, 541 83 Skövde
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Biståndsbedömare

Ansökningar om bistånd, till exempel hemtjänst,
särskilt boende, korttidsvistelse, dagverksamhet,ledsagning eller avlösning för anhöriga,handläggs av biståndsbedömare inom sektor vård och
omsorg. Biståndsbedömarna utrederbehovet och
beslutar om insatsen enligt socialtjänstlagen. Du
når dem via Kontaktcenter.

Autogiro

För att du ska slippa hålla reda på när räkningen
ska betalas kan du låta fakturabeloppet dras automatiskt från ditt konto, så kallat autogiro.
Du får fakturan från sektor vård och omsorg cirka
15 dagar innan den ska betalas. För att skaffa
autogiro kontaktar du din bank. Samma gör du om
du vill avsluta ett autogiro.

Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,
särskilt boende, dagverksamhet eller andra insatser
betalar en avgift för de insatser som du blivit beviljad. I
den här foldern förklarar vi några vanliga begrepp och
visar också hur avgiften räknas ut.
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Elektronisk faktura

Du som har internetbank kan få din räkning som
elektronisk faktura i stället för en pappersfaktura.
Om du vill ha e-faktura anmäler du det via din
internetbank.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General
Data Protection Regulation) är till för att skydda
enskildas grundläggande rättigheter och friheter,
särskilt deras skydd av personuppgifter.
På www.skovde.se/personuppgifter finns det
information om dina rättigheter och möjligheter
samt var du kan få mer information.

Kontakta kontaktcenter!
Vill du få mer information, komma i kontakt med en verksamhet, en handläggare,
få en blankett, göra en ansökan eller få hjälp att boka en tjänst?
skovdekommun@skovde.se / telefon 0500 - 49 80 00
Du kan också söka information på vår webbplats: skovde.se
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Avgifter 2021

Några begrepp

Insatser

Inköpsservice
370 kr/mån
Larm
370 kr/mån
Ledsagning
370 kr/mån
Avlösarservice (utöver 10 tim/mån)
370 kr/mån
Hemsjukvård
370 kr/mån
Städning och/eller tvätt
1 176 kr/mån

Personlig omvårdnad
Hemtjänst - Nivå 1*
Hemtjänst - Nivå 2**

1 176 kr/mån
2 139 kr/mån

* Nivå 1: Personlig omvårdnad vardagar mellan klockan 08-16
eller enbart kväll eller enbart natt.
** Nivå 2: Personlig omvårdnad både vardagar mellan klockan
08-16 och kväll, och/eller natt, och/eller lördag/söndag.

Äldreboende
Elavgift
Matavgift
Hemtjänst

Korttidsvistelse
Omvårdnad
Matavgift

Dagverksamhet

Omvårdnad
Resor till dagverksamhet
Frukost
Lunch

Måltider

Lunch pensionär med biståndsinsatser
lunch övriga
Lunch LSS

0-71 kr/dag
150 kr/dag

60 kr
67 kr
60 kr

Mat ingår inte i maxtaxan

I maxtaxan ingår kostnaden för all hjälp men
kostnaden för eventuell mat och resor tillkommer
alltid.

Frågor om avgifter
159/mån
4509/mån
0-2 139 kr/mån

0-71 kr/dag
60 kr/resa
(max 490 kr/mån)
21 kr
60 kr

Om du har frågor om avgifter är du välkommen att
kontakta någon av avgiftshandläggarna. Du når
dem via kontaktcenter.

Du som får hjälp via Skövde kommun i form av
hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet eller
andra insatser betalar en avgift för de insatser du
blivit beviljad. I den här broschyren förklarar vi
några vanliga begrepp och visar också hur avgiften
räknas ut.

Inkomstförfrågan

Avgiften som du betalar för den hjälp Skövde
kommun erbjuder beror på vilken inkomst du har.
Första gången du får någon form av biståndsbedömd insats, trygghetslarm eller flyttar till ett
äldreboende får du en blankett, där du ska fylla i
dina uppgifter om inkomst.
På blanketten ”Inkomstförfrågan” ska du fylla i:
•

alla dina bruttoinkomster utom allmän
pension eller sjukpenning (det får vi från
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten)

•

din bostadskostnad, samt ev inkomst av
kapital, till exempel utdelning av aktier/
fonder.

Gifta personers inkomst efter skatt (s.k nettoinkomst) räknas ihop och delas med två. Detta gäller
även om ni inte bor tillsammans. Du är skyldig att
själv informera om det händer något under året
som kan påverka avgiften. Fram till vi fått in din
inkomstuppgift, betalar du maxtaxa. Om du inte
vill uppge din inkomst, kan du välja att acceptera
avgiften som står på räkningen. Den är aldrig
högre än maxtaxan.

Förmögenhet

Uppgift om bankmedel eller andra tillgångar tas
inte med i beräkningen av avgift. Endast ränta på
kapital och reella utdelningar på värdepapper.

Minimibelopp

Det så kallade minimibeloppet, motsvarar normala levnadskostnader. Det innebär bland annat mat,
kläder, telefon, tidningar, förbrukningsartiklar,
hemförsäkring, hälso- och sjukvård, läkemedel
och personliga utgifter.

Minimibelopp 2021

Ensamstående över 65 år
Ensamstående under 65 år
Sammanboende över 65 år
Sammanboende under 65 år
Äldreboende

5 373 kronor
5 910 kronor
4 540 kronor
4 994 kronor
6 916 kronor

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är summan av din boendekostnad och minimibeloppet.
Du kan få ett högre förbehållsbelopp om du har
en långvarig kostnad (minst tolv månader) på
minst 300 kronor/månad som inte är normala
levnadskostnader, till exempel god man. För att
få ett högre förbehållsbelopp måste du skicka in
dokument som visar att du har dessa kostnader
samt ta kontakt med en avgiftshandläggare

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när förbehållsbeloppet har räknats bort från din nettoinkomst. Om din inkomst efter skatt är högre än
förbehållsbeloppet, ska du betala hemtjänstavgift.
Är den mindre, betalar du ingen avgift. Du behöver
aldrig betala mer än storleken på ditt avgiftsutrymme, eller som mest maxtaxa.

Minimibeloppet skiljer sig åt beroende på om du
bor i äldreboende eller eget boende och gäller
alltid per person. Minimibeloppet är lika för alla
i hela landet, men varierar också beroende på om
du är äldre eller yngre än 65 år, ensamstående eller
sammanboende.
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Avgiftsberäkning

Förenklat räknas ditt avgiftsutrymme ut så här:

Nettoinkomster per månad
Pension

........................................

Ränteinkomst

........................................

Bistadstillägg

........................................

Summa inkomster

+

........................................

Förbehållsbelopp
Maxtaxa

Oavsett vilken inkomst du har betalar du aldrig
mer än 2 139 kronor per månad för hemtjänst,
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Det kallas för maxtaxa. Den gäller per person.
I maxtaxan ingår inte ev kostnader för mat eller
resor.

Beslut om avgift och förbehållsbelopp

När du får hjälp första gången, eller när avgiften
ökar, får du alltid ett beslut som talar om vilka
insatser du har, samt hur mycket du ska betala i
avgift.

Frånvaro

Om du av någon anledning inte behöver din hjälp
säg till personalen så snart som möjligt. Om du har
meddelat minst 7 dagar i förväg kan du ha rätt till
avdrag på din avgift.

Jämkning vid dubbla boendekostnader

Du som får biståndsbeslut på servicelägenhet eller
äldreboende och får dubbla boendekostnader
under en period, kan ha rätt att få lägre hyra (eller
ingen hyra alls) i högst fyra månader. Denna jämkning kan endast beviljas för den som flyttar från
hyreslägenhet. Du måste söka bostadstillägg hos
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.

Boendekostnad

........................................

Minimibelopp

........................................

Summa förbehållsbelopp –

........................................

=

........................................

Försörjningsstöd

Om du bor på äldreboende, har låg inkomst, inga
tillgångar och inte får ekonomin att gå ihop kan
du eventuellt ha rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen 4 kap 1§.

Avgitsutrymme

Kontakta avgiftshandläggare för mer information.

Trygghetslarm betalar du alltid för, även vid frånvaro.
Om du bor i särskilt boende görs avdrag på mat,
el och eventuell hemtjänstavgift. Hyran måste du
alltid betala.
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