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Hemtjänst
Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket
omvårdnaden får kosta varje person per månad.
Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 780 kronor
per månad i omvårdnadsavgift under år 2013.
Maxtaxans belopp är indexreglerat och förändras
varje år. I den här foldern kan du läsa om vad
maxtaxan innebär och vad som ingår.

Så här beräknas din
omvårdnadsavgift

Minimibelopp för dig
som har hemtjänst

Alla har rätt till en garanterad levnads-

Minimibeloppet bestäms av din ålder

nivå. De pengar du betalar för att få den

och hur ditt hushåll ser ut:

hjälp du behöver får aldrig bli så mycket
att du inte har tillräckligt med pengar
kvar för dina personliga utgifter.

5 023 kr/månad

Makar/sammanboende
När du har betalat:

61 år och äldre

• skatter

Ensamstående yngre

• bostadskostnad

än 61 år

• hjälp från kommunen

Makar/sammanboende

ska du ha tillräckligt mycket pengar

yngre än 61 år

4 245 kr/månad
5 525 kr/månad

ska täcka kostnader för:

frånvaro tillämpas 14 dagars karens

boendekostnad när vi beräknar din om-

innan reducering sker.

vårdnadsavgift. Det är viktigt att du

Om du inte har behov av mat alla
distribuerade till en kostnad av
45 kronor per portion.

Vi behöver dina inkomstuppgifter
När du beviljas hemtjänst får du en
inkomstförfrågan. På blanketten
ska du lämna uppgifter om årets

4 670 kr/månad

kvar för dina personliga utgifter.
Det beloppet kallas minimibelopp och

för pensionärer. Vi tar hänsyn till din

dagar i veckan kan du få måltider

Ensamstående 61 år
och äldre

att själv handla och laga maten. Vid

inkomster, till exempel garantipension, tilläggspension, änkepension,

Individuellt tillägg

SPV, KPA, övriga inkomster, boende-

Du kan få ett individuellt tillägg till

kostnad och bostadsbidrag. Det är

anmäler om dina bostadskostnader
förändras, så att du betalar rätt omvårdnadsavgift.

Omvårdnadsavgift hemtjänst
Det högsta belopp som kan tas ut för
omvårdnadsavgift enligt gällande regler
2013 är 1 780 kronor/månad. Det är den
så kallade maxtaxan. Omvårdnadsavgiften för hemtjänst debiteras per
timme. Timavgiften är 354 kronor men
avgiften kan aldrig överstiga 1 780 kronor
per månad eller ditt avgiftsutrymme.

minimibeloppet om du på grund av

viktigt att du anmäler om dina in-

• livsmedel

sjukdom eller funktionsnedsättning

komster förändras under året.

Trygghetslarm

• kläder och skor

har ett varaktigt behov av minst

• fritid

200 kronor per månad under minst sex

Du ska också lämna uppgift om före-

per månad. Avgiften minskas om det

• läkarvård, mediciner och enklare

månader. Det kan till exempel gälla

tandvård

kostnader för god man. Om du beviljas

gående års ränteinkomster och
utdelningar. Förmögenhet påverkar
inte din avgift.

• hälsa och hygien

ett tillägg kommer ditt avgiftsutrymme

• resor

att minskas med motsvarande belopp.

Alla dessa uppgifter används för att

Det kan påverka din omvårdnadsavgift.

beräkna hur stor din omvårdnadsavgift

• hemförsäkring
• tidning, TV och telefon
• förbrukningsvaror.

För trygghetslarm betalar du 185 kronor
behövs för att du ska garanteras ditt
minimibelopp. Installationsavgiften
för trygghetslarm är 354 kronor.
Trygghetslarm ingår i maxtaxan.

ska vara. Om du är gift ska även din

Korttids- och avlösningsvistelse

make/maka lämna uppgifter eftersom

Avgiften är 154 kronor per dygn och in-

Du kan beviljas ett matabonnemang

era gemensamma inkomster bedöms i

kluderar avgift för mat (95 kr/dag) samt

via kommunen. Ett sådant kostar

avgiftsberäkningen. Om ni är sambor

omvårdnad (59 kr/dag). Omvårdnads-

1 134 kronor per månad och ger dig

räknas era uppgifter var för sig, förutom

avgiften minskas om det behövs för att

ett mål mat om dagen, sju dagar per

bostadskostnaden som delas.

du ska garanteras ditt minimibelopp.

ning av din omvårdnadsavgift genom

Bostadskostnader

Dagverksamhet

ett så kallat individuellt tillägg till

När vi ska räkna ut din bostadskostnad

Dagverksamhet är avgiftsfri.

minimibeloppet. Sänkningen motsva-

använder vi samma regler som Pensions-

Måltider och resor betalar du själv.

rar den fördyring det innebär att köpa

myndigheten/Försäkringskassan an-

Måltider: 61 kronor/dag.

måltiderna via kommunen istället för

vänder för att räkna ut bostadstillägg

Resor: 26 kronor/enkel resa.

Matkostnader

vecka. Du kan eventuellt få en sänk-

Hemsjukvård
För hemsjukvård betalar du 300 kronor

Anteckningar
Så här beräknas avgiften:

per månad, oavsett antal besök.

INKOMSTER

Avgiften minskas om det behövs för att

+ Nettoinkomster (bruttoinkomster

du ska garanteras ditt minimibelopp.

minus skatt)

Hemsjukvård ingår i maxtaxan.

+ Ränteinkomster och utdelningar
+ Bostadstillägg

Om du reser bort eller
vistas på sjukhus

- Minimibelopp

Meddela planerad frånvaro till din

- Faktisk bostadskostnad

- Individuellt tillägg

kontaktman eller ansvarig verksamhetschef senast en vecka i förväg. Om du
inte meddelar din frånvaro kan avgiften
inte heller sänkas. Du betalar för de

= AVGIFTSUTRYMME

timmar som du har erhållit hjälp.

Om du vill överklaga beslutet

Du kan dock aldrig betala mer än ditt

Om du anser att din avgift är felaktig

avgiftsutrymme eller maxtaxan. Om de

kan du överklaga beslutet. Din skrivelse

timmar som du erhållit, trots frånvaro,

måste vara Omvårdnad Gävle tillhanda

överstiger ditt avgiftsutrymme eller

senast tre veckor från det att du fått

maxtaxan får du ingen sänkning av din

vårt beslut.

omvårdnadsavgift.

Så räknas din avgift ut
Omvårdnadsavgiften beror på ditt

Ytterligare information
Om du har frågor är du välkommen att
kontakta Omvårdnad Gävle.

avgiftsutrymme, det vill säga inkomster
minus förbehåll. Du kan dock aldrig

Växel 			

026-17 80 00

betala mer än maxtaxan 1 780 kronor

Avgiftshandläggare

026-17 88 15

per månad under år 2013.

Avgiftshandläggare

026-17 88 91

Avgiftshandläggare

026-17 88 55

Beslut om avgift
Vi skickar ett skriftligt beslut till dig

Övriga telefonnummer

som talar om vilken avgift du ska

Försäkringskassan

0771-524 524

betala. Under det första kvartalet varje

Skatteverket		

0771-567 567

år görs en ny beräkning av avgifterna

Pensionsmyndigheten

0771-776 776

och du får ett nytt beslut.

