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Avgifter
inom äldreomsorg och
omsorg funktionsnedsättning
i Växjö kommun

När du får hjälp från kommunen betalar du en avgift.
Du har rätt att få denna avgift inkomstprövad.
Storleken på avgiften varierar från person till person,
beroende på inkomst och hjälpbehov.

Högsta avgift

Omsorgsavgiften påverkas av inkomst och hjälpinsatser
och får inte överstiga 2 089 kronor per månad och
per person. Kostnaden för hemtjänst/boendestöd,
trygghetslarm, kommunal hälso- och sjukvård och
distribution av mat räknas in i högsta avgiften. Avgiften
för kost, hygienartiklar och sänglinne tillkommer när
kommunen tillhandahåller detta.

Avgiftsbeslut

När dina insatser har startat fattas ett beslut om vilken
avgift kommunen har fastställt. Utöver dessa avgifter kan
det tillkomma kostnader för till exempel måltider och
korttidsboende.

Ändring av avgift

Avgiften kan komma att ändras om inkomst, civilstånd,
boendekostnad, bostadstillägg, särskilt bostadstillägg,
bostadsbidrag, boendetillägg eller förbehållsbelopp
förändras. Ändringen av beslutade insatser kan också
påverka avgiften.

Avgiftsreducering

Omsorgsavgiften reduceras vid vistelse på sjukhus. Om
omsorgsförvaltningen inte kan ge hjälp på överenskommen tid och hjälpen inte kan ges vid annat tillfälle
reduceras omsorgsavgiften från första uteblivna hjälpdag.
Omsorgsavgiften reduceras också om man själv meddelar,
fem dagar i förväg, att man tillfälligt inte vill ha hjälp.

Faktura

Avgiften faktureras i efterhand, månaden efter utförd
insats. Fakturan skickas ut i mitten av månaden med
förfallodag den sista samma månad.

Överklagande av avgiftsbeslut

Beslutet om avgift kan överklagas till Förvaltningsrätten
inom tre veckor från erhållet beslut.
Överklagan skickas till:
Växjö kommun, omsorgsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

Avgifter
Hemtjänst/boendestöd

Ledsagning

Trygghetslarm

Matdistribution

Den högsta avgiften för hemtjänst/boendestöd är
2 089 kronor per månad och per person.
Avgift för trygghetslarm är högst 300 kronor per månad
och per person, oavsett boendeform.

Kommunal hälso- och sjukvård

Avgift för kommunal hälso- och sjukvård är högst
381 kronor per månad och per person oavsett boendeform
och antal hjälptillfällen. Avgiften ingår inte i landstingets
högkostnadsskydd.

Korttidsvistelse

Vårdavgiften för korttidsvistelsen är högst 70 kronor
per dygn. Utöver vårdavgiften tillkommer kostnader för
måltider 132 kronor per dygn och hygien- och sänglinne
8 kronor per dygn.

Ledsagning som inte ingår i hemtjänst/boendestödsbeslut
är som högst 381 kronor per timme.
Avgiften för att få hemsänd middag varje dag är 1 860
kronor per månad, varannan dag 930 kronor per månad.
Avgiften för hemsänd middag och kvällsmat varje dag är
2 850 kronor per månad, varannan dag 1 425 kronor per
månad.

Distributionsavgift

För att få hemsänd mat betalas en distributionsavgift.
Avgiften är högst 240 kronor per månad för hemsänd mat
varje dag och 120 kronor per månad för varannan dag.

Måltider

Avgift för samtliga måltider i vårdbostad är 3 955 kronor
per månad.

Dagverksamhet

Hygienartiklar

Avlösning

Sänglinne

Den som deltar i kommunens dagverksamhet betalar
62 kronor. Avgiften avser kost.
Avlösning upp till 20 timmar per månad är avgiftsfritt.
Utöver dessa timmar är avgiften som högst 381 kronor
per timme.

Den som bor i vårdbostad och har hygienartiklar från
kommunen, betalar 124 kronor per månad.
Den som bor i vårdbostad och har sänglinne från
kommunen, betalar 123 kronor per månad.

Så beräknas vård- och omsorgsavgiften
I underlaget för beräkning av avgiften ingår begreppen
nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt), bostadstillägg,
förbehållsbelopp och avgiftsutrymme.

Nettoinkomsten för makar och registrerade partners
räknas samman. Summan delas därefter i två lika delar
och avgiften beräknas för var och en.

Inkomster
Som inkomst räknas t.ex. inkomstpension,
premiepension, garantipension, tilläggspension,
änkepension, tjänstepension, privata pensionsförsäkringar,
utlandspensioner, övriga pensioner, sjukersättning och
aktivitetsersättning. Andra inkomster kan vara inkomst
av lön, arvode, inkomst av näringsverksamhet, livräntor,
vårdbidrag, studiemedel (bidragsdelen), stipendier,
a-kassa och aktivitetsstöd.
Innevarande års inkomster ligger till grund för beräkning
av avgift. Inkomster som förändras under året ska alltid
meddelas.

Inkomst av kapital

Som inkomst av kapital räknas räntor på bankmedel,
schablonintäkt och utdelning på aktier och fonder före
skatt per den 31 december föregående år. Även inkomst
för uthyrning av privatbostad räknas som inkomst av
kapital.

Skatt

Skatten beräknas enligt gällande skattelagstiftning.
Skatteavdrag för kyrkoavgift görs om avgift betalas via
skattsedel.

Bostadstillägg och bostadsbidrag

Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, bostadsbidrag och
boendetillägg räknas också till inkomsterna.

Förbehållsbelopp
Ett förbehållsbelopp utgörs av boendekostnad,
minimibelopp grundbelopp och eventuella andra
minimibelopp.

Boendekostnad

Varje myndig person som stadigvarande bor i bostaden
betalar sin del av den totala boendekostnaden. Om
hushållsel ingår i hyran för bostads-/hyresrätten avräknas
dessa kostnader. Boendekostnader i egen fastighet
avräknas enligt försäkringskassans normer.

Minimibelopp grundbelopp

Minimibelopp är den summa som ska täcka
normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid,
hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring,
öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel,
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Individuellt minimibelopp

Individuellt minimibelopp kan medges vid fördyrade
levnadsomkostnader. Det görs en prövning i varje enskilt
fall. En fördyrad levnadsomkostnad kan till exempel
vara underhållsstöd för barn eller kostnader för god man.
Kostnaden ska kunna styrkas, vara minst 200 kronor i
månaden och regelbunden under större delen av året.

Övriga minimibelopp

Tillagningskostnader av mat räknas som hemtjänst.
Därför kan minimibeloppet höjas för den som får mat i
vårdbostad eller genom matdistribution.
I vårdbostad har alla tillgång till fritidsaktiviteter, vissa
möbler och husgeråd samt gemensam TV-licens. Därför
minskas minimibeloppet i vårdbostad.

MINIMIBELOPPETS GRUNDBELOPP
Familjesammansättning och ålder
Ensamstående över 65 år
Makar och sambor över 65 år
Ensamstående 19–64 år
Makar och sambor 19–64 år
Barn 18 år och yngre

Minimibelopp per månad 2019
5 249 kronor per person
4 435 kronor per person
5 774 kronor per person
4 879 kronor per person
3 139 kronor per person

Avgiftsutrymme är nettoinkomst inklusive bostadstillägg minus förbehållsbelopp.

+ Nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt)

Avgiftsutrymmet styr hur stor avgiften blir. Den får dock
aldrig överstiga högsta avgiften 2 089 kronor (2019).

– Förbehållsbelopp (minimibelopp +
bostadskostnader)

+ Bostadstillägg/bostadsbidrag

= Avgiftsutrymme

Särskild beräkning
Makar

I samband med att en av makarna flyttar från gemensamt
boende till vårdbostad kan en omräkning av avgiften ske
på begäran av den enskilde. Hänsyn tas till boendekostnad
och förbehållsbelopp för make/maka. Ansökan görs på
särskild blankett som finns hos avgiftshandläggare eller på
Växjö kommuns webbplats, www.vaxjo.se.

Dubbla boendekostnader

Vid dubbla boendekostnader i samband med flytt till
vårdbostad kan din avgift minskas under som högst tre
månader. Ansökan görs på särskild blankett som finns hos
avgiftshandläggare eller på Växjö kommuns webbplats,
www.vaxjo.se.

Svar på frågor
Kontakta avgiftshandläggare som nås via Växjö kommuns
kontaktcenter, tel. 0470 - 410 00.

Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö
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Avgiftsutrymme

