Vad kostar det?
Avgifter för äldreomsorg,
verksamhet för personer med
funktionsnedsättning och
hemsjukvård 2017

VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

I den här broschyren kan du läsa om vad olika vård- och
omsorgsinsatser och hemsjukvård kostar. Vad du ska betala i
avgift beror bland annat på vilka insatser du har, din inkomst
och din boendekostnad. Längst bak i broschyren finns en
ordlista.
Norrköpings kommun tar ut avgifter enligt socialtjänstlagen.

Högsta avgift

Högsta avgift är 2 013 kronor per månad. Det innebär att du aldrig
betalar mer än 2 013 kronor per månad för dina vård- och
omsorgsinsatser samt eventuell hemsjukvård. Ditt avgiftsutrymme är också
ett tak för hur stor din avgift blir. Om din möjlighet att betala är lägre än
2 013 kronor per månad kommer det att påverka din totala avgift.
Vad du ska betala framgår i avgiftsbeslutet som du får hemskickat.

Fyll i blankett med dina uppgifter

För att vi ska kunna räkna ut din avgift måste du skicka in blanketten
Uppgifter för att räkna ut avgiften för vård- och omsorgsinsatser. Den kan du få
genom debiteringsgruppen (se kontakt längst bak) eller skriva ut själv från
webben: www.norrkoping.se/vard-omsorg/aldre/avgifter.
Om du är gift eller har ingått registrerat partnerskap, läggs din och din
makes eller makas inkomst ihop. Därefter fördelas den lika på er båda.
Observera att detta gäller även om en av er bor på särskilt boende och den
andra bor kvar i den gemensamma bostaden.
Du ska alltid uppge inkomster och utgifter för både dig och din make/
maka eller sambo, även om det bara är en av er som har hjälp och stöd.
Detta beror bland annat på att kommunen har ansvar för att den av er som
inte behöver vård och omsorg ska garanteras en skälig levnadsnivå.

Så här räknas avgiften fram:
Vi räknar ut vilket avgiftsutrymme (betalningsförmåga) som finns i din
ekonomi för att betala avgift.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är beloppet som du ska ha kvar av dina inkomster för
att kunna betala boendekostnad och andra normala levnadsomkostnader.
Om dina inkomster inte räcker till detta, behöver du inte betala för dina
vård- och omsorgsinsatser. Observera att du oavsett betalningsförmåga
alltid betalar för eventuell mat som du äter inom ramen för dina insatser.
Förbehållsbeloppet innehåller flera delar:
• schablonbelopp för normala levnadskostnader
• boendekostnad
• eventuellt ett individuellt belopp
Schablonbeloppet för normala levnadskostnader ska räcka
till kostnader för:
Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, media (dagstidning, telefoni,
radio- och tv-avgift med mera), hemförsäkring, hemutrustning,
förbrukningsvaror, hushållsel, resor, hälso- och sjukvård, tandvård
och läkemedel.
Du som får hem lunch från kommunen eller äter på särskilt boende,
korttidsboende eller dagverksamhet får ett förhöjt förbehållsbelopp.
Summan motsvarar merkostnaden för färdiglagad mat.
För barnfamiljer kompletteras schablonbeloppet med normala
levnadskostnader för barn. Beloppet är olika beroende på hur gamla
barnen är. Du kan få mer information via debiteringshandläggarna.

Schablonbelopp som ska täcka normala
levnadskostnader:
Ensamstående 61 år och äldre		
Ensamstående under 61 år		
Sammanboende 61 år och äldre
Sammanboende under 61 år		

5 764 kronor per månad
6 415 kronor per månad
4 959 kronor per månad
5 520 kronor per månad

För gifta par där den ene bor på särskilt boende används beloppet för
ensamstående vid beräkning av avgiftsutrymmet för var och en.
För dig som bor på särskilt boende för äldre ingår säng, el, tv-avgift och
vissa förbrukningsartiklar i boendet. Du får därför ett avdrag på
schablonbeloppet med 718 kronor per månad.
För dig som bor på särskilt boende för personer med funktionsnedsättning
ingår el och tv-avgift i boendet. Du får därför ett avdrag på schablonbeloppet med 470 kronor per månad.
Individuellt belopp
Du kan ansöka om att vi ska ta hänsyn till högre kostnader för poster som
ingår i schablonbeloppet, eller att vi ska ta hänsyn till kostnader som inte
ingår i schablonbeloppet. Kontakta din handläggare på myndighetsutövningen för att få information om regler och hur du gör för att ansöka.

Avgifter 2017
Avgift för hemtjänst
Avgiften för hemtjänst är uppdelad i fem nivåer som är baserade på
beräknat antal timmar för dina hemtjänstinsatser per månad. Vilken avgift
du får beror på din möjlighet att betala. För hemtjänst betalar de allra flesta
en andel av sitt avgiftsutrymme. Om man inte behöver så mycket hjälp kan
det vara mer förmånligt att istället betala enligt timtaxa. Timtaxan är 330
kronor per timme.
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Särskilt boende
Du som bor på särskilt boende betalar enligt nivå 5 ovan, alltså 95 procent
av ditt avgiftsutrymme. Du betalar också för heldygnskost.
Andra avgifter
Du som bor hemma (inte på särskilt boende) kan ha andra insatser som
har en avgift i kronor.
Insats

Kostnad 2017

Trygghetslarm

300 kronor per hushåll och
månad

Leverans av mat*

20 kronor per leverans och
hushåll

Lunch**

48 kronor per portion

Övriga måltider på
dagverksamhet

Frukost 22 kronor per portion
Mellanmål/kaffe 4 kronor per
portion

Hemsjukvård

100 kronor per besök, max 400
kronor per månad

Korttidsboende

67,10 kronor per dygn +
112 kronor per dygn för mat

* Avgiften gäller endast hushåll som inte har några andra hemtjänstinsatser
** Avgiften gäller hemlevererad lunch och lunch på dagverksamhet

Individuellt uträknad avgift
Dina avgifter är antingen de som presenterades på förra sidan eller en
lägre avgift som räknas fram utifrån din möjlighet att betala.
Du som saknar avgiftsutrymme kan även få matavgiften nedsatt. Din
avgift kan ligga någonstans mellan högsta och lägsta avgift enligt tabellen
nedan. Att avgiften för insatser och mat varierar från person till person
beror på att avgiften är individuellt framräknad.
Ordinärt boende
Hemtjänst och hemsjukvård

Mellan 2 013 kronor och 0 kronor
per månad

Endast hemsjukvård

Mellan 400 kronor och 0 kronor
per månad

Portionsavgift: hemlevererad
lunch eller lunch på
dagverksamhet

Mellan 48 kronor och 27 kronor
per portion

Korttidsboende
Hemtjänst

Mellan 67,10 kronor och 0 kronor
per dygn

Alla måltider

Mellan 112 kronor och 66 kronor
per dygn

Särskilt boende
Hemtjänst

Mellan 2 013 kronor och 0 kronor
per månad

All mat

Mellan 3 367 kronor och 1 990
kronor per månad

Hyra

Ordlista
Avgiftsutrymme
Din möjlighet att betala avgiften för
vård- och omsorgsinsatser. Vi räknar
på det sätt som är bestämt i socialtjänstlagen.
Förbehållsbelopp
Summan pengar som du ska ha kvar
efter att du betalt dina avgifter för
vård och omsorg. Även om din avgift
är 0 kronor så finns det ingen garanti
för att du har detta belopp kvar att
leva på. Du kan då eventuellt ha rätt
till bostadsbidrag, bostadstillägg eller
försörjningsstöd. Debiteringshandläggarna kan ge information om hur
du söker.
Schablonbelopp
Ett belopp som ska täcka normala
levnadskostnader. Beloppet beror
på ålder och om du bor ensam eller
tillsammans med någon.

Kontakta debiteringsgruppen:
Telefontider:
Mån-fre kl 08.00–09.30
och kl 13.00–14.30

Telefonnummer:
011-15 21 42
011-15 20 38
011-15 21 48
011-15 15 24

Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun erbjuder stöd,
omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. Oavsett ålder eller
eventuella funktionsnedsättningar ska alla i kommunen ha samma
möjligheter att utvecklas och känna sig delaktiga och jämlika.
Med nya metoder och modern teknik skapar vi mer tid för mänsklig
kontakt och omtanke, och ger människor större frihet att välja hur
man vill leva sina liv.
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