Omsorgsförvaltningen

Datum
2022-01-01

AVGIFTER 2022
Handläggning av avgifter
Ny omsorgstagare får en inkomstförfrågan som skall fyllas i och sändas till:
Tanums kommun
Omsorgskontoret
Debiteringsenheten
457 81 Tanumshede
Tanums kommun gör årligen en avgiftsberäkning för de personer som bor i särskilt boende,
har hemtjänst, hemsjukvård eller någon annan insats inom äldre- och handikappomsorgen.
Varje år kommer därför ett avgiftsbeslut att skickas ut till alla omsorgstagare. Där kan
omsorgstagaren se vilka uppgifter som ligger till grund för avgiftsberäkningen.
Omsorgstagaren har därefter möjlighet att meddela förändrade uppgifter till
avgiftshandläggaren.
Vart tredje år kommer även en inkomstförfrågan att skickas ut som skall fyllas i och sändas
tillbaka till Omsorgsförvaltningen.
Avgiftshandläggaren gör en beräkning för att avgöra om omsorgstagaren har ekonomiska
möjligheter att betala omsorgsavgift för den vård och omsorg som ges.
Kommunen får dock aldrig ta ut en taxa som överstiger kommunens självkostnadspris
(397 kr/tim.) eller högkostnadsskyddet för omsorg 2 170 kr/mån i vilket även larmavgift
ingår. För beslut om hemsjukvård ingår även denna avgiftsberäkning i högkostnadsskyddet.
Hyra och måltidsavgift på särskilt boende berörs inte i avgiftsberäkningen,
detta debiteras separat varje månad utav omsorgstagaren.
Eventuell tilläggsavgift för digitala larm debiteras separat, f.n. 90 kr/månad.
Det är viktigt att omsorgstagaren ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.
www.pensionsmyndigheten.se
alt. kontaktar PPM per telefon 0771-776776.
Likställande av hemsjukvård och hemtjänst - avgiftsberäkning.
Likställandet innebär att alla omsorgstagare med hemsjukvård kommer att få en
inkomstförfrågan som fylls i och skickas tillbaka till avgiftshandläggaren som står angiven på
inkomstförfrågan. Därefter görs en avgiftsberäkning för att undersöka om omsorgstagaren kan
betala en avgift för hemsjukvården (s.k. omsorgsavgift).
Omsorgstagaren betalar därefter det avgiftsutrymme som räknas fram, vilket kan variera från
person till person, beroende på hur mycket hemsjukvård samt vilken ekonomi omsorgstagaren
har.

Trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm är 215 kr per månad.
Vid digitala larm tillkommer en tilläggsavgift med 90 kr per månad.
Matdistribution
Avgiften för matdistribution är 70 kr per portion.
Måltidsavgift vid särskilt boende
Måltidsavgift vid särskilt boende är 3 381 kr per månad.
Frånvaroavdrag vid särskilt boende
Vid sjukhusvistelse med övernattning görs avdrag på mat och omsorgsavgift från första
dagen.
Vid övrig frånvaro görs inget avdrag.
Avgift för förbruknings- och hygienartiklar inom särskilt boende
Vid tillhandahållande av hygien- och förbrukningsartiklar i särskilt boende
(toalettpapper, toalettborste, hushållspapper, pappersnäsdukar, tvättlappar, öronpinnar,
plastpåsar till papperskorg, tvättmedel, sköljmedel, disktrasor, diskborste, diskmedel,
grönsåpa, sanitetsrengöring, glödlampor, tvål, schampo, duschtvål, tvättkräm, deodorant,
hudlotion, salva, rakhyvlar, raklödder, tandborste och tandkräm) debiteras omsorgstagaren
600 kr per månad.
Vid tillhandahållande av endast tvättmedel debiteras omsorgstagaren 68 kr per månad.
Omsorgstagaren kan själv välja att ombesörja inköp av ovan nämnda hygien- och
förbrukningsartiklar.
Dygnsavgift vid korttidsvård
Vid tillfällig vistelse på särskilt boende, s.k. korttidsvård eller avlastning, debiteras den
boende 204 kr (113 kr matavgift, 71 kr omsorgsavgift) per dag, under förutsättning att
avgiftsutrymme finns, samt 20 kr per dag för förbrukningsartiklar.
Hel avgift faktureras vid ankomst före klockan 12.00 annars halv avgift.
Hel avgift faktureras avresedagen om avresa sker efter 12.00 annars halv avgift,
om omsorgstagaren kommer från, eller åker till lasarett tas ingen avgift ut den dagen.
För att avgöra om avgiftsutrymme finns görs en avgiftsuträkning
Saknas avgiftsutrymme tas endast avgift ut för mat med 113 kr per dag samt 20 kr per dag
för hygien- och förbrukningsartiklar.
Avgift boendestöd
Insatsen boendestöd jämställs med hemtjänstinsatser och ska därmed debiteras enligt timtaxa
med samma belopp som övriga hemtjänstinsatser och utifrån samma individuellt baserade
beräkningsunderlag, samt ska omfattas av högkostnadsskydd.
Dagverksamhet äldreomsorg
Avgiften för dagverksamhet
SoL och LSS är 76 kr
Daglig verksamhet LSS
Måltid 44 kr
Har du frågor angående dina avgifter så kan du vända dig till avgiftshandläggare;
Ann-Christin Widén, 0525-185 34
måndag - fredag 10:00-12:00

