Särskilt boende
Avgifter 2020

Vad innebär särskilt boende?

Avgifter särskilt boende
Avgifter
•

Hyra och mat betalas alltid av den boende.

•

Vårdavgiften betalas om ekonomiskt utrymme finns.
Hyra för boende

Beroende av boende

Matabonnemang (obligatoriskt)

3 337 kr/månad

Vårdavgift

Avgiftsutrymme *

Inköp av förbrukningsartiklar
Munkedals kommuns särskilda boenden erbjuder sig att sköta inköp
av förbrukningsartiklar till de boende.

Särskilt boende
När behovet av vård och omsorg inte längre kan tillgodoses i det
egna hemmet kan du ansöka om särskilt boende.
Boendet ska erbjuda god vård och tillgodose den enskildes behov av
självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalitet.
Särskilt boende är det gemensamma namnet för flera boendeformer,
som anpassats för exempelvis äldre med stort behov av omsorg.
Boendeformerna ser olika ut i olika kommuner.
Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan görs enligt SoL (socialtjänstlagen) och avslag kan överklagas till förvaltningsrätten. För att en
person ska beviljas särskilt boende enligt SoL krävs att en skälig
levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom insatser av
hemtjänsten.
Den boende hyr en lägenhet inom boendet och använder egna möbler, vilket gör att bostadstillägg utbetalas enligt gällande regler.
Mat och omsorg betalas separat.
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Kostnaden är 370 kr per månad och läggs till på fakturan för hyra,
matavgift och vårdavgift som skickas ut månadsvis.
De förbrukningsartiklar som ingår i avgiften är: Toalettpapper, hushållspapper, tvättmedel, sköljmedel, rengöringsmedel, soppåsar,
tvättlappar, glödlampor/lysrör i fast armatur.
Om du önskar inköp av förbrukningsartiklar meddelar du kontaktpersonen eller ansvarig enhetschef. Samma sak gäller om du önskar
upphöra med tjänsten.

* Läs mer om avgiftsutrymme på följande sidor.
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Beräkning vårdavgift

Beräkning av avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt:
nettoinkomst - förbehållsbelopp = avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme
Vårdavgiften är rörlig med ett maxbelopp om 2 125 kr/månad och
beräknas uitfrån ett avgiftsutrymme som baseras på den egna ekonomin utifrån nettoinkomster och ett så kollat förbehållsbelopp.

Beräkningsexempel:
Anders är ensamstående pensionär och har ansökt om
och fått beviljat ett särskilt boende.

Beräkningsbegrepp
Nettoinkomst
Avgifterna grundas på aktuella inkomster och skattesatser och följer i
huvudsak de regler som gäller vid självdeklaration. För makar med gemensamt hushåll sammanräknas makarnas inkomst och delas med två.
Förbehållsbelopp
Är minimibeloppet + boendekostnad samt eventuella individuella
tillägg/avdrag.
Bostadstillägg
Räknas som en inkomst och sammanräknas med nettoinkomsten.
Kostkompensation
Får du när bor på särskilt boende och äter alla mål där.
Maten kompenseras i förbehållsbeloppet och kan göra att din
vårdavgift blir lägre. För särskilt boende är kostkompensationen
för närvarande 847 kr.
Minimibelopp
Är ett schablonbelopp och avser normalkostnader för personer över
65 år och inte de faktiska levnadskostnaderna.
För år 2020 gäller:
5 339 kr/mån för ensamstående och 4 512 kr/mån för var och en av
sammanlevande makar.
Minimibeloppet för yngre funktionshindrade är för ensamstående
5 873 kr/mån och 4 963 kr/mån för var och en av sammanlevande
makar.
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Anders har en nettoinkomst på 9 000 kr/månad samt ett
bostadstillägg på 2 000 kr, vilket ger en summerad
nettoinkomst på 11 000 kr/månad.
Hyran för Anders särskilda boende är 4 500 kr/månad
Minimibeloppet för Anders är enligt schablon 5 339 kr/mån.
Anders har inga övriga tillägg eller avdrag.
Förbehållsbeloppet för Anders är:
5 339 kr (minimibelopp) + 4 500 kr (boendekostnad)
+ 847 kr (kostkompensation) = 10 686 kr
Avgiftsutrymmet för Anders är:
11 000 kr (nettoinkomst) - 10 686 kr (förbehållsbelopp)
= 314 kr
Anders vårdavgift blir då 314 kr/månad.

Om avgiftsutrymmet hamnar på minus kommer inte någon
vårdavgift att tas ut.
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Övrig information

Debitering av avgifter
Hyra betalas för innevarande månad. Mat, vårdavgift och
förbrukningsartiklar betalas månadsvis i efterskott.

Övriga begrepp
Avdrag för sjukhusvistelse
Om du är inlagd på sjukhus har du rätt till ett avdrag på din avgift.
Avdraget är lika stort som den avgift som betalas till sjukvården, det
vill säga 100 kronor/dag, dock max 1500 kr per sammanhängande
30 dagars period i enlighet med regler för avgifter på sjukhus.
Avgiftsbeslut
Skickas ut minst en gång om året till alla.
Om taxan eller ditt insatsbeslut förändras så att det påverkar din
avgift under året skickas även då ett nytt avgiftsbeslut.
Kontrollera att uppgifterna i avgiftsbeslutet stämmer. Om något är
fel bör du snarast meddela avgiftshandläggare detta.
Du är skyldig att lämna information till kommunen om förändringar
som kan påverka avgiftens storlek. I sådana fall räknas avgiften om
retroaktivt i högst 3 månader.

Vid avflyttning eller dödsfall debiteras hyra i 14 dagar. Om längre tid
för utflyttning och städning behövs ska enhetschefen kontaktas.
För den som tillfälligt vistas hos anhörig nedsätts den delen av avgiften som ej är hyra helt från och med åttonde dagen.

Dubbla hyror vid flytt till särskilt boende
När man flyttar till särskilt boende har man rätt att i förbehållsbeloppet få räkna med dubbla hyror under max 3 månader. Detta kan
innebära att eventuell vårdavgift jämkas under 3 månader.
Meddela i sådana fall hyran till kommunen.
Vid avgiftsberäkning för makar där den ene bor i särskilt boende och
den andre bor kvar hemma, skall hälften av makarnas sammanlagda
inkomst ligga till grund för beräkningen. Om vårdtagarens inkomster
är lägre än hemmavarande makes räknas avgiften endast på vårdtagarens inkomster.

Överklagan
Du har rätt att överklaga individuella beslut med så kallat
förvaltningsbesvär som rör:
•

Avgiftens storlek

•

Beräkning av boendekostnaden

•

Avgiftsändring

•

Beräkning av minimibeloppet

•

Beräkning av avgiftsunderlaget
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Telefonnummer verksamheter
Biståndshandläggare
Hedekas

0524-180 01

Svarteborg

0524-181 59

Munkedal

0524-182 24

Boendestöd / Socialpsykiatri

0524-180 01

Biståndsenheten

0524-181 42

Allégården I - Violen, Linnéan, Nya avd.

0524-184 60

Allégården II - Kaprifolen, Gullvivan

0524-184 52

Dinglegården

0524-183 21

Ekebacken

0524-182 71

Sörbygården

0524-180 35

Hemtjänst Hedekas

0524-180 35

Hemtjänst Munkedal

0524-182 72

Hemtjänst Centrum

0524-181 92

Hemtjänst Svarteborg

0524-180 10

Korttidsboende

0524-183 21

Rehabenhet

0524-183 36

Boendestöd/Socialpsykiatri

0524-181 54

Dagverksamhet

0524-180 10

Hemsjukvården

0524-183 36

Övriga
Avgiftshandläggare

0524-181 43 alt. 183 50

Autogiro, avbetalning

0524-181 86

Färdtjänsthandläggare

0524-183 50

Anhörigsamordnare

0524-181 95

Munkedals kommun 20-02

Enhetschefer

