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OMSORGSAVGIFTER
– ordinärt boende
Enligt socialtjänstlagen
samt hälso- och sjukvårdslagen

SOCIALFÖRVALTNINGEN

INNEHÅLLSANSVARIG: Socialförvaltningen, Nässjö kommun.
TRYCK: 2 000 ex, Stibo Complete, Januari 2020.

Den här foldern riktar sig till dig som bor i egen
bostad och behöver omsorgsinsatser från Nässjö
kommun.

Inkomsten styr
Det är din inkomst som avgör hur hög din omsorgsavgift
blir. Avgiften kan aldrig bli högre än 2 125 kr i månaden.
Som inkomst räknas dina vanliga skattepliktiga inkomster,
men även bostadsbidrag eller bostadstillägg.
Är du gift, och ni bor tillsammans, delas er sammanlagda
inkomst lika mellan dig och din make/maka. Vid samboförhållande gäller separat ekonomi.

Bostadsstöd
Har du inte sökt bostadsbidrag eller bostadstillägg sedan
tidigare, uppmanas du att göra det. Ålderspensionärer
söker via Pensionsmyndigheten. Övriga ringer Försäkringskassan.
Pensionsmyndigheten		
0771-776 776
Försäkringskassan			0771-524 524
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Avgiftsberäkning
För att få fram din avgift räknar kommunen först ut dina
levnadsomkostnader. Det beloppet kallas förbehållsbelopp
och är den summa varje person har rätt att behålla av sin
inkomst innan kommunen kan ta ut avgift.
Förbehållsbeloppet för ensamstående är 5 339 kr/månad.
För gifta makar blir beloppet 4 512 kr/person och månad.
Vid eventuella levnadsomkostnader som är högre än
normalt, på grund av till exempel arvode till god man, kan
förbehållsbeloppet höjas efter prövning.
När ditt förbehållsbelopp är framräknat anpassar kommunen omsorgsavgiften efter det.
Se följande tre exempel för hur avgiften räknas fram.
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Exempel 1: Beräkning av omsorgsavgift
i ordinärt boende inklusive bostadstillägg
Nettoinkomst inkl. eventuellt bostadstillägg
Förbehållsbelopp
Bostadskostnad
Avgiftsutrymme för omsorgsavgift

9 700 kr
-5 339 kr
-4 500 kr
-139 kr

Högsta omsorgsavgiften är 2 125 kr/månad. Du betalar
aldrig mer än detta. Ditt avgiftsutrymme visar på en betalningsförmåga av -139 kr. Eftersom ditt avgiftsutrymme är
negativt betalar du inte något i omsorgsavgift.

Exempel 2: Beräkning av omsorgsavgift
i ordinärt boende utan bostadstillägg
Nettoinkomst utan bostadstillägg
Förbehållsbelopp
Bostadskostnad

Avgiftsutrymme för omsorgsavgift

11 000 kr
-5 339 kr
-5 200 kr
461 kr

Högsta omsorgsavgiften är 2 125 kr/månad. Du betalar
aldrig mer än detta. Ditt avgiftsutrymme visar på en betalningsförmåga av 461 kr. Då betalar du 461 kr i omsorgsavgift per månad.
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Exempel 3: Beräkning av omsorgsavgift
i ordinärt boende utan bostadstillägg
Nettoinkomst utan bostadstillägg
Förbehållsbelopp
Bostadskostnad
Bostadstillägg

Avgiftsutrymme för omsorgsavgift

13 000 kr
-5 339 kr
-5 000 kr
0 kr
2 661 kr

Högsta omsorgsavgiften är 2 125 kr/månad. Du betalar
aldrig mer än detta. Ditt avgiftsutrymme visar på en betalningsförmåga av 2 661 kr, vilket är 536 kr högre än maxtaxan. Du betalar maxavgiften 2 125 kr/månad i omsorgsavgift per månad.
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Inkomstanmälan
För att kommunen ska kunna beräkna din avgift ska du
fylla i blanketten Inkomstanmälan. Blanketten lämnas
ut i samband med biståndsbeslutet. Ifylld och undertecknad inkomstanmälan ska lämnas inom 21 dagar.
Inkomster och hyra eller boendekostnader anges för 2020.
Räntor och utdelningar på kapital anges per 2019-12-31.
Avgiften påverkas inte av din förmögenhet!
Avgiften kan fastställas först när korrekta uppgifter om
inkomster och hyra/boendekostnader inkommit till
kommunen.
Du ska alltid meddela ändrade förhållanden under pågående år.
Är du gift/registrerad partner eller sammanboende ska
inkomstuppgifterna för båda parter lämnas in.
Kommunen hämtar löpande pensionsuppgifter som
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan betalar ut.
Dina personuppgifter registreras i kommunens verksamhets- system och hanteras enligt *GDPR.
*Hantering av personuppgifter: Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur personuppgifterna i
ditt ärende behandlas hänvisar vi till kommunens webbplats, nassjo.se
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Avgifter
Avgifter som ingår i maxavgiften på 2 125 kr/månad:
• Omsorgsavgift - omvårdnad, trygg hemma,
städning (hemsjukvård under våren 2020) 318 kr/tim
255 kr/månad

• Trygghetslarm 		
• Avgift för matdistribution per dag 		

21 kr/dag

• Omsorgsavgift korttidsvistelse 		

69 kr/dygn

• Tvätt (debiteras med olika abonnemang) 		
- 1 gång/månad
- 2 gånger/månad
- hel månad

159 kr
318 kr
636 kr

• Övriga insatser (har en fast avgift per månad 		
oavsett hur ofta hjälpen är beviljad)
- Post-/bankärenden
79:50 kr/månad
- Apoteksärenden
79:50 kr/månad
- Hemhandling
318 kr/månad
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Avgifter som inte ingår i maxavgiften på 2 125 kr/månad:
• Förbrukningsartiklar vid korttidsvistelse
(inkl sänglinne) 			
• Mat vid vistelse på korttidsplats 		

4 kr/dygn
143 kr/dag
63 kr/portion

• Mat vid distribution 		

8 kr/portion

• Dessert 		
• Måltider vid dagverksamhet 		

9

105 kr/dag

Svar på frågor
Om du har några frågor kring vård och omsorg

Kontakta din handläggare via medborgarkontoret:
0380-51 80 00.
Om du har frågor gällande dina avgifter

Kontakta kommunens avgiftshandläggare vid socialförvaltningen:
0380-51 85 45 eller 0380-51 85 14
Telefontid: vardagar kl 9.30-11.30
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SOCIALFÖRVALTNINGEN
Nässjö kommun
571 80 Nässjö
Besöksadress: Kyrkogatan 4
0380-51 80 00 (växel)
socialforvaltningen@nassjo.se
www.nassjo.se

