Avgiftsregler för vård och omsorg, Filipstads kommun från
och med 2022-01-01
Från och med 1 januari 2022 är maxtaxan 2 170 kr. Detta beror på att basprisbeloppet ändrats till
48 300 kronor.
Nedan följer information om avgifterna samt alla priser på baksidan.
Högsta avgift, maxtaxa, är 2 170 kr per person och månad. Alla avgifter inom äldreomsorg och
den kommunala hälso-och sjukvården ska räknas samman och rymmas i denna högsta avgift (mat och
resor ingår ej i maxtaxan).
Förbehållsbeloppet: Minimibeloppet är vid avgiftsberäkning 5 653 kr per månad för ensamstående
och 4 707 kr per månad per makepar. Detta kan höjas om man har extra utgifter för till exempel
matdistribution eller särskilt boende. Detta minimibelopp tillsammans med den faktiska
boendekostnaden utgör förbehållsbeloppet.
Individuella tillägg kan göras till förbehållsbeloppet, men det sker efter individuell prövning. Det
kan till exempel gälla merkostnader p.g.a. funktionshinder, högre livsmedelskostnader för yngre
personer, arvode och omkostnadsersättning till ”god man”, försörjningsskyldighet för barn eller andra
godkända särskilda utgifter.
I särskilt boende minskas förbehållsbeloppet med det som kommunen står för eller som ingår i
hyran. I Filipstads kommun görs för närvarande följande avdrag vid beräknande av avgiften:
Hushållsel, förbrukningsvaror, möbler/husgeråd till en summa av 500 kr per månad.
Som underlag för avgiftsberäkningen ska endast pensioner, inkomst av kapital och bostadsstöd
medräknas.
Eventuell förmögenhet får inte utgöra underlag för avgift, annat än just räntan/avkastningen.
Avgiften betalas månadsvis och har ett fast pris. Har man ett lågt avgiftsutrymme beräknat på
inkomst av pension, bostadstillägg (BTP), avkastning av kapital m.m. efter skatt, kan man få en
korrigering. För makar, sambos läggs inkomster ihop och delas med lika mellan makarna. För att rätt
avgifts ska kunna beräknas måste bostadstillägg sökas hos pensionsmyndigheten.
För insatser i form av matdistribution och trygghetslarm gäller särskilda avgifter (”styckpriser”).
Angående omvårdnadsinsatser, se tabeller på sid 2.
Jämkning sker i första hand till förhållande av avgifter, vilket kan nedsättas till noll. Kommunen har
inte någon skyldighet att ersätta den enskilde om avgiftsutrymmet är noll men i vissa fall kan
jämkning av matavgiften ske i särskilt boende.
För att kommunen ska kunna ta ut en avgift måste det finnas ett beslut om hjälpinsatser enligt
socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen.
Den enskilde ansvarar för att ge ett korrekt underlag för avgiftsberäkning.
Det enskilda avgiftsbeslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Karlstad.
Gäller endast beslut enligt socialtjänstlagen.

Förklaring till omvårdnadsnivåerna:
•
•
•

Omvårdnadsnivå 1: En till två besök/insatser per vecka, 933 kr.
Omvårdnadsnivå 2: Tre till fem besök/insatser per vecka, 1 411 kr.
Omvårdnadsnivå 3: Sex eller fler besök/insatser per vecka, 2 170 kr.

Alla insatser; omvårdnad, service och matdistribution ska biståndsbedömdas av våra
biståndshandläggare i Kommunen enligt Socialtjänstlagen.
För ytterligare information om avgifterna: Kontakta avgiftshandläggare för Socialförvaltningen
Filipstads Kommun, Pernilla Larsson Nordling, Vikhyttegatan 14, Filipstad.
Telefon 0590-612 65. Nås säkrast helgfri måndag till fredag klockan 09:00–10:00 eller via mail:
pernilla.larsson-nordling@filipstad.se
Insats

Avgift från och med 2022-01-01

Tvätt

354 kr per säck

Inhandling

86 kr per tillfälle

Städ 2 rum och kök

430 kr per tillfälle

Städ 1 rum och kök

354 kr per tillfälle

Tvätt, inhandling och städ ingår i maxtaxan

Insats

Avgift från och med 2022-01-01

Trygghetslarm (ingår i maxtaxan)

400 kr per månad

Extra larmknapp sammanboende

26 kr per månad

Installation av larm

400 kr

Avinstallation av trygghetslarm

400 kr

Insats

Avgift från och med 2022-01-01

Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård och
rehabilitering) (ingår i maxtaxan)

200 kr per tillfälle, högst 200 kr per dag

Kommunal hälso- och sjukvård (Delegerad
hemsjukvård) (ingår i maxtaxan)

150 kr per tillfälle

Korttidsboende/avlastningsplats
Insats

Avgift från och med 2022-01-01

Dygnsavgift, omvårdnad (ingår i maxtaxan)

72 kr per dygn. (För den som har omvårdnadsinsats
nivå 3 löper omvårdnadsavgiften på enligt befintlig
nivå)

Dygnsavgift, kost

121 kr per dygn

Avgift från första vårddygnet. Avlastning i hemmet kan beviljas max 16 timmar per månad.

Insats

Avgift från och med 2020-01-01

Matdistribution, huvudmål

50 kr per portion

Utkörning av matdistribution (ingår i maxtaxan)

20 kr per tillfälle

Ledsagning, t.ex. till sjukhus

200 kr per tillfälle

Avgift för kost i särskilt boende, dygnskost

3630 kr per månad

Sondmatning

2400 kr per månad

Måltid i matsalen, Servicehuset Ugglan, Lesjöfors

50 kr per måltid

Serviceavgift i matsalen, servicehuset Ugglan (ingår i
maxtaxan)

20 kr per måltid

