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Avgifter 2016
inom omsorgerna för äldre och funktionsnedsatta i Uppsala kommun
Beslutade av kommunfullmäktige 2013-09-30
Tillägg om avgift för kommunal hemsjukvård 2015-12-07
Tillägg om ny maxtaxa enligt socialtjänstlagen, beslut i kommunfullmäktige 2016-09-05

Samtliga avgifter beräknas individuellt och grundar sig på din totala inkomst samt
belopp satta enligt Socialtjänstlagen (2001:453) som är knutna till prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kronor.
Maxtaxa
Det belopp du som mest får betala för omvårdnadsavgift from 1 september 2016
1 991 kronor per kalendermånad.
Avgiftsberäkning per månad
+ din bruttoinkomst eller pension
+ bostadsbidrag eller bostadstillägg
- skatt
- boendekostnad (halva kostnaden om den delas med maka/make/sambo)
- underhåll barn under 18 år
- god man
- minimibelopp (se förklaring nedan)
= Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet är den högsta avgift du betalar i omvårdnadsavgift.
Avgiften får dock inte överstiga maxtaxan.
Inkomstblankett
För att vi ska kunna beräkna ditt avgiftsutrymme måste du skicka in en
inkomstblankett med egna uppgifter. Dels första gången du får en insats, dels vid en
årlig omräkning i januari, samt om förändring sker av dina inkomster eller
boendekostnader under året. Innan denna blankett inkommer faktureras du maxtaxa.
Individuell beräkning sker från och med den månad blanketten inkommer.
Vid den årliga omräkningen i januari distribuerar vi en blankett till alla som fått en
insats året innan. Blanketten finns även på Uppsala kommuns hemsida; Uppsala.se
där den kan fyllas i och skickas in elektroniskt med bankID eller skrivas ut och skickas
in med post.
Inkomstblankett kan även erhållas från din biståndshandläggare eller från kommunens
omsorgsdebitering tel. 018-727 57 00
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Minimibelopp

Minimibeloppet beräknas enligt socialtjänstlagen och är det belopp som ska täcka
normala kostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader. Där
ingår bland annat livsmedel, kläder, hygien, sjukvård, läkemedel, resor, el, tv mm.
Prisbasbeloppet multipliceras med 1,3546 för ensamstående och 1,1446 för var och en
av sammanlevande makar och sambor.
Minimibeloppet för 2016
65 år och över; För sammanlevande makar och sambor: 4 225 kr/person och månad.
För ensamstående: 5 001 kr/månad.
För personer under 65 år; makar och sammanboende: 4648 kr/person och månad.
För ensamstående; 5501 kr/ månad.

Hemtjänstavgift
Avgiften för hemtjänst är 247 kronor/timme. Du betalar för utförd hemtjänsttid som
beräknas per utförd minut.
Maxtaxa gäller och uppnås efter 8,06 utförda hemtjänsttimmar per månad. För tid
därutöver utgår ingen ytterligare avgift.
Matdistribution i ordinärt boende
50 kronor/styck. Ingår ej i maxtaxan.
För personer som ofta och varaktigt behöver matportioner ökas minimibeloppet enligt
särskild beräkningsgrund. Detta kan medföra viss reducering av omvårdnadsavgiften.
Avgift för trygghetslarm
Trygghetslarm: 199 kronor/månad. Avgiften ingår i maxtaxan.
Avgift för dagverksamhet
Dagverksamhet är avgiftsfri men det utgår en kostnad för lunch och kaffe med
50 kronor/dag. Kostnaden ingår ej i maxtaxan
Hälso- och sjukvård - avgift from 1 juli 2016
Från och med 1 juli 2016 införs avgift på de kommunala hemsjukvårdsinsatser som
utförs av legitimerad sjukvårdspersonal. Som legitimerad sjukvårdspersonal räknas
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (fysioterapeut). Avgift tas inte ut vid
besök av kommunens rehabiliteringsteam i samband med intensiv rehabilitering som
aktiv träning.
Kostnaden är 100 kronor per besök som faktureras varje månad. Kommunens maxtaxa
för enbart hälso-sjukvårdsinsats är 300 kronor. Denna avgift ingår dock även i
maxtaxan för hemtjänst om du har både hemtjänst och sjukvårdsinsats.
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Boendestöd till psykiskt funktionshindrade
Avgiftsfritt.
Avgifts tas ut för hälso-och sjukvårdsinsatser enligt ovan.
Avlösareservice
Avlösning i hemmet med upp till 24 timmar när närstående vårdar någon över 65 år.
Avgiftsfritt

Avlösarservice mer än 24 timmar är avgiftsbelagt med samma timtaxa som
hemtjänst och ingår i maxtaxan.
Korttidsvistelse

Vid vistelse på korttidsplats är omvårdnadsavgiften 1/30:e del av 1991 kronor per dag.
Denna avgift ingår i maxtaxan.
För matservice på korttidsboendet är kostnaden 99,55 kronor/dag. Det ingår ej i
maxtaxan.

Vård- och omsorgsboende mm.
Hyra
Hyror faktureras separat för ditt boende.
Tänk på att du har möjlighet att söka bostadstillägg eller bostadsbidrag. Är du 65 år
eller äldre kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Du som är
yngre än 65 år kan ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.
Omvårdnadsavgift
Vård- och omsorgsboende: Som mest betalar du maxtaxan; 1991 kronor/månad
Boende för personer med psykiskt funktionsnedsättning med bistånd enligt
socialtjänstlagen: Som mest betalar du maxtaxan; 1 428 kronor/månad.
Omvårdnadsavgift beräknas individuellt och hänsyn tas till ditt avgiftsutrymme
Kostnad för måltider
Som mest betalar du 2 987 kronor/månad och som lägst 1 838 kronor/månad.
Måltidskostnaden beräknas individuellt och hänsyn tas till ditt avgiftsutrymme
Kostnad för förbrukningsvaror
Ditt vård- omsorgsboende kan erbjuda att tillhandahålla vissa förbrukningsvaror och
förhyrning av lakan. Kostnaden för detta kan variera något i storlek beroende på vad
som ingår.
För detta betalar du din utförare direkt och detta ingår inte i maxtaxan.
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El-och TV avgift
I flertalet vård- omsorgsboenden ingår el och/eller TV i hyran. För dessa minskas
minimibeloppet enligt följande:
Elkostnad
TV-licens

Ensamstående
220 kr/månad
182 kr/månad

Sammanlevande makar och sambor
143 kr/månad/person
92 kr/månad/person

Ovanstående förändringar av förbehållsbeloppet sker i enlighet med avgiftsreglerna i
8 kap. socialtjänstlagen och Uppsala kommunfullmäktiges avgiftsbeslut från 2014.

Betala med autogiro
Använd gärna möjligheten att betala dina avgifter via autogiro. Blankett för att anmäla
detta finns på Uppsala.se, hos din biståndshandläggare eller på Omsorgsdebiteringen
tel. 018-727 57 00.

Möjlighet att överklaga avgiften
Om du inte är nöjd med beslut om inkomstberäkning, beräkning av minimibelopp eller
avgift kan du överklaga beslutet inom tre veckor. Skriftlig upplysning om detta får du
med ditt avgiftsbeslut.

Frågor om avgifter
Har du frågor om avgifter är du välkommen att kontakta vår avdelning för
omsorgsdebitering tel. 018-727 57 00 eller din biståndshandläggare.

Glöm inte skicka in din inkomstblankett dels när du får insatsen för första
gången eller vid den årliga omräkningen i januari för att undvika att få betala en
för hög avgift.
Utan insänd blankett debiteras du maxtaxa till dess blanketten inkommer.
Retroaktiv korrigering sker ej pga. ej insänd blankett.
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