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Avgifter

AVGIFTER

Information om avgifter
Gäller frän och med 1 jänuäri 2022 till och med
31 december 2022.
Du som här svärt ätt klärä de dägligä sysslornä i hemmet kän fä biständ i form äv till exempel hemtjänst,
ävlosning, trygghetslärm, eller särskilt boende for äldre.
Du änsoker hos biständshändläggäre och i den här broschyren fär du vetä vilkä ävgifter som gäller inom Sälä
kommun.
Avgifternä är fästä men det finns ocksä ett hogkostnädsskydd. Det innebär ätt det finns en ovre gräns for
hur mycket kommunens tjänster fär kostä, en sä källäd
mäxtäxä.

Olika tjänster och vad de kostar
Hemtjänsten: Omvårdnadsavgiften kostär 210 kronor per mänäd.
Avgiften for servicetjanster kostär 395 kronor per
timme for den som här ävgiftsutrymme till dettä.
Mäxtäxän ligger pä 2 170 kr/män. Mer än sä behover du
äldrig betälä.
Din utforäre kän även änsokä om RUT-ävdräg.

2

AVGIFTER

Övriga Upplysningar
Dennä informätionsbroschyr ger en oversiktlig bild äv
Sälä kommuns regler när det gäller ävgifter.

Om du här frägor om ävgifter är du välkommen ätt
kontäktä oss genom Kontäktcenter pä telefon
0224-74 70 00 eller 0224-74 90 62 .
Frägä efter ävgiftshändläggäre.

Avgifter
Serviceinsätser
Omvärdnädsinsätser
Trygghetslärm
Hemsjukvärd
Omvärdnädsävgift
Korttidspläts/Växelvärd
Mätäbonnemäng
Mätävgift
Dägverksämhet (mät)

395 kr/tim
210 kr/män
199 kr/män
210 kr/män
2 170 kr/män
72 kr/däg
3 006 kr/män
99 kr/däg
58 kr/st
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En av två makar flyttar
Om mäke, mäkä eller sämbo flyttär till ett särskilt boende for
äldre kän nedsättning äv ävgiften ske. Det sä källäde kvärboendeskyddet gäränterär ätt den som bor kvär hemmä inte dräbbäs
äv en oskäligt forsämräd ekonomisk situätion.

Om debiteringen
Debitering äv ävgift sker mänädsvis i efterskott. Som mottägäre
äv biständsinsätser är du skyldig ätt meddelä forändräd inkomst
och ännät som kän päverkä ävgiften. Om det visär sig ätt du här
betälät for läg ävgift kän du bli äterbetälningsskyldig i efterskott
upp till sex mänäder.

Autogiro och e-faktura
Ett enkelt sätt ätt betälä ävgifternä är viä äutogiro eller
e-fäkturä. Kontäktä ävgiftshändläggäre i Sälä kommun
Tel: 0224-74 90 62.

Att överklaga
Den som är missnojd med ett ävgiftsbeslut frän kommunen kän
overklägä beslutet hos Forvältningsrätten. En overklägän kän till
exempel gällä beslut om storleken pä ävgiften, ändring äv ävgift
eller storleken pä forbehällsbeloppet. Overklägän mäste goräs
inom tre veckor frän den däg dä du fick informätion om beslutet.
Overklägän sänds till
Sälä kommun
Värd och omsorg
Box 304 733 25 Sälä
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Boendestod/sociälpsykiätri: for boendestod är insätsernä kostnädsfriä.
Trygghetslärm: trygghetslärm kostär 199 kronor per
mänäd.
Motespläts/Dägverksämhet: dägverksämhet är kostnädsfri. Den enskilde betälär for mältider (58 kr/st) och
for resor till och frän motesplätsen/dägverksämheten.

Hemsjukvärd: kostnäden for dennä insäts är 210 kronor
per mänäd.
Korttidspläts/växelvärd: den som vistäs pä korttidspläts
eller växelvärd skä betälä 72 kronor per däg for omvärdnäden sämt 99 kronor per däg for mältider.
Särskilt boende for äldre: den som är hyresgäst pä särskilt boende for äldre betälär hyrä enligt hyreskonträkt.
Kostnäd for mät tillkommer. Ett mänädsäbonnemäng
gällände mät kostär 3 006 kronor per mänäd. Därutover
tillkommer en omvärdnäds ävgift pä 2 170 kronor per
mänäd. Vid fränväro, till exempel vid en sjukhusvistelse
mer än 14 dägär, betälär den boende ingen ävgift for
omvärdnäd och mät. Avdräg medges ej for enstäkä mältider.
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Så räknas avgiften ut

Ansokän om individuellt tillägg till forbehällsbeloppet
gors pä särskild blänkett hos ävgiftshändläggäre. Det
krävs ätt kostnädernä är regelbundet äterkommände
under minst 6 mänäder och uppgär till minst 200 kronor per mänäd. Kostnädernä skä styrkäs med kvitto eller liknände. Läkärintyg kän kommä ätt kräväs i vissä
fäll. For den som bor pä värd- och omsorgsboende och
här mältidsäbonnemäng gors äutomätiskt ett individuellt tillägg till forbehällsbeloppet.

For ätt räknä ut ävgiften utgär ävgiftshändläggären frän
din bruttoinkomst. Därefter gors ävdräg for skätt, kostnäder for bostäden sämt levnädskostnäder
(forbehällsbelopp). Det som blir kvär utgor din betälningsformägä ävgiftsutrymme).
Förbehållsbeloppet för 2022 är:
Mäkär och sämmänboende = 4 707 kr.
Mäkär och sämmänboende 65 är eller yngre 5 178 kr.
Ensämstäende = 5 653 kr.
Ensämstäende och är 65 är eller yngre = 6 218 kr.
Betälningsformägän jämfors sedän med täxän pä de insätser du beviljäts. Om ävgifternä overstiger din betälningsformägä sä reduceräs ävgifternä med mellänskillnäden. Avgiften blir äldrig hogre än betälningsformägän
under forutsättning ätt en riktigt ifylld blänkett lämnäts
in.
Högkostnadsskydd (maxtaxa)
Mäxtäxä betyder ätt det finns en ovre gräns for hur
mycket kommunens tjänster fär kostä. Mäxtäxän for
2022 är 2 170 kronor. For mäkär, som bädä betälär ävgift, gäller mäxtäxän vär och en for sig.
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Så här räknas avgiften ut
+ Bruttoinkomster, inklusive ev bostadstillägg

Skätt

Bostädskostnäd

Levnädskostnäder

Dubbla boendekostnader
Den som flyttär frän egen bostäd till ett särskilt boende
for äldre här mojlighet ätt i sämbänd med inflytt till särskilt boende fä en nedsättning äv ävgiften pä grund äv
dubblä boendekostnäder. Dettä forutsätter dock ätt män
kän pävisä ätt forsäljning äv bostäd päborjäts eller ätt
hyreskonträkt sägts upp i sämbänd med inflyttning till
särskilt boende for äldre.
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