Särskilt boende

Förklaring till uträkning av maxtaxan 2020-01-01
Prisbasbeloppet
För år 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor.

Högkostnadsskyddet
Avgiften för hemtjänst i ordinärt- och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälsooch sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, det så kallade
högkostnadsskyddet.
För år 2020 motsvarar det 2125 kronor/månad.

Minimibeloppet
Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, hårvård,
dagstidningar, telefon, hemförsäkring, fönsterputs, öppen hälso- och sjukvård, tandvård,
läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd
47 300 x 1,3546 delat med 12 för ensamboende = 5339 kronor/månad
47 300 x 1,1446 delat med 12 för par = 4511 kronor/månad
För yngre funktionshindrade räknas beloppen upp 10%.

Höjt eller sänkt minimibelopp - individuell del
Fördyrade levnadskostnader, till exempel fördyrad kost (matabonnemang) kostnader för
förbrukningsmaterial och kostnader för God man höjer kommunen nivån på minimibeloppet.
Minimibeloppet sänks när du bor i ett särskilt boende där hushållsel, säng och sängbord ingår
i hyran.

Fördyrad kost – beräkning av individuell del
Särskilt boende, matabonnemang
Kompensering för kost, minimibelopp höjs med 1113 kronor.
Räknas ut så här – mellanskillnad mellan 3603 kronor (kommunens råvaror + tillagning)
och konsumentverkets schablon för bara råvaror 2490 kronor = 1113 kronor (individuell del)

Särskilt boende
Förbehållsbelopp
Minimibelopp + individuell del = förbehållsbelopp.

Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet är det belopp som blir över efter att förbehållsbeloppet och bostadskostnaden
är avdrag från nettoinkomsten.

Serviceavgift
Det är din inkomst och boendekostnad som ligger till grund för avgiftsberäkningen.
Storleken på avgiften beror på ditt avgiftsutrymme. Serviceavgiften är mellan 0 kronor och
max 2125 kronor/månad baserat på 2020 års prisbasbelopp.
Exempel 1
Om ditt avgiftsutrymme är 2500 kronor. Då är din serviceavgift 2125 kronor.
Du debiteras 2125 kr (serviceavgift)+450 kr (förbrukningsmaterial) + 3603 kr (mat) + hyra.
Exempel 2
Om ditt avgiftsutrymme är 125 kronor. Då är din serviceavgift 125 kronor.
Du debiteras 125 kr (serviceavgit)+450 kr (förbrukningsmaterial) + 3603 kr (mat) + hyra.
Exempel 3
Om ditt avgiftsutrymme är 0 kronor. Då har du ingen serviceavgift.
Du debiteras 450 kr (förbrukningsmaterial) + 3603 kr (mat) + hyra.

Fasta kostnader
Förbrukningsmaterial ensamboende 450 kronor/månad, par 325 kronor/månad
(tvätt- disk- rengöringsmedel, plasthandskar, soppåsar, tvättlappar, glödlampor toalett- och
hushållspapper etc.)
Måltidsabonnemang 3603 kronor/månad.
Hyra.
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