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JOKKMOKKS KOMMUN 

Beräkning av avgifter
 
Aktuella inkomstuppgifter hämtas från Pensionsmyndigheten samt från den enskilde via
 
en inkomstförfrågan.
 
Avgiftsberäkning görs vid nya ärenden, förändringar samt under första kvartalet varje år.
 
Du får ett skriftligt beslut om din aktuella avgift.
 
Avgiften bygger på ett biståndsbeslut.
 

Bostadstillägg (BTP) ansöks om hos Pensionsmyndigheten.
 
Tel: 0771-776 776. Hemsida: www.pensionsmyndlgheten.se/BTP.htm
 
Bostadstillägg är en pensionsförmån.
 

Begreppsförklaringar 

Förbehållsbelopp: Det belopp som den enskilde skall ha rätt att behålla av sina egna
 
medel innan omvårdnadsavgift tas ut.
 

Förbehållsbeloppet består av ett minibelopp och en faktisk boendekostnad.
 
Minibeloppet består av: 1) schablonbelopp och 2) individuellt belopp.
 

Schablonbeloppet uppgår till 4967 kronor/månad för ensamstående och
 
4197 kronor/månad för makar.
 
För yngre funktionshindrade (under 65 år) är beloppet 10% högre. För ensamstående
 
5464 kronor och makar 4694 kronor.
 
Det ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, fritid, hygien, tandvård, läkemedel,
 
hemförsäkring, tidning, telefon m.m.
 

Individuellt belopp kan höja minibeloppet om du har merkostnader.
 
Den vanligaste höjningen är ett tillägg om du har matdistribution, som motsvarar den
 
fördyring det blir att köpa dessa måltider via kommunen istället för att själv handla och
 
laga dessa måltider.
 
Tillägget är olika beroende på om du har matdistribution till lunch eller middag, eller både
 
och. För att tillägg för matdistribution ska beviljas ska det vara av varaktig karaktär och
 
minst 7 måltider per månad.
 

Bor du på särskilt boende betalar du för ett helt matabonnemang per månad och då får
 
du ett högre tillägg för dyrare matkostnad. På korttidsplats betalar du samma summa per
 
dygn för maten, som de som bor på särskilt boende och får motsvarande tillägg den tid
 
du är på korttidsplatsen.
 

Andra återkommande fördyrande kostnader som kan höja minibeloppet är till exempel
 
kostnad för God man som den enskilde själv betalar. Kan också vara kostnader som rör
 
famllj- och arbetssituation, kostnader till följd av funktionshinder, merkostnad för
 
specialkost enligt läkarintyg. Dessa kostnader måste prövas i det enskilda fallet och
 
ansökan görs hos avgiftshandläggaren, via inkomstförfrågan. Ska dock vara av varaktig
 
karaktär.
 

För de som bor i särskilt boende görs ett avdrag i minibeloppet med 350 kr/månad. Det
 
innefattar 150 kr för inventarier d.v.s. säng och madrass samt 200 kr för hushållsel
 
(utifrån Pensionsmyndighetens uträkning).
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Hemtjänsttaxa från 2013-01-01
 

Nivå 1 2 3 
Timmar/månad 0-3 3-10 1O-över 
Självkostnadspris 267:-/tim 
Av nettoinkomsten 12% 15% 

Max belopp/månad	 1 760 : 1 760:

Timpriset är kopplat till LASS-ersättningens nivå, vilket regeringen fastställer varje år. 

Taxa för Äldreomsorgens tillfälliga insatser eller för enbart vissa insatser: 

Anhörigstöd	 Avgiftsfri avlösning i hemmet upp till 10 tim/månad. 
Därefter debiteras insatser enligt hemtjänsttaxan. 

Egenvård	 Egenvårdsavgift motsvarande taxan för mindre hemtjänstinsatser 
tillämpas under begränsade perioder av egenvård upp till 
4 timmar/månad. Andra återkommande fördyrande kostnader 
som kan höja minibeloppet är till exempel kostnad för God man 
som den enskilde själv betalar. Kan också vara kostnader som 
rör 

Trygghetslarm	 150 kr/månad, ingen avgift om du har hemtjänstinsatser. 
Borttappad larmklocka debiteras med faktisk kostnad 

Omvårdnad på Samma avgiftsnivå som de som bor i särskilt boende (nivå 3) 
Korttidsboende Hänsyn tas till avgiftsutrymmet. 

Max 58,67 kr/dygn eller 1760 kr/månad 

Korttidsboende, mat	 100 kr/dygn 

Dagverksamhet	 Enbart avgift för mat och fika. 

Måltider	 51 :-/portion huvudmål 
46 :-/portion idagverksamhet 
15:-/portion frukost 
10 kr:-/fika på dagverksamhet 

Högsta avgift: (högkostnadsskydd) Den högsta avgiften som kommunen får ta ut för
 
insatser för hemtjänst såväl i ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet och
 
kommunal hälso- och sjukvård är i år bestämd till 1760 kronor/månad.
 

Nedsättning av avgift:
 
Avgiftsbefriad från hemtjänstavgift i ordinärt och särskilt boende blir den som har
 
nettoinkomster under schablonbeloppet fastställt för år 2013.
 
Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlaget. Som inkomst räknas även överskott av
 
kapital som vi får uppgifter om från Skatteverket. I början av året ligger uppgifter kvar från
 
år 2010, under året kommer uppgifter för år 2011, meddela om ni har nyare uppgifter.
 
I kapital ingår den faktiska förmögenheten vilket innebär aktiefond, pensionsförsäkringar,
 
räntefonder, tillgångar på banken, aktier, obligationer och fastighet.
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AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE
 
För gifta makar summeras inkomsterna och delas på två.
 
Sammanboendes inkomster räknas var för sig.
 
Om båda makarna har insatser görs en beräkning för var och en, de får varsin faktura,
 
där de faktiska utgifterna särskiljs. Kostnaderna kan läggas ihop till en samlingsfaktura
 
om så önskas, avgiften specificeras ändå för var och en.
 
Även om bara en har hemtjänst så räknas den gemensamma inkomsten ihop, summeras
 
och delas på två. Även bostadskostnaden delas på två.
 

AVGIFTER I SÄRSKILT BOENDE 
Hyran varierar beroende på vilket särskilt boende du bor och hur stort rum du har.
 
Mat abonnemanget kostar 3 000 kr i månaden.
 
Omvårdnaden debiteras 15 % av din inkomst i förhållande till ditt avgiftsutrymme.
 
Maxtaxan på 1760 kr/månad gäller även här.
 

Omvårdnadsavgifter för makar 
Lika om båda eller bara en bor i Särskilt boende 
Makarnas gemensamma inkomst summeras och delas på två.
 
Bostadskostnaden och BTP bedöms separat för var och en som bor på särskilt boende.
 
Bor en maka/make kvar hemma i ordinärt boende och har insatser så bedöms
 
dennes bostadskostnad och BTP separat. Kostnaderna kan läggas ihop på en
 
samlingsfaktura om så önskas, avgiften specificeras ändå för var och en.
 

Boendekostnad 
Bostadskostnad i ordinärt boende beräknas utifrån faktisk boendekostnad som uppges 
av den enskilde. Vi använder oss av samma regelverk som Pensionsmyndigheten. 

Dubbelhyra vid flytt från ordinärt boende till särskilt boende tas inte hänsyn till vid 
avgiftsberäkning. Kan man inte betala de dubbla hyrorna hänvisas man till 
socialtjänstens biståndsenhet för ansökan om försörjningsstöd. 

Ändrade förhållanden under året 
Kunden har skyldighet att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året 
och som kan påverka beräkningen av avgiften. 

Bra att veta 

Vid frånvaro: 
För alla med hemtjänstinsatser i nivå 2 och nivå 3 i ordinärt boende och de som bor i 
särskilt boende gäller följande vid frånvaro: 

om du vistas på sjukhus görs avdrag på omvårdnadsavgiften liksom avgiften för 
mat på särskilt boende från och med inskrivningsdagen till och med dagen innan 
utskrivningsdagen, avgift betalas från och med den dag man kommer hem. 
Vid övrig frånvaro görs avdrag på omvårdnadsavgiften från åttonde dagen vid 
sammanhängande frånvaro som meddelats minst en vecka i förväg. 

- Vid annan frånvaro än sjukhusvistelse görs inget avdrag på avgiften för mat på 
särskilt boende om det inte gäller hela dygn och har avbeställts minst en vecka i 
förväg. 
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Hemförsäkring
 
Alla ska ha en egen hemförsäkring.
 
Vanlig hemförsäkring kanske inte täcker en eventuell stöld när man bor på särskilt
 
boende eller har hemtjänst i ordinärt boende och många har tillgång till lägenheten.
 

Alla som flyttar in på särskilt boende eller blir beviljade trygghetslarm och/eller hemtjänst
 
och lämnar ifrån sig en nyckel till sin bostad till hemtjänstpersonal, rekommenderas att se
 
över sin hemförsäkring.
 
Detta för att se om just deras försäkringsbolag har särskilda regler gällande då nyckel
 
lämnats ut och om eventuell tilläggsförsäkring fordras för detta.
 

Överklagan
 
Rätt föreligger för den enskilde att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär.
 
Om ni vill överklaga socialnämndens beslut, ska ni ställa skrivelsen till Förvaltningsrätten,
 
men sända överklagandet till socialnämnden. 

För att förvaltningsrätten ska kunna ta upp ert överklagande måste er skrivelse ha
 
kommit in till socialnämnden inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet.
 
Tala om vilket beslut ni överklagar och ange de ändringar av beslutet ni begär. Sänd
 
också med sådant som ni anser har betydelse för ärendet, men som ni inte redan lämnat.
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och
 
telefonnummer. Om ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen.
 
Sänd i så fall med fullmakt.
 
Om nämnden inte ändrar beslutet skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten, som då
 
avgör om beslutet ska gälla eller inte.
 

Ni sänder ert överklagande till denna adress:
 

Jokkmokks Kommun 
Socialnämnden 
962 85 Jokkmokk 
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Instruktion till blanketten. 
inkomst och utgiftsposter ska alltid anges for båda makarna oavsett om det bara är den ena 
parten som har insatser från Socialtjänsten. 

• Egna privata pensioner 
Anges fore skatt och av båda makarna 

• Utlandspension 
Anges i den valuta den utbetalas. Om pensionen anges i utländsk valuta räknar 
avgiftshandläggaren om den till svenska kronor den dag beräkningen görs. Ange om 
pensionen redan är beskattad i ursprungslandet. 

• Inkomst av tjänst 
Inkomster av tjänst, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet av varaktig och 
tillfållig natur till exempel hyresintäkter. Bruttoinkomst (inkomst fore avdrag av skatt) 
ska anges. 

• Bostadskostnad 
Bostadskostnad räknas utifrån Pensionsmyndighetens beräkningar. 
Kostnaderna ska anges före avdrag av bostadstillägglbidrag. Delas bostaden av gifta 
makar anges bostadskostnaden normalt som gemensam. l det fall som makar har två 
bostadskostnader (var sin) anges det under övriga upplysningar. 

a För hyrd bostad gäller att bostadskostnaden är lika med hyran inklusive värme. 
Abonnemang på Tv-kanaler och Internet om det är hyresvärden som tecknat 
avtalet och avgiften ingår i hyran. 

a För bostadskostnad i egen fastighet är det enbart kostnader för boendedelen som 
ska räknas med. Som boendekostnad i egen fastighet räknas uppvärmning, 
vatten, avlopp, sophämtning, sotning, samt kostnad fOr snöröjning/ 
gräsklippning. 

a Ränteutgifter på eventuella lån som är tagna för huset och med huset som 
säkerhet tas upp med 70% (30% är avdragsgillt så det drar ni ifrån), 

a Eventuell avgift till villa/vägförening och avgift till samfallighet. 
a Fastighetsskatt elJer kommunal fastighetsavgif1.. 
a Vad som INTE räknas med som bostadskostnad är avgift för 

parkeringsplats/garage, avgift till hyresgästförening, avgift för hushållsel eller 
hyra av möbler. Egna kostnader for TV- och Internetabonnemang räknas inte 
med som bostadskostnad. 

• Mer kostnader (kopior som intygar detta skickas med) 
a Kostnad God 'manlFörvaltare. Minibeloppet höjs med 1I12-del per månad av den 

årliga avgiften som den enskilde senast betalat enligt Överförmyndarens 
beslut. 

a Övriga kostnader anges som omsorgstagaren har av varaktig karaktär. Dessa ska 
dels vara varaktiga, det vill säga under minst sex månader per år, dels uppgå 
tilllägst 200 kr/månad. Till exempel merkostnad för specialkost enligt 
läkarintyg, merkostnad till följd av funktionshinder, rehabilitering eller resor, 
Kostnader som redan ingår i förbehållsbeloppet ska ej anges. 

Skicka svar på denna till: 
Avgiftshandläggare 
Socialtjänsten Jokkmokks Kommun, 962 85 Jokkmokk 



, JOKKMOKKS KOMMUN 

INKOMSTFÖRFRÅGAN 2013 
För fastställande av avgift inom äldreomsorgen och enheten funktionshindrade 

ofp ersonuppgl ter 
Namn Personnummer 

I� 
Adress 

Postadress 

Telefon r Telefon mobil 

p Ofersonuppgl ter pa mak/a ma ke 
Namn Personnummer 

i 
Adress 

Postadress 

Telefon ITelefon mobil 

Annan fakturamottaoare'l">' 

O Förvaltare O God man O Anhörig D Annan 
Namn Personnummer 

) 

Adress 

Postadress 

Telefon !Telefon mobil 

o Jag vill inte lämna uppgifter. Detta innebär att jag betalar full omvårdnadsavgift 
(1760 kr/månad år 2012) 
Datum Namnunderskrift o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inkomst före skatt, bruttoinkomst 2013. Beloppen för pensioner från 
P' d' h h d' k d" o f o D b h o. INTE h"00 •enslOnsmyn 19: eten amtar VI Ire t an ran. e e over anges ar. 
Inkomst Egen Maka/makes

-
Privat pension från 
.............................. Kr/mån Kr/mån 

Privat pension från 
.............................. Kr/mån Kr/mån 
Utlandspension, land 
................................ Kr/mån Kr/mån 
Inkomst av tjänst 

Kr/år Kr/år 
Livränta 

Kr/år Kr/år
Skattepliktig Ja D Nej D 
Sjukpenning/sjukersättning 

Kr/mån Kr/mån 



Uppgifter om ränta/utdelning av kapital enligt senaste godkända deklarationen, hämtar� 
vi från Skatteverket. Har ni nyare upp~ifter an~e detta:� 

................................. kr/år Egen' kr/å~ake/makes
 
Bostadskostnad. An~e aven bostadsyta.� 
Hyr lägenhet 

Hyra.. .. .. .. ..... .... kr/månad Bostadstillägg kr/månad 
............ kvm 

Ingår hushållsel? Ja O kr/månad Nej O 
Bor i egen 
fastighet Fastighetsbeteckning Taxeringsvärde: kr 

............ kvm� Räntekostnad 70% (ej amOltering) kr/år 

Fastighetsavgift/-skatt: kr/år 

Sophämtning, vatten, avlopp, sotning kr/år 

Uppvännningskostnader: kr/år 

Avgift till villa/vägförening eller samfållighet. " kr/år 

Övrigt .. 

Merkostnader 
Kostnad för God Man kr/år 

Övriga kostnader kr/år 

.. 
Ovriga upplysningar 

Underskrift 
Härmed försäkrar jag/vi på heder och samvete att lämnade uppgifter är fullständiga 
och sanningsensliga. Jag/vi är medveten om att jag/vi är skyldig att meddela ändrade 
förhållanden som kan påverka min avgift. 
Jag kommer också att meddela om det blir framtida förändringar. 
Ort Datum 

Namnteckning Namnf6rtydligande 

Namnteckning Namnf6rtydligande 

Lämnade uppgifter kommer att behandlas l enlIghet med personuppgIftslagen.� 
Lämnas inga eller ofullständiga uppgifter kommer ordinarie avgift att tas ut fOr omsorgen.� 


