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AVGIFTER
Din avgift beror dels på vilka insatser du beviljas från kommunen och dels på
dina ekonomiska förutsättningar för att du aldrig ska behöva tacka nej till de
insatser du beviljats på grund av ekonomiska hinder. Kommunfullmäktige
beslutar varje år vilka taxor som ska gälla för insatserna.

Maxtaxa
Riksdagen har beslutat om en maxtaxa för vård och omsorg. Högre avgift än
maxtaxan får kommunen aldrig ta ut. Maxtaxan är lika i hela landet och ändras
varje år, för år 2022 är den 2 170 kr/mån.

Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme
Trots att avgiften reduceras av maxtaxan kanske din inkomst inte räcker för att
betala hela vård- och omsorgsavgiften. Därför har riksdagen beslutat om ett
minimibelopp, en summa som ska garantera att du har en viss levnadsstandard,
som är lika i hela landet.
Minimibelopp = ska täcka kostnader för t ex. livsmedel, kläder, skor, fritid,
hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror,
husgeråd och läkemedel.
Minimibeloppet är olika stort för olika grupper.

Minimibelopp 2022:
Om man bor ensam

Om man bor tillsammans

Personer som bor i egen bostad

5 653 kr

4 706 kr/person

Personer med insatser enligt LSS

6 218 kr

5 177 kr/person

(Gäller t.o.m. 60 år)
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Förbehållsbelopp = Den totala summan av bostadskostnad och minimibelopp.
Avgiftsutrymme = Den summa som blir kvar när vi har dragit av förbehållsbeloppet
från inkomsterna. Om avgifterna blir högre än avgiftsutrymmet reduceras
avgifterna för vård- och omsorg (gäller ej hyra, förbrukningsartiklar och mat).

Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg
Som pensionär ansöker du enkelt om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg,
elektroniskt eller per post hos Pensionsmyndigheten www.pensionsmyndigheten.se
alternativt telefonnummer 0771–776 776.

Sjukersättning eller aktivitetsersättning
Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning vänder dig till
Försäkringskassan för ansökan om bostadstillägg www.forsakringskassan.se
alternativt telefonnummer 0771–524 524.

Uppgifter och beslut
Kommunens avgiftshandläggare behöver uppgifter om din ekonomiska situation för
att kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme. På blanketten ”Inkomstförfrågan” anger du
dina inkomster och din bostadskostnad. Utifrån dessa uppgifter beräknas din
betalningsförmåga. Därefter får du ett avgiftsbeslut hemskickat på posten. Väljer du
att inte lämna några uppgifter får du betala hela din vård- och omsorgsavgift upp
till maxbeloppet, 2 170 kronor/månad.
Till inkomster räknas bl.a. lön av anställning, näringsverksamhet eller annan
verksamhet, pensioner, livränta, kapitalinkomster samt bostadstillägg.
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Nytt avgiftsbeslut varje år
I början av varje år fattas ett nytt avgiftsbeslut som innehåller kommunens nya taxor
och som baseras på årets pensionsuppgifter. Blanketten för ansökan om
avgiftsreducering skickas till dig i januari och ska returneras inom 14 dagar till
angiven adress.

Rätt att överklaga
Om du har frågor kring ditt avgiftsbeslut kan du kontakta avgiftshandläggaren. Om
du anser att avgiftsbeslutet är felaktigt har du rätt att skriftligt överklaga beslutet
inom tre (3) veckor. Skicka din överklagan till:
Förvaltningsrätten i Jönköping
Omsorgssektionen
514 80 TRANEMO
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Ett räkneexempel
Stina bor ensam. Hon har trygghetslarm och får dagliga insatser av hemtjänsten.
Hjälpen från hemtjänsten kostar 815 kr per månad. Trygghetslarmet kostar 227 kr
per månad. Summa avgifter 1 042 kr per månad.
Så här räknar vi fram vad Stina har råd att betala för sina insatser:
Inkomster
• Pension

7 122 kr

• Bostadstillägg

3 450 kr

Summa inkomster

10 572 kr

Förbehållsbelopp
• Hyra

4 400 kr

• Minimibelopp

5 653 kr

Summa förbehållsbelopp

10 053 kr

Avgiftsutrymme

519 kr

Eftersom Stina inte har råd att betala hela sin avgift på 1 042 kr minskas kostanden
till 519 kr.

Fakturering och avdrag
Fakturering sker månadsvis. Om beloppet på en faktura är lägre än 50 kr skickas
ingen faktura ut och beloppet flyttas till kommande månad. Inom äldreomsorgen
erbjuder vi både autogiro och e-faktura. E-faktura ansöker du via din internetbank.
Blankett för autogiro finns här https://www.tranemo.se/blanketter/ under Ekonomi
eller kan beställas på telefonnummer 0325-57 63 80. Underskriven blankett skickas
till:
Tranemo kommun
Ekonomiavdelningen
514 80 TRANEMO
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Avdrag hemtjänst/boendestöd
Vill du under en period inte ha hjälp från hemtjänsten/boendestödet kan du
avbeställa den minst 3 dagar i förväg. Du får då avdrag på avgiften på din faktura.
Om du inte kan nyttja din vård och omsorg på grund av sjukhusvistelse,
korttidsvård eller växelboende behöver du inte meddela personal/områdeschef utan
avdrag sker automatiskt på avgiften på din faktura.
Avdrag vård- och omsorgsboende
Det finns möjlighet till permission på våra vård- och omsorgsboenden. Tala om för
vårdpersonal/områdeschef minst 3 dagar i förväg när du vill ha permission. Du får
då avdrag på din avgift på din omvårdnadsavgift och helpension med det antalet
frånvarodagar.
Om du inte kan nyttja din vård och omsorg på grund av sjukhusvistelse får du
automatiskt avdrag på din omvårdnadsavgift samt helpension med antalet
frånvarodagar.
Avdrag LSS/Socialt stöd/IFO
För boende i gruppbostad för funktionsnedsatta görs avdrag enbart för
helpensionsavgift (livsmedel). Avdrag görs då utifrån antal redovisade portioner
oavsett orsak till frånvaro. Avdraget görs enligt gällande taxa för frukost, lunch och
middag för servicebostäder. Den enskilde behöver inte meddela frånvaron i förväg
för att avdrag ska beviljas.
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HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE
Hemtjänst avser beviljade insatser inom personlig omvårdnad och service i den
enskildes bostad eller motsvarande.
Personlig omvårdnad = de insatser som behövs för att tillgodose fysiska,
psykiska och sociala behov. Detta kan t.ex. innebära hjälp med att äta och dricka,
klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien. Samt övriga insatser som behövs för
att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det
egna hemmet.
Service = praktisk hjälp med bostadens skötsel t.ex. städ eller tvätt.
Avgift för hemtjänst
Omvårdnadsavgift, ej dagliga insatser
Omvårdnadsavgift dagliga insatser
Serviceinsatser (städ, tvätt, inköp)
Avgift vid utebliven insats (om ej återbud lämnats)

560 kr/månad
815 kr/månad
305 kr/h
305 kr/tillfälle

BOENDESTÖD I ORDINÄRT BOENDE
Boendestöd är beviljade insatser som främst ges till personer i yrkesverksam
ålder. Insatsen avser att stötta i vardagslivets aktiviteter som personen kan
utföra, men har svårt att planera och organisera på grund av sin
funktionsnedsättning.
Avgift för boendestöd
Ej dagliga insatser
Dagliga insatser

560 kr/månad
815 kr/månad
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Avgift abonnemang
Trygghetslarm betraktas som abonnemang och debiteras med fast månadsavgift.
Trygghetslarm
Borttappad larmknapp Doro armband
Borttappad larmknapp Doro halsband
Borttappad larmknapp Viser

227 kr/månad
180 kr
225 kr
800 kr

Övriga avgifter
Hemsjukvård
(inklusive hyra av tekniska hjälpmedel)
Avdrag görs enbart vid frånvaro hel månad.

422 kr/månad

Vaccination
Prisnivån bestäms utifrån VGR:s vaccinprislista avseende säsongsinfluensa.
Dagverksamhet för personer med
demenssjukdom

72 kr/dag

Resor till dagverksamhet

508 kr/månad

Omvårdnad korttidsplats/växelvård

72 kr/dygn

Kost korttidsplats/växelvård

138 kr/dag

Matdistribution (kyld mat)

2 170 kr/månad

Enstaka matportioner

72 kr/portion

Matportioner utöver bistånd

80,64 kr/portion
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VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
Särskilt boende avser boendeformer där service och omvårdnad ingår.
Boendeformen riktar sig mot äldre personer som behöver särskilt stöd i vardagen.

Hyra inklusive hushållsel per månad
Gudarpsgården
(Blomman, Trädet)

44 m²

5 430 kr

Gudarpsgården gruppbostäder 44 m²
(Solrosen, Treklövern, Violen, Ängen)

5 702 kr

Glimringe gruppbostäder
(Gläntan, Slättebo)

32 m²

5 702 kr

Glimringe (Huset)

55 m²

5 095 kr

Hjälmå gruppbostad
(Liljan)

37 m²

5 702 kr

Hjälmå

32 m²

3 887 kr

52 m²

5 274 kr

59 m²

5 705 kr

Omvårdnadsavgift

2 170 kr/månad

Medboendeavgift

560 kr/månad

Helpension

4 140 kr/månad

Halvpension

2 070 kr/månad

Förbrukningsartiklar

192 kr/månad
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MÅLTIDSPRISER

Pensionär

Icke pensionär

Frukost/kvällsmat

40 kr

Lunch

75 kr

Lunch

85 kr
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AVGIFTER LSS/SOCIALT STÖD
Särskilt boende avser gruppboende och serviceboende för service och omvårdnad.
Boendeformen riktar sig mot personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl
möter betydande svårigheter i sin dagliga livsföring.
Gruppboende (LSS)
Hyra inklusive hushållsel per månad
Havrestigen, Tranemo
Grässtigen, Tranemo

5 323 kr
5 323 kr

Parkgatan, Tranemo

5 323 kr

Storgatan, Limmared

4 194 kr
4 660 kr

Timotejstigen, Tranemo

5 323 kr

Helpensionsavgift

2 521 kr/månad

Serviceboende (LSS)
Hyra servicebostad LSS enligt hyresavtal.
Hemsjukvård

422 kr/månad

(inklusive hyra av tekniska hjälpmedel)
Avdrag görs enbart vid frånvaro hel månad.
Vaccination
Prisnivån bestäms utifrån VGR:s vaccinprislista avseende säsongsinfluensa.

12

Uppdaterad av: Marika Elverlind 2022-05-24

Avgift abonnemang
Trygghetslarm betraktas som abonnemang och debiteras med fast månadsavgift.
Trygghetslarm

227 kr/månad

Måltidskostnader
Servicebostad LSS samt dagverksamhet – Solgårdsgatan 2, Tranemo
Frukost

17 kr

Lunch

25 kr

Mellanmål

8 kr

Kvällsmat

34 kr

Daglig verksamhet LSS
För arbetstagare inom daglig verksamhet betalas en ersättning ut
enligt nedan:
Habiliteringsersättning, hel dag

76 kr/ dag

Habiliteringsersättning, halv dag

45 kr/ dag

För de arbetstagare som äter lunch debiteras en avgift på 25 kr/ dag.

Resekostnader
Resor till/från daglig verksamhet motsvarar Västtrafiks priser för kollektivtrafik
(avser periodbiljett zon C i Västra Götaland enligt Västtrafiks avgiftsnivå för
ungdomar). I denna kostnad ingår 6 enkelresor med minibuss eller personbil
inom ramen för verksamheten, boende, korttidsverksamhet, dagverksamhet etc.
Om man åker fler än 6 enkelresor/månad överstiger månadskostnaden avgiften
för periodbiljetten. Egenavgifterna för resa med personbil eller minibuss som
överstiger 6 enkelresor per månad är 3,40 kr/km.
Det finns även en taxa per dag som debiteras vid enstaka resa till och från daglig
verksamhet.
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Korttidsverksamhet LSS
Avgift för de som har aktivitetsersättning
Frukost

18 kr

Lunch

27 kr

Mellanmål

9 kr

Middag/kvällsmat

36 kr

Avgift för resor samma som ovan.
Ålder 0–5 år

33 kr/dag

Ålder 6–9 år

54 kr/dag

Ålder 10–13 år
Ålder 14–19 år

68 kr/dag
82 kr/dag

Avgift för resor samma som ovan.

Elevhem och familjehem
Avgift för de som inte har aktivitetsersättning
Underhållsstöd från var och en av föräldrarna i enlighet med 18 kap. 20 §
socialförsäkringsbalken, vilket för närvarande är högst:
0–10 år

1 673 kr per månad och förälder.

12–14 år

1 823 kr per månad och förälder.

15 år ->

2 223 kr per månad och förälder.
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