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2020 års avgifter i Gislaveds kommun
Avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt
Hälso- och sjukvårdslagen
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens avgifter. Tillämpningsanvisningarna
gällande avgifterna finns att läsa på kommunens webbplats: www.gislaved.se/omsorgstod-och-hjalp/aldre

Vård- och omsorgsboende
För dig som bor i vård- och omsorgsboende innebär avgiftssystemet att avgiften delas i tre (3) olika
delar. De tre delarna är:
•

Hyra, mat samt omvårdnad och service

Hyran för ditt boende fastställs av kommunens fastighetskontor och debiteras dig i förskott. Avgiften
för mat (månadsabonnemang) är 3900 kr/månad. Alla betalar för hyra och mat. Avgiften för
omvårdnad och service fastställs utifrån dina personliga ekonomiska förhållanden.

Så beräknas avgiften
Avgiften bestäms utifrån aktuella bruttoinkomster av pension, tjänst och kapitalinkomster efter det
att skatten dragits av. Till nettoinkomsten läggs eventuellt
bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd/bostadsbidrag.
Från nettoinkomsten dras fastställt minimibelopp, samt boendekostnaden. Minimibeloppet är 5339
kr/månad. För personer som inte fyllt 61 år höjs minimibeloppet med 10%.
Efter beräkningen får man fram ett avgiftsutrymme, som varierar från person till person. Av
avgiftsutrymmet tas sedan en månadsavgift ut för omvårdnad och service med 100%.
Den högsta avgiften som du kan få betala för omvårdnad och service är 2125 kr/månad.

Korttidsvistelse/Växelvård
Måltider under korttidsvistelse och växelvård är 130 kr/dygn.
Omvårdnad och service under korttidsvistelse och växelvård är 71 kr/dygn och avgiften är
inkomstrelaterad.

Hemtjänst/Hemsjukvård/Trygghetslarm
För dig som har hemtjänst/hemsjukvård innebär avgiftssystemet att avgiften fastställs utifrån dina
personliga ekonomiska förhållanden.
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Så beräknas avgiften
Avgiften bestäms utifrån aktuella bruttoinkomster av pension, tjänst och kapitalinkomster efter det
att skatten dragits av. Till nettoinkomsten läggs eventuellt
bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd/bostadsbidrag.
Från nettoinkomsten dras fastställt minimibelopp samt boendekostnaden. Minimibeloppen för år
2020 är för ensamstående 5339 kr/månad och för makar/sambo 4512 kr/månad per person. För
person som inte fyllt 61 år höjs minimibeloppet med 10%.
Efter beräkningen får man fram ett avgiftsutrymme, som varierar från person till person. Avgift för
utförd hemtjänsttimma är 300 kr. Avgift för trygghetslarm tas ut med 250 kr/månad.
Avgiften för hemsjukvård är 160 kr/besök (max. 320 kr/månad).
Efter inskrivning är avgiften 320 kr/månad.
Den högsta avgiften som du kan få betala för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm
och distributionsavgift för mat är 2125 kr/månad.

Frånvaro
Om du önskar avstå din hemtjänst ska du avboka den 24 timmar i förväg till berörd personal, så att
personalgruppen kan planera om sitt arbete. Avgift debiteras för hemtjänst som inte avbokats i tid.

Matdistribution
Matdistribution kostar 62 kr, det kan tillkomma 5 kr i form av distributionsavgift vilket är
inkomstrelaterat. Ditt avgiftsutrymme kommer att variera beroende på antal erhållna portioner
under månaden. Avgiften för hemtjänst/hemsjukvård/trygghetslarm kan påverkas då den är direkt
knuten till avgiftsutrymmet.
Av- och ombokning av matdistribution ska göras till det kök som levererar maten senast klockan
12.00 dagen innan leverans. Avgift debiteras för den matportion som inte avbokas i tid.

Bostadstillägg/Äldreförsörjningsstöd/Bostadsbidrag
Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd handläggs av Pensionsmyndigheten.
Telefon: 0771-776 776
Webb: www.pensionsmyndigheten.se
Bostadsbidrag och bostadstillägg för personer under 65 år handläggs av Försäkringskassan.
Telefon: 0771-524 524
Webb: www.fk.se
Det är viktigt att påpeka att du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden
som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften.
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Lunch vid träffpunkt samt vård- och omsorgsboende
75 kr/lunch exklusive dessert för anhöriga och pensionärer.
10 kr/dessert.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
62 kr/lunch.
10 kr/mellanmål.
Högsta avgiften för resor är 720 kr/månad. 32 kr/enkelresa.

Insatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Insatserna är som regel kostnadsfria, med några undantag.
•

Personer som bor i bostad med särskild service betalar hyra.

•

Kostnad för mat och förbrukningsartiklar enligt tillämpningsanvisningar.

•

Resor till/från verksamheter.

•

För barn som bor i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom ska
föräldrarna i skälig utsträckning bidra till barnets kostnader.

•

Personer som erhåller assistansersättning från försäkringskassan ska betala motsvarande
summa till kommunen om kommunen är assistanssamordnare.

Avgiftsfria insatser
•

Boendestöd

•

Kontaktperson

•

Avlösarservice upp till 10 timmar/månad

Hur hanteras dina personuppgifter?
Varje gång du är i kontakt med socialtjänsten och vården registreras uppgifter om dig.
Uppgifterna behövs för att kunna hantera ditt ärende och för att vård och omsorgen ska bli bra, trygg
och säker.
Uppgifterna får bara användas av dem som har behörighet till det.
Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på: gislaved.se/gdpr
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Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss:
Enheten för bistånd – Vård och omsorg
Besök: Stationsallén 5 A, Gislaved
Telefon: 0371-814 29, 0371-813 21
E-post: bistand.stodenhet@gislaved.se
Webb: gislaved.se/omsorgstod
Gislaveds kommun
Socialförvaltningen
332 80 Gislaved
Telefon: 0371-810 00, kontaktcenter
E-post: kommunen@gislaved.se
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