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Vad du ska betala för äldreomsorg
och inom funktionshinder beror på hur
mycket du har i inkomst samt årets
prisbasbelopp som fastslås av
regeringen.

Vad är ett förbehållsbelopp?
Förbehållsbelopp är de pengar du behöver
för dina personliga behov såsom mat, kläder,
förbrukningsvaror, fritidsaktiviteter, telefon,
läkarvård m.m. Förbehållsbeloppet dras av
från din inkomst innan avgiften tas ut.

Inkomstförfrågan
Första gången du får hemtjänst, hemsjukvård,
trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsvård
eller flyttar till ett särskilt boende får du en
blankett, inkomstförfrågan som du ska fylla i
och skicka till avgiftshandläggaren.

Förbehållsbeloppet i hemtjänsten är:
5 373 kronor per månad för ensamstående
4 540 kronor per månad för makar och
sambor.
Förbehållsbelopp i särskilt boende är:
5 824 kronor per månad.

Avgiftshandläggaren räknar sedan ut vad du
ska betala och skickar ut ett avgiftsbeslut till
dig. Götene kommun behöver spara och
hantera personuppgifter om dig, som namn,
personnummer, adress, telefon och dina
inkomstuppgifter för att kunna få fram
underlag och därmed besluta om hur avgiften
blir för dig. Dina uppgifter har kommunen fått
från dig och andra myndigheter såsom
Pensionsmyndigheten, Skatteverket och
Försäkringskassan.

Vad du får betala som mest (Maxtaxa)
Oavsett om du bor i den egna bostaden eller
särskilt boende betalar du aldrig mer än
2 139 kronor per månad för din omvårdnad,
detta kallas maxtaxa. I maxtaxan ingår inte
mat och hyra. Om du betalar mindre beror
det på att du har färre antal hjälpinsatser
eller har lägre avgiftsutrymme.

Götene kommun hanterar och sparar dina
uppgifter i enlighet med de lagar som styr
hanteringen av personuppgifter som t.ex.
dataskyddsförordningen och socialtjänstlagen.
Ansökan om bostadsbidrag/tillägg
Du som är 65 år eller äldre har rätt att ansöka
om bostadstillägg för pensionärer (BTP) från
Pensionsmyndigheten, telefon: 0771-776 776.
Är du yngre än 65 år gör du ansökan hos
Försäkringskassan. Bostadsbidrag/tillägg
räknas som inkomst. Viktigt att du gör
ansökan snarast vid flytt till särskilt boende så
du får rätt avgift från början.

Vad kostar hemtjänst och
hemsjukvård?
I hemtjänsten kan du få hjälp av en
undersköterska med serviceinsatser och/eller
personlig omvårdnad. I hemsjukvården kan
du få hjälp av kommunens sjuksköterska
eller undersköterska. Vad du ska betala
beror på hur många tillfällen per vecka du
har hjälp. Se tabell nedan.
Nivå

Antal hjälptillfällen
per vecka

1

1-6 tillfällen

2

7-13 tillfällen

3

14 eller fler tillfällen

Högsta
avgift per
månad
847 kr
1 426 kr
2 139 kr

Vad kostar trygghetslarm?
För dig som enbart har trygghetslarm
kostar larmet 278 kronor per månad. Om
du har mer hjälp från hemtjänsten räknas
avgiften in i hemtjänstnivån. Om du har
mobilt trygghetslarm kostar det 361 kr
per månad.
Vad kostar maten i hemtjänsten?
Om du har hemtjänst betalar du 67
kronor för en färdiglagad matportion
som levereras hem till dig. Har du inte
hemtjänst får du betala 20 kr extra för
hemkörningen.
Vad kostar hemtjänst med
förenklat beslutsfattande för
äldre?
Du kan få hjälp med vissa
serviceinsatser utan föregående
behovsprövning. Du betalar 280 kr per
timma.
Vad kostar hjälpen i särskilt
boende?
Om du bor i ett särskilt boende ska du
betala för vård, omvårdnad och socialt
stöd. Du betalar aldrig mer än 2 139
kronor per månad. Det kallas för
hemtjänst i särskilt boende och ingår i
maxtaxan.
Vad är hyran för en bostad i
särskilt boende?
Dem som bor i en bostad i ett särskilt
boende betalar en hyra. I hyran ingår
också tillgång till gemensamma
utrymmen. som kök, matsal och dagrum.
Hyran för en bostad i särskilt boende
varierar från 6 516 till 7 073 kronor per
månad.

Vad kostar maten i särskilt
boende?
För den färdiglagade maten som
serveras i äldreboende betalar du
3 546 kronor per månad
ÖVRIGA INSATSER
Vad kostar
korttidsvistelse/växelvård?
Korttidsvistelse/växelvård är en tillfällig
hjälp vid ett korttidsboende eller särskilt
boende när man inte kan åka hem direkt
från sjukhuset eller inte kan få den hjälp
man behöver i det egna hemmet av
hemtjänsten.
För korttidsvistelse/växelvård får du
som mest betala 71 kronor per dag och
ingår i maxtaxan.
För färdiglagad mat som serveras vid
korttidsvistelse är kostnaden 118 kronor
per dag.
Vad kostar biståndsbedömd
dagverksamhet?
Dagverksamhet är en möjlighet att delta
i aktiviteter för gemenskap, stimulans
och träning när du inte kan få det i det
egna hemmet av hemtjänsten.
För dagverksamhet betalar du 71 kronor
per dag som ingår i maxtaxan och för
maten betalar du 49 kronor.

