Kommunens avgifter och taxor 2021

8 ÄLDREOMSORGENS AVGIFTER
HEMSERVICENS AVGIFTER
Geta kommuns avgifter för hemservice följer Lag och Förordning om klientavgifter inom socialoch hälsovården samt Socialvårdslagen. Avgifterna indexjusteras regelbundet vartannat år
utgående från förändringen i folkpensionsindex.
Hemserviceavgiften beräknas en gång i året på basen av senaste beskattningsintyget.
Avgiften för hemservice får enligt Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 § vara
högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen.
Den sammanlagda summan av socialvårdens avgifter bör beräknas så att klienten har kvar minst
198,00 euro per månad för eget bruk.
Äldreomsorgsavgifterna är momsfria om inget annat anges.

Vårdklasser vid beräkning av avgifter
Vårdklass
1
2
3

Vårdbehov
1-2 besök/vecka
3-6 besök/vecka
7-fler besök/vecka

Avgiftstabell för regelbunden hemservice
Avgifterna uppdateras automatiskt då uppdaterad förordning om klientavgifter inom socialoch hälsovården utkommer och gäller från och med påföljande månad då förordningen
publicerats. Avgiften justerad per 16.12.2019, gäller från och med 1.2.2020.
Antal personer i
hushållet
1
2
3
4
5
6

Bruttoinkomstgränser
588 €/månad
1 084€/månad
1 701 €/månad
2 103 €/månad
2 546 €/månad
2 924 €/månad

Vårdklass
1
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdklass
2
26%
16%
13%
11%
10%
8%

Vårdklass
3
35%
22%
18%
15%
13%
11%

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 357 euro och sänks
betalningsprocenttalet med 1 procentenhet för varje därpå följande person.
I hemserviceavgiften ingår bland annat vård enligt behov, administration, personalkostnader,
resor i samband med besök etc.
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Hur hemserviceavgifterna räknas ut:
Hemserviceavgifterna räknas ut på basen av antal besök/vecka och
bruttoinkomster/månad. Beroende på antal personer i hushållet
dras enligt tabellen en summa från hemservicetagarens
bruttoinkomster. Det vill säga enligt följande:
1. Antal hemservicebesök/vecka, det vill säga vårdklass.
2. Bruttoinkomst/månad.
3. Den summa som framkommer i tabellen beroende på antal personer i
hushållet dras bort från bruttoinkomsterna/månad.
4. Den procentsats som anges på basen av vårdklass och antal personer i
hushållet beräknas på bruttoinkomsterna/månad som återstår efter att
fribeloppet har dragits av, och blir hemserviceavgiften.
Räkneexempel på beräkning av avgift för regelbunden hemtjänst.
1 persons hushåll Betalningsförmåga (bruttoinkomster) 950€/månad
5 besök i veckan enligt vårdplan
950€ / månad – inkomstgränsen 588 € = 362€
362€x26%= 94,12€
Avgift 94,12€ / månad

FÖR BOENDE PÅ EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE
Utöver avgift för regelbunden hemservice tillkommer en serviceavgift för boende på ESB.
Serviceavgift 25€/månad
Hyra
Enligt kvadratmeter
Ingår i serviceavgiften: städning i eget rum samt allmänna utrymmen, dusch, klädvård, aktiviteter,
toalettpapper, hushållspapper, hakklappar etc.
Ingår i rumshyran: el, värme, vatten, avfallshantering, tillgång till förråd och gemensamma
utrymmen m.m.

AVGIFTSTABELL FÖR TILLFÄLLIG HEMSERVICE
För tillfällig hemservice eller för hemservice under 5 timmar per månad debiteras en avgift om 10
€/per timme. För tillfälligt hembesök debiteras minst 30 minuter.
Avgift för akut-/periodplats på Hemgården: 40€/dygn. All service, mat, material och hyra ingår.

AVGIFTSTABELL FÖR STÄDSERVICE
Bruttoinkomstgränser
€/månad
0-445
446-750
751-1 250
1 251-1650
1 651-

Avgift
€/timme
3,30€
8,80€
14,30€
19,80€
30,80€
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AVGIFTER FÖR ANNAN STÖDSERVICE
Service
Mattransport
Badservice
Klädvård
Trygghetsringning/byn

Euro/gång
1€
5€
4€
9€
Trygghetsringning/boende i Hemgårdens hyreslägenheter 9 €

AVGIFT FÖR FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Tvättlappar
Vinylhandskar
Tvättcreme
Engångsunderlägg

10 €/ask (200 st)
10 €/ask (200 st)
10 €/flaska (1000 ml)
10 €/ förpackning

MÅLTIDSAVGIFTER FÖR BOENDE OCH HYRESGÄSTER PÅ
HEMGÅRDEN SAMT HEMSERVICEKLIENTER
Halvpension 7 €/dygn
Halvpension 200 €/månad
Helpension
Helpension

14 €/dygn
390 €/månad

Halvpension inkluderar ett huvudmål, frukost eller kvällsmat samt kaffe.
Helpension inkluderar två huvudmål, frukost, kvällsmat samt kaffe.
Måltidspaketet debiteras som antingen halv- eller helpension för boende och hyresgästerna
(pensionärslägenheterna) på Hemgården samt hemserviceklienter.
Avgifterna gäller ej om man är på sjukhus eller annan vårdinrättning eller om annat bestyrkt
hinder föreligger.

MÅLTIDSAVGIFTER FÖR STÖDSERVICEKLIENTER
Lunch
7€
Mattransport 1 €

MÅLTIDSAVGIFTER FÖR ÖVRIGA
Gäller anhöriga, besökare och övriga gäster. Måltidsavgifter för andra än servicetagare är
momspliktiga och faktureras påföljande månad. Avgifter är således inkl. 14 % moms.
Frukost 4 €
Lunch 8,50 €
Middag 8,50 €
Kvällsmat
4€
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AVGIFT UNDER FRÅNVAROTID
När servicen avbryts för längre tid än 5 dagar i rad uppbärs ingen hemserviceavgift eller
måltidsavgift för de dagar som överstiger de 5 första frånvarodagarna. Om servicen avbryts för
kortare tid av orsaker som beror på kommunen eller p.g.a. omvårdnad på anstalt uppbärs ingen
avgift från första dagen. Om frånvaron pågår under en hel månad är den helt avgiftsfri.

HYROR FÖR PENSIONÄRSLÄGENHETERNA VID HEMGÅRDEN
Lägenhet
0
1 + 10
2 till 9

Hyra €/m3
7,60€
6,18€
6,18€

Kvadratmeter
45,6
50,4
35

Hyra, totalt
346,34€
311,47
216,30

HYROR FÖR RUMMEN PÅ SERVICEBOENDET HEMGÅRDEN
lägenhet/rum
11 till 15
16
17 till 19

Hyra €/m3
8,60 €
8,60 €
8,60€

Kvadratmeter
30
28
30,3

Hyra, totalt
258,02 €
240,81 €
260,60 €

UTHYRNING AV PERIODPLATS PÅ SERVICEBOENDET (ESBPLATS)
Uthyrning av periodplats till annan kommun:
I övrigt enligt kommunens taxa.

170,00 €/dygn

UTHYRNING AV LOKAL FÖR FÖRETAG ELLER PRIVATA
AKTÖRER
Uthyrning av lokal i servicehuset för företag och privata aktörer:

27,00 €/h.

Hemgårdsföreningen har tillgång till lokalen hyresfritt.
Fotvårdare som bedriver medicinsk fotvård eller ger fotvård till äldreomsorgens klienter eller
pensionärer får hyra lokalen hyresfritt.
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