Information om avgiftsberäkning
Inom äldreomsorgen gäller lagen om maxtaxa. Enligt beslut av Ängelholms
kommunfullmäktige gäller följande avgiftsregler i Ängelholms kommun.
Högsta avgiften för hemtjänst, omvårdnad, trygghetslarm, hemsjukvård,
hjälpmedelsabonnemang och matdistributionsavgift är fastställt till 2 139
kronor/månad från den 1 mars 2021. Avgift för kost och boende ingår inte i
maxtaxan. Detta är ett lagstadgat högkostnadsskydd som kallas maxtaxa. Ingen
ska behöva betala mer än högkostnadsskyddet.
Vad kostar det?
Hemtjänst 325 kr/insats timme
Hemsjukvård 250 kr/månad
Trygghetslarm 300 kr/månad.
Hjälpmedelsabonnemang 60 kr/månad
Korttidsvård Omvårdnad: 70 kr/dygn, Kost: 81 kr/dygn, Hyra: 72 kr/dygn
Beräkning av avgiftsutrymme
Avgiftsutrymme är det som blir kvar när inkomsterna har minskats med
förbehållsbeloppet. Avgiften kan aldrig bli högre än avgiftsutrymmet. Blir
avgiftsutrymmet ett minusbelopp uttages ingen avgift. Den som får minus kan
vara berättigad till försörjningsstöd från kommunen eller äldreförsörjningsstöd
från försäkringskassan eller bostadstillägg.
Aktuella inkomster
Vid beräkning av den enskildes avgiftsutrymme läggs samtliga inkomster ihop.
Till inkomst räknas aktuell inkomst av tjänst, pension, livränta, kapitalinkomst,
bostadsbidrag och bostadstillägg. Beräkning av reavinst och förlust görs inte.
Förmögenheten påverkar inte avgiftens storlek. Om inte bostadsbidrag är sökt
så rekommenderas detta. Makars inkomster läggs samman och fördelas med
hälften på vardera parten. Sammanboendes inkomster räknas var för sig. I
samband med att en av makarna flyttar till särskilt boende permanent räknas
båda makarna som ensamstående och avgifterna beräknas utifrån vars och ens
inkomster.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp är den summa varje person skall ha kvar av egen inkomst
innan kommunen har rätt att ta ut avgift för trygghetslarm, hemtjänst,
omvårdnad, hemsjukvård och hjälpmedelsabonnemang.
Förbehållsbeloppet består av schablonbelopp, individuella tillägg, samt
hyra/boendekostnad.
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Ensamstående 5 373 kr/månad + 537 kr om personen är under 61 år
Makar 4 540 kr/person/månad + 454 kr om personen är under 61 år
Schablonbelopp
Schablonbeloppet för 2021 är fastställt till 5 373 kronor/månad för
ensamstående och 4 540 kronor/person och månad för makar.
Schablonbeloppet ska räcka till normala levnadsomkostnader (livsmedel,
kläder, skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, möbler,
husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, läkemedel, tandvård, öppen hälsooch sjukvård).
Individuella tillägg
I vissa fall kan personer få ett individuellt tillägg och därmed ett högre
förbehållsbelopp. Detta kan ske om personen har fördyrade
levnadsomkostnader såsom god man, helkostabonnemang och matdistribution.
Hyra/boendekostnad
I förbehållsbeloppet ingår också den faktiska boendekostnaden. Som
bostadskostnad räknas: hyra, ränteutgifter avseende lån i fastighet och
driftskostnader.
Inkomstförfrågan
I samband med att en person blir beviljad trygghetslarm, hemtjänst,
vårdboende eller annan insats ska en Inkomstförfrågan fyllas i. Uppgifterna
behövs för att kunna debitera rätt avgift. Inkomstförfrågan ska lämnas in en
gång om året.
Avgiftsbeslut
När ärendet har handlagts skickas ett avgiftsbeslut. Förändringar av inkomster
och boendekostnader ska alltid meddelas. Avgiftsbeslutet kan överklagas till
förvaltningsdomstol.

