Ett gott liv för alla

Avgifter för service, stöd
och omvårdnad inom
socialtjänsten för personer
under 65 år
2018
Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom
socialtjänsten. Din kostnad beror på vilken inkomst du har och hur
mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig
så att du betalar rätt avgift. I den här broschyren kan du läsa om
avgifterna i Göteborgs Stad.

www.goteborg.se

Dina behov och din inkomst
styr avgiften
Oavsett om du bor i eget eller särskilt boende betalar du en hem
tjänstavgift för exempelvis hjälp med måltider, personlig hygien,
tvätt, städ och inköp. Avgiften baseras på omfattningen av de
insatser du får. Du betalar aldrig mer än 102 kronor per timma
eller 2 044 kronor per månad. Däremot kan du få en lägre avgift
beroende på dina inkomster och boendekostnader.

Inkomster
Som inkomst räknas skattepliktiga inkomster av tjänst (till exempel
lön, aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning och livränta),
av näringsverksamhet och av kapital. Kapitalet i sig påverkar inte
avgiften.
Vissa inkomster och ersättningar som inte är skattepliktiga, såsom
utländska inkomster (pensioner och invalidförmåner), ersättning
från avtalsgruppförsäkring (AGS), bostadstillägg och särskilt
bostadstillägg, läggs också till din nettoinkomst.
Om du bor tillsammans med din make eller maka beräknas din
inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst.

Boendekostnader
Om du bor i egen lägenhet eller i särskilt boende är hyran eller
månadsavgiften din boendekostnad. Har du lån på bostaden
räknas en del av räntekonstnaden in. Eventuell kostnad för upp
värmning och varmvatten, utöver hyra eller månadsavgift, räknas
också som boendekostnad.
Om du bor i eget småhus ingår räntekostnad på bostadslån, tomt
rättsavgäld och fastighetsavgift. Kostnader för uppvärmning och
driftkostnader beräknas enligt Försäkringskassans schablonbelopp.
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Pengar kvar för personliga behov
Innan hemtjänstavgiften fastställs räknas ditt så kallade förbehålls
belopp ut. Detta består av ett ”minimibelopp”, som ska täcka dina
personliga utgifter och din boendekostnad. Förbehållsbeloppet
dras från din nettoinkomst och det som återstår kallas avgifts
utrymme. Beroende på hur stort avgiftsutrymmet är kan din
hemtjänstavgift reduceras. Finns inget avgiftsutrymme tas ingen
avgift ut. Däremot betalar du alltid hyra och mat när du bor på
särskilt boende.

Minibeloppet kan höjas
Om dina kostnader för någon del i minimibeloppet överstiger
normalkostnaderna eller om du har andra varaktigt fördyrande
levnadsomkostnader, kan du i vissa fall få ett individuellt tillägg.
Detta läggs till minimibeloppet och kan därmed minska din avgift.

Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och ska täcka normala
kostnader för dina personliga behov. Under 2018 är beloppet
5 650 kronor per månad för ensamstående och 4 774 kronor
vardera för sammanboende makar. I beloppet ingår kostnader för:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

livsmedel
kläder och skor
fritid
hygien
förbrukningsvaror
dagstidning
telefon
TV-avgift
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möbler och husgeråd
hemförsäkring
hushållsel
resor
tandvård
öppen hälso- och sjukvård
läkemedel

Avgifter 2018
Avgifterna i Göteborgs taxa styrs av socialtjänstlagen
och baseras på prisbasbeloppet som fastställs varje
år av regeringen.

Hemtjänst
Hemtjänst i ordinärt boende (i eget hem).................. 102 kr/timma
Larm...........................................................................102 kr/månad
Maxavgift................................................................2 044 kr/månad
Hemtjänst i särskilt boende........................................ 102 kr/timma
Maxavgift................................................................2 044 kr/månad
Hemtjänst vid korttidsvistelse...................... Samma som i hemmet
(gäller maximalt 3 månader, därefter 2 044 kr/månad)
Hemtjänst vid korttidsvistelse för den som inte......2 044 kr/månad
haft hemtjänst tidigare (67 kr/dygn)

Mat
Hemlevererad till ordinärt boende (eget hem)............61 kr/portion
Tillägg för dessert..........................................................5 kr/portion
Helpension i särskilt boende...................................3 318 kr/månad
Halvpension i särskilt boende..................................2 489 kr/månad
Huvudmåltid...............................................................61 kr/portion
Tillägg för dessert..........................................................5 kr/portion
Helpension på korttidsboende.........................................63 kr/dygn

4

Hyra
Du som bor i bostad med särskild service betalar hyra. Hyran sätts
efter bruksvärdesprincipen och påverkas av lägenhetens storlek,
hur modern den är, våningsplan, tillgång till gemensamhetsutrymmen med mera.
Du som bor på korttidsboende och inte har någon annan hyra,
betalar boendeavgift. Den uppgår till 2 100 kr/månad.
För hyran/boendeavgiften kan du som har aktivitetsersättning eller
sjukersättning söka bostadstillägg hos Försäkringskassan.
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Särskilda regler i Göteborg
Dubbel bosättning
Du som permanent flyttar in i särskilt boende och fortfarande har
kostnader för den tidigare bostaden, kan i vissa fall få lägre hyra.
Minskningen görs med den lägre av de två hyrorna under inflytt
ningsmånaden samt ytterligare högst tre månader – dock längst
under den tid du har dubbel boendekostnad. Du ska kunna styrka
att du tänker avveckla din tidigare bostad.
Denna regel om reducerad hyra vid dubbel bosättning gäller inte
personer som har en förmögenhet som överstiger tre prisbasbelopp
(136 500 kronor).
I det fall du flyttar från ett eget hus eller en bostadsrätt räknas inte
värdet av denna i förmögenheten.

Garantibelopp i särskilt boende
Du som bor i särskilt boende ska ha kvar 2 389 kronor per månad,
efter att avgift för mat och hyra på boendet är betalda. Har du inte
detta belopp kvar kan du få bidrag i form av kommunalt bostadstillägg.

Viktigt att veta
Avbeställning av hemtjänst
Om du inte vill anlita hemtjänsten under en kortare period (mindre
än en vecka) ska du ändå betala avgift enligt taxan. Å andra sidan
behöver du inte betala extra om du tillfälligt (högst två månader)
behöver mer hjälp än vanligt, till exempel på grund av sjukdom.
Avbeställer du hemtjänsten under mer än en vecka betalar du
ingen avgift under den perioden. Avbeställningen måste då göras
minst en vecka i förväg.
6

Reducerad avgift om du är på sjukhus
Om du tillfälligt vistas på sjukhus får du alltid reducerad hem
tjänstavgift. Om du bor i särskilt boende får du även reducerad
matavgift, men betalar hyran.

Avgiften räknas om varje år
Avgifterna är knutna till prisbasbeloppet som justeras varje år.
I samband med beräkningen av dina avgifter kontrollerar vi ditt
avgiftsutrymme. Därför behöver vi aktuella uppgifter om din
inkomst och boendekostnad. Vissa uppgifter kan vi få från Försäk
ringskassan, men för att få ett komplett underlag behöver vi också
uppgifter från dig. Vi begär därför in nya inkomstuppgifter från
dig i samband med de årliga ändringarna i taxan.

Du kan få del av dina
registrerade uppgifter
Alla som får bistånd enligt socialtjänstlagen registreras i ett data
register. Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att personliga
data inte röjs för utomstående. Om du undrar över något kring vår
dataregistrering eller vill ta del av dina egna uppgifter, vänd dig till
din stadsdelsförvaltning.

Rätt att överklaga
Besked om din avgift ska du alltid få skriftligt. Om du har frågor,
kontakta din socialsekreterare på stadsdelsförvaltningen. Om du
ändå anser att din hemtjänstavgift inte stämmer och tycker att
beräkningarna inte är rätt gjorda, kan du överklaga avgiftsbeslutet.
I samband med avgiftsbeslutet får du reda på vart du ska vända dig
om du vill överklaga.
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Göteborgs Stad 171123-003-010

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg
Telefon 031–365 00 00

Tryck: Elanders Sverige AB

December 2017

Ytterligare upplysningar får du genom
socialtjänsten i din stadsdelsförvaltning.
Du kan också gå in på Göteborgs Stads
webbplats, www.goteborg.se, för mer
information.

