Särskilda avgifter
Till en avgift på 120 kronor/månad tillhandahålls på särskilt boende ett servicepaket. Servicepaketet innehåller toalett- och hushållspapper, tvätt- och sköljmedel, rengöringsmedel, toalettborste, diskmedel, disktrasa, diskborste, soppåsar, tvättlappar,
haklappar och glödlampor.

Garantibelopp
Det belopp som du ska ha kvar av nettoinkomsten efter avdrag
för bostadskostnad, måltider och avgift för hjälp i hemmet är
2 307 kronor/månad för ensamstående person över 65 år.
Om särskilda skäl finns medges jämkning på grund av dubbla
boendekostnader i samband med inflyttning till biståndsbedömt
boende.
Ansökan om beräkning av avgift mot garantibeloppet görs på
särskild blankett som finns hos ansvarig avgiftshandläggare samt
på Nybro kommuns hemsida.

Övrig information
Avgifter och måltider debiteras i nästkommande månad.
Möjlighet finns till betalning via autogiro.
Kontrollera din hemförsäkring med ditt försäkringsbolag,
vad som gäller om du lämnat nycklar till omsorgsförvaltningen.
Nybro kommun använder datorstöd för handläggning av avgifter. Kommunen värnar dina personuppgifter och din integritet i
enlighet med gällande lagstiftning. Ytterligare information om
behandling av personuppgifter hittar du på www.nybro.se och
kan lämnas av kommunens dataskyddsombud via e-post dataskydsdombudet@nybro.se eller på telefon 0481-450 00.
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Avgiftsunderlag
För att kunna räkna ut den avgift du ska betala behöver
kommunen uppgifter om din inkomst och bostadskostnad.
Som avgiftsgrundande inkomst räknas bland annat pensioner,
kapitalinkomster och bostadsstöd.
Makars inkomst läggs samman och därefter fördelas hälften på
vardera make.
Lämnas inte uppgift om inkomst debiteras maxavgift.
Ansökan om bostadsstöd görs hos Pensionsmyndigheten,
telefon 0771-776 776.
Du är skyldig att själv informera om ändrade ekonomiska
förhållanden som kan påverka beräkningen av avgiften.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet = bostadskostnad + minimibelopp +
eventuella tillägg. Minimibeloppet för 2019 är 5 249 kronor/
månad för ensamstående och 4 435 kronor/månad för makar/
sambo. För person under 65 år höjs beloppet med 10 %.
Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel,
förbrukningsvaror, hushållsel, kläder, hälso- och sjukvård med
mera.

Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet är den summan som blir kvar efter att
förbehållsbeloppet dragits av från din nettoinkomst.
Måltider ingår inte i avgiftsutrymmet.

Högsta avgift
Den högsta avgift kommunen får ta ut för hjälp i hemmet,
hemsjukvård och trygghetslarm är 2 089 kronor/månad,
så kallad maxtaxa. Beloppet är styrt av prisbasbeloppet och
regleras varje år. Avgiften får heller inte överstiga kommunens
självkostnad som är 300 kronor/timme.
Kostnad för måltider tillkommer.

Hjälp i hemmet och hemsjukvård
Avgiften är lika med 100 % av avgiftsutrymmet.
Högsta avgiften är 2 089 kronor/månad.
Om avgiftsutrymme saknas blir din avgift 0 kronor.

Trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm är 300 kronor/månad och ingår i
avgiftsutrymmet samt maxtaxan.
Digital larmavgift tillkommer med 44 kronor/månad.

Inköp
Avgiften för inköp genom externa aktör är för varuplock 49 kr,
leverans 100 kr och varuinplock i hemmet 50 kr per tillfälle.
Avgiften ingår i avgiftsutrymmet och maxtaxan.
Den här avgiften berör bara de som enbart har inköp genom
extern aktör eller har lite andra omsorgsinsatser.

Måltider
För matdistribution betalar du 66 kronor per portion.
Den som beviljats matdistribution kan även köpa lunch i någon
av kommunens restauranger/skolor till restaurangpris exklusive
moms. Intyg fordras och lämnas av biståndshandläggare eller
enhetschef.
Måltidsabonnemang i särskilt boende där alla måltider ingår
kostar 4 203 kronor/månad.

Reducering av avgift
Ordinärt boende:
Avgift för hjälp i hemmet, hemsjukvård och hemrehabilitering reduceras med 1/30-del för varje dag vid
uppehåll av insatsen.
Särskilt boende:
Vid lasarettsvistelse reduceras avgiften för hjälp i hemmet
med 1/30-del för varje dag/dygn samt att avdrag görs för
periodens måltider. I övrigt reduceras kostavgiften motsvarande avbokade måltider.

