VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
- Omvårdnad och service

VÅR OMSORG
-DIN TRYGGHET

BILAGA TILL
INKOMSTFÖRFRÅGAN

För dig som bor i vård- och omsorgsboende innebär avgiftssystemet att
avgiften delas i tre (3) olika delar. De tre (3) delarna är:
•

Hyra, mat, omvårdnad och service

Alla betalar för hyra och mat
Hyran för ditt boende fastställs av kommunens fastighetskontor och
debiteras dig i förskott. Avgiften för mat (månadsabonnemang) för 2016
är 2 940 kronor/månad. Avgiften för omvårdnad och service fastställs
utifrån dina personliga ekonomiska förhållanden.

SÅ BERÄKNAS AVGIFTEN
Avgiften bestäms utifrån aktuella bruttoinkomster av pension, tjänst och
kapitalinkomster efter det att skatten dragits av. Till nettoinkomsten läggs
eventuellt bostadstillägg/bostadsbidrag.
Från nettoinkomsten dras fastställt minimibelopp, samt boendekostnaden.
Minimibeloppet för 2016 är 5 001 kronor/månad.
Efter beräkningen får man fram ett avgiftsutrymme, som varierar från
person till person. Av avgiftsutrymmet tas sedan en månadsavgift ut för
omvårdnad och service med 100 %.
Den högsta avgiften som du kan få betala för omsorg och vård för 2016
är 1 772 kronor/månad.

BOSTADSTILLÄGG/
ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD

Bostadstillägg handläggs av Pensionsmyndigheten.
Tel: 0771-776 776
www.pensionsmyndigheten.se
Bostadstillägg för personer under 65 år handläggs av Försäkringskassan.
Tel: 0771-524 524
www.fk.se
Det är viktigt att påpeka att den enskilde är skyldig att själv informera
om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka
beräkningen av avgiften.

AVGIFTSBEFRIELSE
Vid frånvaro från vård- och omsorgsboende i minst ett dygn görs avdrag för
matavgiften med 1/30 per helt dygn. Frånvaron ska anmälas senast
tre (3) dagar i förväg. Avdrag görs inte för enskilda måltider.
Vid frånvaro från vård- och omsorgsboende minst ett dygn görs avdrag för
omvårdnads- och serviceavgiften med 1/30 per helt dygn. Frånvaron ska
anmälas senast tre (3) dagar i förväg. Avdrag görs inte för del av dag.
Vid sjukhusvistelse görs avdrag för mat, omvårdnads- och serviceavgift
från inskrivningsdagen.
Vid frånvaro från vårdboende för deltagande i dagverksamhet och där du
betalar för lunch görs avdrag med för närvarande 46 kronor per frånvarodag.
Hyreskostnaden för ditt boende kvarstår alltid.

INFORMATION MED ANLEDNING AV
PERSONUPPGIFTSLAGEN

För din information vill vi meddela att dina personuppgifter används för
att behandla din ansökan med hjälp av informationsteknik. Om du vill ha
ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras är vi tacksamma för skriftliga förfrågningar.

Inkomstuppgifter och styrkta handlingar ska skickas in inom tre (3) veckor
efter att du fått inkomstförfrågan från oss.
Om inte handlingarna kommer in i tid kommer du att debiteras enligt
kommunens maxtaxa med 1 772 kronor.
Skicka din ifyllda inkomstförfrågan och övriga handlingar till:
Socialförvaltningen
Enheten för bistånd och stöd
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
Frågor med anledning av denna skrivelse kan ställas till Enheten för
bistånd och stöd. Telefon: 0371-814 29, 0371-813 21, 0371-811 29
E-post: bistand.stodenhet@gislaved.se

omsorg & stöd

Enheten för bistånd och stöd
Stationsallén 5 A
332 30 Gislaved
www.gislaved.se
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