SOCIALTJÄNSTLAGEN, SOL

Taxor och avgifter 2019
inom individ- och familjeomsorgen

Samtliga avgifter följer förändringar av prisbasbeloppet som för år 2019 är fastställt till
46 500 kronor.

Avgifter
För stöd- och hjälpinsatser annat än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 §
socialtjänstlagen (SoL) ta ut skälig ersättning. Avgiften beror på ditt avgiftsutrymme.
Den högsta avgift för omvårdnadsinsatser kommunen kan ta ut enligt gällande regler för år
2019 är 2 089 kronor/månad plus kostnader för mat och hyra. Du kan aldrig betala mer i
omvårdnadsavgift än ditt avgiftsutrymme.

Förbehållsbelopp
När du betalat skatt, bostadskostnad och omsorgsavgift ska du ha ett belopp (förbehållsbelopp) kvar av dina egna inkomster för personliga utgifter. Detta belopp ska täcka kostnader
för t.ex. kläder, tandvård, läkarvård och mediciner m.m.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme är det belopp som återstår när förbehållsbelopp, hyra och skatt räknats
bort från dina bruttoinkomster.

Avgiftsbeslut

Du får ett skriftligt beslut som talar om vilken avgift du ska betala för de insatser du beviljats. När omräkning av avgifter sker, t. ex. vid ändrade inkomster, görs ett nytt avgiftsbeslut. Du får ett nytt avgiftsbeslut om ditt avgiftsutrymme förändrats.

Dubbel boendekostnad

Individnämnden har möjlighet att under en period av maximalt tre månader, besluta om
reducering av den billigaste hyran, under förutsättning att dubbla boendekostnader uppstår
i samband med inflyttning till stöd-/omvårdnadsboende.

Individuellt tillägg

Du kan ansökan om ett individuellt tillägg om du har extraordinära kostnader.

Överklagande

Om du anser att din avgift är felaktig kan du överklaga beslutet. Överklagan ska ske skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg, men ska
skickas till Lilla Edets kommun, Socialförvaltningen, 463 80 Lilla Edet, inom tre veckor
från det att du fått beslutet.

4 904

kronor per månad

3 488

kronor per månad

0 – 2 089 kronor per månad

Taxor och avgifter är antagna av kommunfullmäktige 14 november
2018.

