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AVGIFTSSYSTEM FÖR ÄLDREOMSORGEN I PAJALA KOMMUN
ÅR 2022
Avgiftsgrundande inkomster
Pension efter skatt.
Inkomster från annat land.
Olika bidrag.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är det minibelopp för privata kostnader t ex måltider som
fastställts av riksdagen.
För år 2022 gäller följande belopp:
Ensamstående 65 år och äldre 5 653 kr per månad.
Sammanlevande makar eller sambor 65 år och äldre 4 707 kr per månad
vardera.
Ensamstående 18 - 64 år 6 218 kr per månad.
Sammanlevande makar eller sambor 18–64 år 5 178 kr per månad vardera.
Maxtaxan (avgiftstaket)
För Ordinärt (hemtjänst) och Särskilt boendes omvårdnad betalar du som mest
2 170 kr per månad. Vid Korttidsboende anpassar man avgiften efter hur lång
perioden har varit men upp till 2 170 kr per månad.
Beräkningsregler
Ingen jämkning av måltidsersättningen görs varken för kunder i Ordinärt eller
Särskilt boende trots negativt avgiftsutrymme.
Jämkning av dubbel bostadskostnad.
Kvarboendeskydd.
Avgifter i Särskilda boendeformer
Förbrukningsvaror, generell kostnadsersättning 165 kr, alla betalar oavsett
avgiftsutrymme.
Måltidsersättning (frukost, lunch, middag och kvällsmål) 3 917 kr per månad.
Omsorgsavgift, maxtaket 2 170 kr per månad eller de belopp som
avgiftsutrymmet tillåter.
Korttidsboende avgift ligger mellan 136 - 208 kr per dygn.

Avgiftsnivåer i Ordinärt boende
Avgift nivå 1, max 723 kr, avser enstaka omsorgs/serviceinsatser.
Avgift nivå 2, max 1 447 kr, avser mer omfattande omsorgs/serviceinsatser
vardagar, ej kvällar.
Avgift nivå 3, max 2 170 kr, omsorgs/serviceinsatser även kvällar och helger.
Matdistribution Ordinärt boende
46 kr per portion/matlåda, tillkommer 12 kr per utkörningstillfälle för den som
enbart har matdistribution. Kunder med omvårdnadsavgift betalar ingen
utkörningsavgift.
Avbeställning av matdistribution måste ske minst 2 arbetsdagar i förväg.
Trygghetslarm
Brukare med enbart trygghetslarm betalar totalt 190 kr (125 kr för
trygghetslarm + 65 kr för beredskapsavgift).
Brukare med omvårdnads/serviceinsatser betalar ingen beredskapsavgift.
Brukare med extra larmanordning betalar 250 kr, (125 kr för extra
larmanordning + 125 kr för trygghetslarm). Kund med två extra
larmanordningar betalar 375 kr (125 kr per extra larmanordning = 250 + 125 kr
för trygghetslarm). Brukare utan omvårdnadsavgift betalar ytterligare 65 kr i
beredskapsavgift.
Borttappad larmklocka debiteras med 975 kr.
Frånvaro Ordinärt/Särskilt boende
Avgiften per frånvarodag för omvårdnad reduceras from 11:e dagen.
Är frånvaron planerad minst en vecka i förväg för minst 30 dagar reduceras
avgiften för hela perioden.
Debitering av måltidsersättning för kunder i boenden utgår from första hela
frånvarodagen till dagen innan ankomstdagen.
Tillfälliga punktinsatser
Brukare som enbart behöver en tillfällig punktinsats (duschhjälp, ledsagning,
avlösning mm) debiteras Pajala kommuns självkostnadspris 330 kr/tim.
För varje tillfälle måste ett nytt biståndsbeslut tas.
Vid frågor om avgifter
Kontakta debiteringsgruppen för äldreomsorgen 0978-120 00 vxl.

