Avgifter vård och
omsorg 2019

Vård och omsorg
Avgiften för vård/omsorg och servicetjänster betalas månadsvis,
12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i
månaden.
Även om du anlitar en annan utförare än kommunen ska
avgiften betalas till kommunen.
Nivån på avgifter och förbehållsbelopp ändras varje år, när
prisbasbeloppet ändras. För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr.
Det innebär att den högsta avgift man kan betala för kommunal
omvårdnad är 2 089 kr/månad, den s.k. maxtaxan.
På sidan 8 finns en mall för hur man beräknar sin avgift.
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Avgift för vård och omsorg
Om du bor i särskilt boende med personal dygnet runt eller om
du bor i ordinärt boende med mycket vård betalar du avgift på
hög nivå
2 089 kr/mån
Om du endast får vård vid enstaka tillfällen betalar du följande
avgifter – låg nivå
Omvårdnad

107 kr/tim

Servicetjänster (städ, tvätt)

253 kr/tim

Hemsjukvård (legitimerad personal)

211 kr/dag med insats

Hemtagning

70 kr/dag med insats

När de sammanlagda avgifterna på låg nivå kommer upp till
2089 kr/mån övergår avgiften till hög nivå.
Avgifterna för hemsjukvård gäller insatser som utförs av
legitimerad personal – dvs. sjuksköterska, arbetsterapeut eller
sjukgymnast. Om insatsen är delegerad till en undersköterska
betalas omvårdnadsavgift.
Avgift debiteras per person.
Regionens frikort gäller inte i kommunens sjukvård.
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Andra avgifter
Trygghetstelefon
Byte av armband

211 kr/mån och pers
60 kr/st

Avgiften betalas ej om man har vårdavgift på hög nivå. Den prövas mot förbehållsbelopp
och maxavgift.

Fullkostabonnemang för personer som bor 3 210 kr/mån
i gruppboende eller äldreboende

Lunch/middag på dagcentral
Näringsdrycker
en dryck per dag
två drycker per dag

75 kr/portion
140 kr/mån
280 kr/mån osv

Dagverksamhet för personer med demenshandikapp
Dagverksamhet
107 kr/dag
21 kr av beloppet jämkas mot förbehållsbelopp och maxavgift

Korttidsplatser
Korttidsenhet
177 kr/dygn
70 kr av beloppet jämkas mot förbehållsbelopp och maxavgift.

Växelvård eller resursplats
177 kr/dygn
70 kr av beloppet jämkas mot förbehållsbelopp och maxavgift.
Trygghetsplats

177 kr/dygn

Korttidshyra hjälpmedelspaket

158 kr/mån
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Minimibelopp
Minimibelopp är det belopp man skall ha kvar för att
täcka sina normala levnadskostnader sedan vårdsavgift och
bostadskostnad är betalda. Summan av minimibelopp och
bostadskostnader kallas förbehållsbelopp.
Följande poster ingår i minimibeloppet
Individuella kostnader
Livsmedel, kläder/skor, fritid och hygien.
Hushållskostnader
Förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, TV, dagstidning, telefon,
hemförsäkring och hushållsel mm.
Tilläggsposter
Läkarvård, tandvård, mediciner och resor.
Under år 2019 gäller följande minimibelopp per person.
• Ensamboende, 65 år och äldre

5 249 kr/mån

• Sammanboende 65 år och äldre

4 435 kr/mån

• Ensamboende yngre än 65 år

5 774 kr/mån

• Sammanboende yngre än 65 år

4 879 kr/mån

Med sammanboende menas personer som bor tillsammans
under äktenskapsliknande former.
I minimibeloppet ingår kostnader för livsmedel med
1 970 kr/mån.
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Individuell prövning
Det kan finnas speciella skäl som gör att man inte kan klara sig
på minimibeloppet. Då kan man begära individuell prövning
hos Omsorgsnämnden. För att minimibeloppet skall justeras
måste det vara ett varaktigt behov till ett inte oväsentligt högre
belopp.
Med varaktigt behov menas en kostnad som regelbundet
återkommer under större delen av året. Inte oväsentligt
högre belopp innebär en kostnad på minst hundra kronor per
månad.
Kommunen kan också sänka minimibeloppet om den enskilde
inte har en kostnad som ingår i minimibeloppet, t ex om man i
sitt boende inte betalar för el, mm.
Om man begär individuell prövning av sin vårdsavgift behöver
avgiftsbeslutet inte överklagas. Då överklagar man i stället
beslutet om individuell prövning, om man inte är nöjd med det.
Exempel på tillfällen då man får ändrat minimibeloppet p.g.a.
individuell prövning.
• Man har kostnader för god man.
• Man kan inte laga sin mat själv, utan har matleveranser
eller äter i någon av dagcentralernas restauranger.
• Man är beroende av en syrgasapparat och har p.g.a. detta
ökade kostnader för el.
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Så här räknar Du ut
vårdsavgiften
Nettoinkomst

+…………………. kr/mån

Bostadstillägg

+…………………. kr/mån

Minimibelopp

- …………………. kr/mån

Tillägg –minimibelopp

- ………………….. kr/mån

Bostadskostnad

- …………………. kr/mån

Avgiftsutrymme

= …………………. kr/mån

Avgiftsutrymme visar vilken avgift som du högst har råd att
betala.
Blir avgiftsutrymmet negativt eller 0 blir avgiften 0 kr/mån.
Blir avgiftsutrymmet 100 blir avgiften 100 kr/mån oberoende av
hur mycket hemvård man får.
För hög nivå gäller:
Blir summan på avgiftsutrymme lägre än eller lika med 2 089 kr
betalar man det belopp som man får fram på avgiftsutrymme.
Blir summan högre blir avgiften 2 089 kr/mån.
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Nettoinkomst är inkomst sedan skatten är fråndragen.
Tillägg – minimibelopp kan man få efter en individuell prövning
eller om man bor i ett boende som har kostnader, som
automatiskt ger ett tillägg.
Exempel på automatiska
tillägg och avdrag
Lunch dagligen i restaurang

1 493:-

Fullkostabonnemang

1 240:-

Avdrag särskilt boende
(gemensamma möbler)

- 275:-
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Vilka uppgifter behöver vi
för att debitera rätt avgift?
Följande inkomster
• garantipension
• alla andra former pensioner, livräntor mm
• inkomst av tjänst
• utländska inkomster (t ex pensioner, invalidförmåner)
• överskott av näringsverksamhet
• sjukpenning
• studiebidrag
• stipendier till den del som överskrider 3000 kr/mån
• ersättning från avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
• bostadstillägg till pensionärer (BTP)
• särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP)
• bostadsbidrag
Från inkomsterna dras sedan skatt (ej skatt på avkastning av
kapital) och begravningsavgift.
I vissa fall tar kommunen hänsyn till avgift till trossamfund. Ange
därför vilket trossamfund som du är medlem i.
Avgiften påverkas inte av förmögenhet eller avkastning på
kapital.

10

Anmäl alltid ändrad
inkomst
Du är skyldig att anmäla alla inkomster till kommunen, så att rätt
avgift kan debiteras.
För personer som ingått äktenskap eller registrerat partnerskap
måste även makans/makens inkomster uppges.
Vid beräkning av inkomsten för personer som har ingått
äktenskap eller registrerat partnerskap skall den enskildes
inkomst anses utgöra hälften av makarnas/sambornas
sammanlagda inkomster.
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Bostadskostnader
Vi uppmanar alla att undersöka möjligheten att få bostadstillägg. Det är möjligt att få bostadstillägg för hyra även i särskilt
boende.
Vid beräkning av bostadskostnaden följer kommunen de regler
som tillämpas vid beräkning av bostadstillägg.
För personer med bostadstillägg är det viktigt att anmäla
ändrad bostadskostnad till Pensionsmyndigheten eller
Försäkringskassan, eftersom det är den senast anmälda
bostadskostnaden som är underlag för beräkning av avgiften.
Om man inte har bostadstillägg måste man meddela vilken
bostadskostnad man har.
Om man har dubbla hyror under uppsägningstiden för den
gamla bostaden när man flyttar till ett särskilt boende läggs
båda hyrorna ihop vid beräkning av vårdsavgiften. Hänsyn till
dubbel bostadskostnad tas under högst tre månader.
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Frånvaroavdrag
För personer med vård på hög nivå görs avdrag med 1/30 av
månadsavgiften per dag vid följande tillfällen
• Vistelse på sjukvårdsinrättning – fr o m dagen efter inläggning
t o m utskrivningsdagen
• Om man senast en månad i förväg meddelar kommunen att
man under en period av minst en vecka ej önskar utnyttja
beviljad hemvård.
• Om någon som bor i gruppboende eller äldreboende,
regelbundet vårdas hela dygn av anhörig i dennes hem.

Personer med servicetjänster på låg nivå betalar inte någon
avgift om avbokning gjorts senast tre vardagar före planerad
insats.
Den fasta avgiften för trygghetstelefon reduceras ej vid frånvaro.
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Behandling av
personuppgifter
Alla som beviljas vård eller omsorg blir registrerade i
Omsorgsnämndens register för vård och omsorg. Detta register
är nödvändigt för att Omsorgsnämnden ska få en så rationell
och säker hantering av vården som möjligt. Personuppgifter blir
behandlade av Kävlinge kommun i enlighet med
Dataskyddsförordningens krav och de kommer enbart att delas
med behöriga inom Kävlinge kommun. Uppgifterna kommer att
gallras enligt Omsorgsnämndens informationshanteringsplan.
Har du frågor kring kommunens behandling av dina
personuppgifter kan du kontakta Omsorgsnämnden i Kävlinge
via omsorgsnamnden@kavlinge.se. Du har alltid rätt att få
information om de behandlingar du deltar i, samt att rätta
eventuella felaktigheter i uppgifterna. Läs mer om Kävlinge
kommuns allmänna hantering av personuppgifter på
www.kavlinge.se.
Det som registreras är följande uppgifter
• Namn, adress, telefonnummer och personnummer för den
som har beviljats vård
• Namn, adress och telefonnummer till anhöriga eller
närstående till den som beviljats vård
• Vilken typ av vård som är beviljad, hur många timmar och
varför
• Inkomster och bostadskostnader för den som beviljats vård
samt inkomster, bostadskostnader och personnummer för
registrerad partner
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Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har man rätt att
kostnadsfritt få ut ett registerutdrag.

Rätt att överklaga
Beslut om förbehållsbeloppets och avgiftens storlek kan
överklagas. Vill du överklaga beslutet skall det göras skriftligen.
Skrivelsen ska ställas till Förvaltningsrätten i Malmö men sändas
till Kävlinge omsorgsnämnd, senast 3 veckor från den dag du fick
beslutet.
I skrivelsen skall du ange vilket beslut som överklagas, hur du vill
att beslutet skall ändras och varför du önskar ändring.
Omsorgsnämndens adress:
Kävlinge Omsorgsnämnd
244 80 Kävlinge
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Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046-73 90 00 • kontakt@kavlinge.se • www.kavlinge.se

