AVGIFTER FÖR
VÅRD OCH OMSORG
Gäller fr.o.m 2019-01-01
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Allmänt om avgifter
För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en
avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka avgifter som gäller för Eslövs
kommun. Avgiften räknas om varje år utifrån aktuella inkomster, aktuell boendekostnad och förändringar i prisbasbelopp och konsumentprisindex. Avgiftens storlek baseras också på vilka insatser du blivit beviljad och din betalningsförmåga. Avgifterna är
justerade enligt gällande index.
Betalningsförmågan beräknas utifrån:
• minimibelopp
• inkomst och skatt
• bostadskostnad och bostadstillägg

Inkomst- och bostadsförfrågan
Vård och Omsorg begär regelbundet in aktuella uppgifter för att kunna beräkna rätt
avgift för dig. Det är frivilligt att lämna inkomstuppgift. Accepterar du gällande taxa
behöver du inte skicka in en inkomstuppgift. Om du lämnar in inkomst- och bostadsuppgifter samt kopia på din inkomstdeklaration med specifikation för beräkning kan
din avgift eventuellt minskas.
Vill du lämna inkomst- och bostadsuppgifter går det bra att skriva ut blanketten på
www.eslov.se under ”E-tjänster och blanketter” eller hämta en blankett hos Kontaktcenter på Stadshuset i Eslöv.

Minimibelopp
Riksdagen beslutar årligen om ett prisbasbelopp. Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och är en riktlinje över vad du ska ha kvar att leva av då du har betalt din
hyra.
Minimibeloppet är beräknat att täcka kostnader för livsmedel, kläder, fritid, hygien,
dagstidningar, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, sjukvård, tandvård, läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd.
Följande minimbelopp gäller:
Ensamboende

5 249 kr/månad

Samlevande makar, sambor

4 435 kr/månad

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp avser det belopp du ska ha kvar när boende och normala levnadskostnader är betalda.
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Höjning av minimibeloppet

Minimibeloppet kan höjas om hushållet har varaktigt ökade levnadsomkostnader.
I Eslövs kommun höjs minimibeloppet för:
•
•
•
•

hushåll med hemmavarande barn (0-17 år)
yngre funktionsnedsatta (19-64 år)
måltidskostnader i vård- och omsorgsboende
god man

Det kan även finnas andra situationer då minimibeloppet inte räcker till. I de fall kan
du ansöka skriftligt om höjt minimibelopp till Vård och Omsorg, Avgiftshandläggare,
241 80 Eslöv.
Minskning av minimibeloppet

Kostnaden för hushållsel ingår i hyran för vård- och omsorgsboende. För dig som bor
i vård- och omsorgsboende minskas därför minimibeloppet med 376 kronor per månad.

Maxtaxa
Maxtaxa är den sammanlagda avgiften för hemvård, service, hemsjukvård, trygghetslarm och hjälpmedelsabonnemang som du beviljats efter ansökan om bistånd.
Maxtaxan överstiger aldrig 2 089 kronor per månad. Måltidskostnader ingår inte i
maxtaxan. Din avgift kan bli lägre om ditt avgiftsutrymme är mindre än 2 089 kronor
per månad.
Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet beräknas så här:
+ samtliga inkomster efter skatt per månad
+ bostadstillägg/bostadsbidrag per månad
– boendekostnad per månad
– minimibelopp per månad
summa = avgiftsutrymme

Om ditt avgiftsutrymme är mindre än 2 089 kronor minskas avgiften så att den ryms
inom avgiftsutrymmet. Om avgiftsutrymmet blir noll eller minus tas ingen avgift ut.
Om du är gift, har registrerat partnerskap eller är samboende under äktenskapsliknande förhållanden och ni bor tillsammans i eget boende, läggs era inkomster ihop
och delas lika vid avgiftsberäkningen. Om en av er bor i vård- och omsorgsboende
räknas avgiften på det sätt som är mest ekonomiskt fördelaktigt för er.
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Avgifter för boende i ordinärt boende
Avgiften beräknas utifrån den beviljade insatsens omfattning och ingår i maxtaxan.
Kostnad per månad

Hemvård, service, hemsjukvård, trygghetslarm och
hjälpmedelsabonnemang ingår.
Trygghetslarm (inkl. larmklocka, service, larmmottagning)
Ingår i maxtaxan

Hjälpmedelsabonnemang (oavsett antal hjälpmedel)
Ingår i maxtaxan

2 089 kronor (maxtaxa)
210 kronor
61 kronor

Serviceinsatser och ledsagning

270 kronor/timme*

Hemvårdsinsatser (inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser)

385 kronor/timme*

Bedömningsbesök

289 kronor/tillfälle

Ingår i maxtaxan

* Om du inte kommer upp i maxtaxa gäller timtaxa.

Dagverksamhet Alegården
Ingår inte i maxtaxan

Korttidsboende/avlastning
Ingår i maxtaxan

Måltider korttidsboende/avlastning
Ingår inte i maxtaxan
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79 kronor/tillfälle
69 kronor/dygn
102 kronor/dygn

Avgifter för boende i vård- och omsorgsboende
Kostnad per månad

Omvårdnad
Måltidsabonnemang
Ingår inte i maxtaxan

Kostnadsersättning**
Ingår inte i maxtaxan

Kostnad per dygn

2 089 kronor (maxtaxa)
3 103 kronor

102 kronor

207 kronor

** Kostnadsersättning avser förbrukningsartiklar som pappersvaror, rengöringsmedel, städmaterial,
husgeråd samt säng med madrass.

Lägenheten

Lägenheter i vård- och omsorgsboende hyrs ut med hyreskontrakt. Du betalar en fastställd månadshyra.
Vård- och omsorgsboende

Månadshyra

Bergagården

4 525 - 5 666

Gjutaregården

5 264

Kärråkra demensboende

3 692 - 4 485

Solhällan

5 264

Trollsjögården

5 208

Vårlöken (parboende)

6 028 - 6 109

Ölycke

4 867
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Jämkning av avgift
Du som är ensamstående och flyttar från en hyreslägenhet till vård- och omsorgsboende kan få jämkning av avgifter under de tre första månaderna, förutsatt att du
inte har en förmögenhet som överstiger två prisbasbelopp (93 000 kronor för 2019).
Flyttar du från en bostadsrätt eller egen fastighet beviljas du inte jämkning. Du kan
däremot få uppskov med betalningen under högst sex månader.
Du som bor i vård- och omsorgsboende kan beviljas jämkning av avgifter och måltidsersättning om intäktsöverskottet efter avdrag för hyran, avgifter och måltider
understiger 4,5 procent av prisbasbeloppet. Du kan däremot inte beviljas jämkning
om du har en förmögenhet som överstiger två prisbasbelopp (93 000 kronor för 2019).
Jämkning kan beviljas under förutsättning att ansökan om bostadstillägg gjorts och
Försäkringskassans beslut föreligger. Ansökan om jämkning ska göras skriftligt till
Vård och Omsorg, Avgiftshandläggare, 241 80 Eslöv.

Bostadstillägg
Bostadstillägg för pensionärer är ett tillägg till din pension som du kan ha rätt till för
att betala ditt boende. Bostadstilläggets storlek baseras på din bostadskostnad och
inkomst. Du ansöker om bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten,
0771-776 776 eller www.pensionsmyndigheten.se

Högre pension
När en make/maka flyttar till vård- och omsorgsboende har makarna rätt till pension
motsvarande ensamstående, vilket ger högre pension. Kontakta Pensionsmyndigheten
om detta skulle bli aktuellt, 0771-776 776, www.pensionsmyndigheten.se

Överklagan
När din avgift är fastställd skickas ett avgiftsbeslut hem till dig. Om du anser att
beslutet är fel kan du överklaga det. Information om hur du överklagar finns med i
avgiftsbeslutet.
Vill du överklaga beslutet ska detta göras skriftligt till Vård och Omsorg, Avgiftshandläggare, 241 80 Eslöv.
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Värt att veta
• Avgifter debiteras månadsvis via faktura, e-faktura eller autogiro.
• Avgiften för vård- och omsorgsboende och insatser i eget boende debiteras en
månad i efterskott.
• Om månadskostnaden är lägre än 130 kronor skickas ingen faktura ut. Beloppet
förs då över till nästa månads faktura.

Kontakta Vård och Omsorg
Har du frågor om avgifter är du välkommen att kontakta vår avgiftshandläggare på
telefon 0413-621 56 eller via e-post till vardochomsorg@eslov.se.
Postadress: Vård och Omsorg, Avgiftshandläggare, 241 80 Eslöv.
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Vård och Omsorg
Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna Torg 2
Telefon 0413-620 00
E-post vardochomsorg@eslov.se webb www.eslov.se

