Bilaga
Avgifter inom äldreomsorg och för personer
med funktionsnedsättning fr o m 1 februari 2019
Prisbasbelopp år 2019
46 500 kronor
Kommunens självkostnad
324 kronor per timme i hemtjänsten

Förbehållsbelopp

Ordinärt boende eller därmed jämförbar boendeform 1)
Hushållstyp

Procent av
prisbasbeloppet

Kronor per månad
2019 års prisnivå

Ensamstående över 65 år

146,14 %

5 663 kr

Sammanlevande makar
och sambor över 65 år

124,09 %

4 808 kr vardera

Ensamstående 19 - 64 år

160,77 %

6 230 kr

Sammanlevande makar
och sambor 19 - 64 år

134,29 %

5 204 kr vardera

Hushållstyp

Procent av
prisbasbeloppet

Kronor per månad
2019 års prisnivå

Ensamstående över 65 år

88,91 %

3 445 kr

Ensamstående 19 - 64 år

105,36 %

4 083 kr

Särskilt boende

1)

Till jämförbar boendeform räknas gruppboende för psykiskt funktionshindrade.

1
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Utöver den årliga procentuella höjningen av förbehållsbeloppet beslutade
kommunfullmäktige 2018-10-11 att höja förbehållsbeloppet med ytterligare
200 kr per månad.

Service och omvårdnad i ordinärt boende
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Avgift för hemtjänst
Hemtjänsttaxa - nivåtaxa för service och omvårdnad
Service- och
1
2
3
4
omvårdnadsnivå
Beviljat antal
tim/mån i
1-9
10 - 49
50 - 119
120 bistånd
Disponibelt avgiftsutrymme *) = nettoinkomst, minus skatter, minus nettohyra, minus förbehållsbelopp
Procent av den
enskildes avgifts60 %
70 %
80 %
100 %
utrymme *, högst
Procent av prisbasbeloppet,
33,70 %
38,19 %
42,69 %
53,92 %
högst
Maximal avgift
1 306 kr
1 480 kr
1 654 kr
2 089 kr
kr/mån år 2019

Avgift för trygghetslarm
Du betalar maximalt 239 kronor per kalendermånad för trygghetslarm.
Avgift debiteras för varje påbörjad kalendermånad från att larmet installeras
tills larmet nedmonteras av kommunens personal.
Avgift för dagverksamhet
Du betalar maximalt 97 kronor per dag 2) för dagvård.
Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård)
Du betalar maximalt 357 kronor per månad eller per ordinationstillfälle för
tekniska hjälpmedel.
Avgift för korttidsvård
Du betalar maximalt 138 kronor per dag 3) för korttidsvård.

28 kronor för middag + 69 kronor för service och omvårdnad (maximal avgift för hemtjänst nivå 4 per dag).
69 kronor för måltider (dygnsportion) + maximalt 69 kronor för service och omvårdnad (maximal avgift
för hemtjänst nivå 4 per dag).
2)
3)

2

Service och omvårdnad i särskilt boende
Avgift för hemtjänst
Du betalar maximalt 2 089 kronor per månad för hemtjänst. 4)
Avgift för kost
För personer med beslut om särskilt boende enligt 4:1§, Socialtjänstlagen
betalar du 2 095 kronor per månad för kost. 5)
För medflyttande personer vid parboendebeslut betalar den medflyttande
4 243 kronor per månad för kost.

Stöd och serviceinsatser LSS
Korttidsvistelse
Vid korttidsvistelse betalar du för frukost, lunch, mellanmål och middag. Avgift debiteras efter din ålder.
Korttidstillsyn
På korttidstillsyn betalar du för mellanmål och dagsavgift vid lovdagar.
Avgift debiteras efter din ålder.
Daglig verksamhet
På daglig verksamhet betalar du per portion. Priserna kan variera.
Arbetsresor och fritidsresor
Arbetsresor debiteras som en månadsavgift och fritidsresorna debiteras
per kilometer.
Hyra i bostad med särskild service eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna
Hyran i bostad med särskild service för vuxna bestäms enligt
fastställd norm (hyreslagens bruksvärdesprincip) beroende på
skillnader i standard. Hyressättningen har för år 2019 fastställts efter
förhandlingar med hyresgästföreningen.
4)
5)

Se avgift för hemtjänst i ordinärt boende, service- och omvårdnadsnivå 4 sidan 2.
Avgiften för kost motsvarar livsmedelskostnaden.
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Hyra
Hyran i särskilt boende bestäms enligt fastställd norm (hyreslagens
bruksvärdesprincip) beroende på skillnader i standard. För år 2019 har
hyran bestämts efter förhandlingar med hyresgästföreningen.

Avgiftsberäkning i korthet
Vad du ska betala i avgift per månad för olika tjänster beror på dina
inkomster och boendekostnader.
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Enkelt uttryckt betyder det att du från din månadsinkomst efter skatt drar
av dina boendekostnader och rätt förbehållsbelopp (bor du i särskilt
boende drar du även av kostavgiften). Beloppet som kvarstår kallas
avgiftsutrymme, vilket kan jämföras med betalningsförmåga.

Alltså inkomst efter skatt
minus boendekostnad
minus förbehållsbelopp
minus kostavgift (gäller vid särskilt boende men inte under inflyttningsperioden)
kvar avgiftsutrymme

Alla avgifter räknas samman och dessa får inte överstiga avgiftsutrymmet
eller den av riksdagen bestämda högsta avgift, som i år är 2 089 kronor.
Inkomstberäkningen bygger på aktuella inkomster, det vill säga inkomster
som kan antas att du erhåller de närmaste tolv månaderna. Inkomst av
kapital per sista december senaste året räknas också som aktuell inkomst,
samt inkomst av näringsverksamhet enligt senaste taxering.
Även vissa bidrag, till exempel bostadstillägg till pensionärer (BTP),
delar av studiemedel eller stipendier, vissa skattefria inkomster, samt
utländska pensioner med flera räknas med som inkomst.
En gång om året frågar vi efter dina inkomster och boendekostnader för
att kunna anpassa dina avgifter efter dessa.
Vill du veta mer om avgifter inom äldre- och handikappomsorg kan du
beställa en broschyr hos:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Myndighetsfunktionen/Avgiftsgruppen
Box 41, 221 00 Lund
e-post: avgiftsgruppen@lund.se
eller prata med någon i avgiftsgruppen, telefon 046-359 50 00 (vx)
Layout: Ann-Helén Johansson

Vill du ta del av våra blanketter och broschyrer gå in på
www.lund.se/avgiftervoo

