Avgifter 2018
 omsorg/hemtjänst
 kommunal hälso- och
sjukvård
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Inledning
Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och
handikappomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap 2 §.
Där anges att kommunen får ta ut skäliga avgifter för
hemtjänst, dagverksamhet samt för särskilda
boendeformer. Avgiften får inte överstiga kommunens
självkostnad. Kommunens rätt att ta ut avgift för
kommunal hälso- och sjukvård regleras i hälso- och
sjukvårdslagen 26 §.
Bestämmelserna om avgiften innebär regler om:
 högsta avgift en kommun får ta ut för hemtjänst,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård
(maxtaxa)
 hur avgiftsunderlaget beräknas
 vilka inkomster kommunen får använda vid
avgiftsberäkningen samt
 möjlighet att överklaga kommunens avgiftsbeslut
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Avgiftsunderlag
Avgiftsunderlaget består av de inkomster som kommunen
använder i avgiftsberäkningen och utgör de inkomster som
den enskilde förväntas ha under året. Inkomsterna
beräknas efter skatt.
Avgiftsgrundande inkomster är:
 Förvärvsinkomster som är skattepliktiga: t. ex.
pensioner och lön
 Kapitalinkomster som är skattepliktiga: t. ex.
inkomstränta och utdelning på aktier, obligationer
 Ej skattepliktiga inkomster: t. ex. utlandspension,
bostadstillägg
I övrigt beaktas följande vid beräkning av
avgiftsunderlaget:
 Förmögenhet ingår inte i avgiftsunderlaget
 Inkomst av kapital som redovisats per den 31
december året innan och ingår i avgiftsunderlaget
 Den enskilde är skyldig att meddela förändringar som
kan påverka avgiftens storlek
 Vid beräkning av avgift för makar läggs makarnas
inkomster samman och fördelas därefter med hälften
på vardera maken.
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Levnadsomkostnader
Med levnadsomkostnader avses det nationellt fastställda
belopp (förbehållsbelopp) som ska täcka normala
levnadsomkostnader. I beloppet ingår kostnader man har
för:
 Livsmedel
 Personliga hygienartiklar
 Läkarvård, medicin  Förbrukningsvaror
 Tandvård
 Kläder, skor
 Tidningar/radio/TV  Resor
 Färdtjänst
 Hushållsel
 Fritid
 Hemförsäkring
 Möbler, husgeråd
 Övriga personliga
kostnader
Beloppet för levnadsomkostnader (förbehållsbelopp) i
ordinärt boende år 2018 är:
 ensamstående 65 år och äldre
 makar, sammanboende 65 år och
äldre
 ensamstående 18-64 år
 makar, sammanboende 18-64 år
 barn 0-10 år
 barn 11-18 år

5.136 kr/mån
4.340 kr/mån
5.328 kr/mån
4.502 kr/mån
2.267 kr/mån
2.976 kr/mån

Det finns situationer då beloppet för levnadsomkostnader
inte räcker till. Kommunen kan i så fall höja beloppet i
skälig omfattning, t.ex. för matdistribution i kombination
med hemtjänst (sid 10). Sådana kostnader ska verifieras. I
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vissa situationer kan beloppet för levnadsomkostnader
också sänkas.
Belopp för levnadsomkostnader i vård- och omsorgsboende 2018:
 ensamstående

6.084 kr/mån
Bostadskostnad

Bostadskostnad = hyra eller kostnad för ägd bostad man
stadigvarande bor i.
Den enskilde har rätt att förbehålla sig medel för faktisk
bostadskostnad. Hänsyn tas till bostadskostnaden när
avgiftsutrymmet beräknas.
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Omsorgsavgift
Omsorgsavgift betalas för de insatser, omvårdnad och
service, som utförs efter beslut enligt socialtjänstlagen.
Omsorgsavgiften omfattar inte kostnader som
omsorgstagaren har för boende eller kost i kommunens
vård- och omsorgsboenden.
Omsorgsavgiften beräknas på följande sätt:
 Först beräknas den enskildes avgiftsutrymme
 Avgiften fastställs i procent av avgiftsutrymmet (se
omsorgstaxan)
 Avgiftsutrymmet omprövas normalt varje år
Så här räknas avgiftsutrymmet fram:
Avgiftsunderlag
Bostadskostnad
Belopp för levnadsomkostnader (förbehållsbelopp)

+
-

Summan = Avgiftsutrymme i kr per
månad
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Omsorgstaxan
Avgiften beräknas i procent av avgiftsutrymmet.
Procent av
Nivå Omfattning avgiftsutrymmet

Högsta
avgift/månad

1

1 tim/mån

75

368 kr

2

2 tim/mån

75

736 kr

3

3 tim/mån

80

1.104 kr

4

4 tim/mån

85

1.472 kr

5

5 tim/mån

85

1.840 kr

6

6 tim eller
mer/mån

95

2.044 kr

Högsta avgift (maxtaxa) för 2018 är 2.044 kronor.
Högsta avgift ändras när prisbasbeloppet ändras.
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Övriga avgifter
Korttidsplats/Växelvårdsboende
Avgiften för korttidsplats/växelvård omfattar kost
64 kr/dag samt omsorgsavgift enligt omsorgstaxan.
Matdistribution
Färdiglagad lunch som levereras till bostaden för 66:45 kr.
Individuellt tillägg för de som har matdistribution i
kombination med hemtjänst
Antal måltider per
månad
1-9
10-19
20-31

Individuellt tillägg kr per
månad
182
502
855

Trygghetslarm
Abonnemangsavgiften är 230 kr per månad.
Installationsavgift vid trygghetslarm
Vid installation av trygghetslarm tillkommer en
engångsavgift med 312 kr.
Dagverksamhet
Heldag = 95 kr. Halvdag = 65 kr.
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Förbrukningsartiklar i vård- och omsorgsboende
Servicepaket 1: Pris 98 kr per månad. Innehåller toalett- och
hushållspapper, tvättmedel, sköljmedel, rengöringsmedel,
soppåsar och glödlampor.
Servicepaket 2: Pris 192 kr per månad. Innehåller samma
som servicepaket 1 plus tvål/tvättcreme, schampo,
tandkräm och tvättlappar.
Kost i vård- och omsorgsboende
Månadsavgiften för all kost i vård- och omsorgsboende är
3.323 kr.
Sänglinne, handdukar
När det vård- och omsorgsboende tillhandahåller sänglinne
och handukar uttas en avgift på 124 kr per månad.
Fönsterputs
Avgift för fönsterputs motsvarar nivå 1 i omsorgstaxan.
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Jämkning av omsorgsavgift
Beslut om jämkning fattas av ekonomiassistent.
 Om dubbla hyror uppstår vid inflyttning till något av
kommunens vård- och omsorgsboenden kan
omsorgsavgiften reduceras under maximalt tre
månader. En förutsättning är att man inte har ett eget
kapital som överstiger 1,5 basbelopp.
 När en av två makar/sammanboende flyttar till vårdoch omsorgsboende har kommunen skyldighet att även
se till den kvarboendes ekonomiska situation. Om det
är fördelaktigt erbjuds makarna att lägga ihop
inkomsterna och använda en hälft för att beräkna
omsorgsavgiften.
 Vid sjukhusvistelse kan omsorgsavgiften reduceras. Vid
annan frånvaro/ej utnyttjad hemtjänst gäller att ingen
avgift debiteras om frånvaron meddelas minst sju (7)
dagar i förväg.
 För omsorgstagare i vård- och omsorgsboende
debiteras ingen matkostnad vid sjukhusvistelse.
Om omsorgstagare av andra skäl är borta från någon
måltid/måltider debiteras ingen kostnad om den
frånvaron meddelas senast två (2) dagar i förväg.
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Värt att veta
 Vid beräkning av omsorgsavgift för makar läggs
makarnas inkomster samman och fördelas därefter med
hälften på vardera maken.
 Om hjälpbehovet i hemtjänsten tillfälligt ökar under en
vecka ändras inte omsorgsavgiften. Förändringar över
en vecka leder till ny biståndsbedömning.
 Omsorgsavgiften debiteras en månad i efterskott.
 För omsorgstagare som bor i vård- och omsorgsboende tillkommer även kostnad för mat och hyra.
 I vård- och omsorgsboende finns garantibelopp. Det
innebär att när hyra och mat är betald ska du varje
månad ha minst 2044 kronor kvar till personliga
utgifter. Ansökan görs till ekonomiadministratör.
 Avtal om underhållsbidrag mellan makar påverkar inte
avgiftsunderlaget.
 Ansökan om bostadstillägg till pensionärer görs hos
Pensionsmyndigheten. Tel: 0771-776 776.
www.pensionsmyndigheten.se
 Schablon för levnadsomkostnader får ändras vid
förändring av prisbasbeloppet. Övriga uppräkningar av
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avgifter ändras först efter beslut i omsorgsnämnden.
 Inkomsthämtning görs från Försäkringskassan för
beräkning av omsorgsavgiften.

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård
För hembesök av kommunsjuksköterska, arbetsterapeut
eller sjukgymnast tar kommunen ut en avgift om 218 kr per
besök. Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel
och bedömning inför bostadsanpassning. Avgiften ingår i
maxtaxa.
För personer som är hemsjukvårdspatienter tar
kommunen ut en avgift om 316 kr per påbörjad månad.
Avgiften gäller för hemsjukvårdspatienter som bor i
ordinärt boende. I vård- och omsorgsboende ingår hälsooch sjukvård i omsorgsavgiften. Avgiften ingår i maxtaxa.
För hämtning av hjälpmedel tar kommunen ut en avgift
om 210 kr per hämtning. Avgiften ingår inte i maxtaxa.
Skrymmande hjälpmedel som sängar och personlyftar
hämtas avgiftsfritt. Återlämning av hjälpmedel till
kommunens hjälpmedelsförråd är kostnadsfritt.
För personer med förskriven elrullstol enligt
scootermodell tar kommunen ut en årsavgift med 844
kronor.
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Överklagan
Kommunens beslut om avgiftens storlek kan överklagas.
Överklagningsmöjligheten avser:






Beräkning av avgiftsunderlag
Avgiftens storlek
Beräkning av boendekostnad
Beräkning av belopp för levnadsomkostnader
När ändring av avgift kan ske

Besvärshänvisning (hur man överklagar) följer med
kommunens avgiftsbeslut. Om ni anser att beslutet är fel
kan ni överklaga det. Skriv till:
Omsorgsnämnden
Box 848
391 28 Kalmar
Ange vilket beslut som överklagas, hur ni vill att det ska
ändras och varför ni önskar ändring. Skrivelsen med
överklagandet måste ha kommit in inom tre veckor från
den dag ni fick del av beslutet. Har den kommit in i tid
skickas den till Förvaltningsrätten om omsorgsnämnden/
beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt ni
begär.
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För ytterligare information kontakta:
Ekonomadministratör

Telefon

Marita Johansson
Åsa Frid

0480-45 38 26
0480-45 36 55

Kalmar kommun
Omsorgsförvaltningen
Box 848, 391 28 Kalmar
omsorg@kalmar.se
www.kalmar.se
2017-01-02 MB
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