Avgifter för personer som bor i särskilt
boende
• Hyra – sätts i förhandlingar med hyresgästföreningen
• Omvårdnadsavgift – regleras i socialtjänstlagen.
Innan kommunen får ta ut avgift skall den enskilde
försäkras medel för hyra och ett belopp för normala
levnadsomkostnader.
Fastställs av staten.
Beloppet skall höjas om man har högre
levnadsomkostnader än normalt t ex har kostnader för
färdiglagad mat eller god man.
• Kostavgift – fastställs av kommunen f n 102 kr/dygn

Vad är lika i alla kommuner?
• Maxavgiften/högkostnadsskyddet är 2 044 kr/månad
för 2018
• Förbehållsbelopp för normala levnadsomkostnader
regleras av staten
• Att förbehållsbeloppet både skall höjas och sänkas.
Höjas om man har högre normala
levnadsomkostnader t ex kost, sänkas om man har
”gratis” något som ingår i förbehållsbeloppet t ex
elkostnader, tevelicens.
• Används för beräkning av omvårdnadsavgifter

Vad får den enskilde för sina 102 kr?
• Samtliga dygnets mål:
frukost, lunch, middag, mellanmål inkl. nattmål, kaffe,
frukt mm
• Alternativ rätt vid minst ett av målen, lunch eller
middag
• Vid behov dietkoster eller konsistensanpassad kost
• Vid behov näringsdryck
• Dessutom ingår personalkostnader, beställning,
tillagning, transporter, diskning, dukning mm som är
relaterade till maten

Kostnader för kost i andra kommuner
Kost kr/dygn i Kommentar
vårdbostad
2018 års pris

Vad tycker de äldre.
Öppna jfr 2017.
% som tycker maten smakar
mycket/ganska bra.

Linköping

102 kr

80

Uppsala

102 kr

73

Västerås

118 kr

69

Eskilstuna

115 kr

Jönköping

93 kr

Örebro

107 kr

Motala

107 kr

76

Mjölby

112 kr

81

Riket

2017 års pris

69
80

2017 års pris

76

75

Hur har äldrenämnden beställt kosten vid
vårdbostäder?
• Utföraren anger ett totalpris per vårddygn, i
ersättningen ingår samtliga måltider
• ÄN begär inte att den offererade ersättningen skall
specificeras i t ex personal, kost, data mm .
• ÄN har fastställt krav och måltidsordning bl a i Kostoch måltidspolicy, Kvalitetsplan för kost inom
äldreomsorgen och i förfrågningsunderlag och avtal.

.

Ordinärt boende
hemtjänst mer än 2
timmar / dag

Särskilt boende

Nettoinkomst

8 000

8 000

Bostadstillägg

2 000

2 000

Summa inkomster(Avgiftsunderlag, AGU)

10 000

10 000

Hyra

4 000

4 000

Förbehållsbelopp

4 340

4 340

Förhöjt förbehållsbelopp p g a matkostnader
på vårdboende
Minskning p g a el, teve mm

1 060
-

-427

8 340 kr

8 973 kr

AGU-hyra/förbehållsbelopp =högsta avgift
kommunen får ta ut för vård.

1 600 kr

1 027 kr

Omvårdnadsavgift

1 600 kr

1 027 kr

Maxtaxan är 2 044 kr/månad men ingen av
dessa har så hög inkomst att kommunen får ta
ut det.

Ordinärt boende
hemtjänst mer än 2
timmar / dag

Särskilt boende

Nettoinkomst

12 500

12 500

Bostadstillägg

-

-

Summa inkomster

12 500

12 500

Hyra

6 000

6 000

Förbehållsbelopp

4 340

4 340

Förhöjt förbehållsbelopp p g a matkostnader på
vårdboende
Minskning p g a el, teve mm

1 060
-

-427

10 340 kr

10 973 kr

AGU; Inkomster-hyra/förbehållsbelopp
=högsta avgift kommunen får ta ut för vård
upp till maxtaxan 2 044 kr/månad

2 160 kr

1 527 kr

Omvårdnadsavgift

2 044 kr

1 527 kr

(då den enskilde har ett AGU
som är över 2 044 kr)

