Avgifter 2019

Information om avgifter inom vård och omsorg

Information om avgifter 2019
Vid varje årsskifte sker förändringar. Pensionen, prisbasbeloppet,
bostadstillägget och skattereglerna ändras och vi räknar därför om
våra avgifter. Alla förändringar sker dock inte samtidigt och därför kan
avgiften variera under de första månaderna.
Varje årsskifte ändras prisbasbeloppet. 2019 är prisbasbeloppet 46 500
kronor och påverkar både inkomster, förbehållsbelopp och avgifter.
Bostadstillägg till pensionärer
(BTP) och bostadsbidrag
BTP räknas in när den avgiftsgrundande inkomsten ska
beräknas. Det är därför viktigt att
den ligger på rätt nivå.
BTP sökes hos Pensionsmyndigheten: 0771-776 776.
Bostadsbidrag för personer
under 65 år sökes hos Försäkringskassan: 0771-524 524.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är 5 249
kronor per månad för ensamstående och 4 435 kronor vardera för
makar. För yngre under 65 år är
beloppen 5 774 kronor respektive
4 879 kronor.
Inkomstförfrågan
Samtidigt med denna information
skickar vi även ut en inkomstförfrågan. Den avser aktuella pensioner
före skatteavdrag. Här frågas
också om hyra, fastighetskost-

nader och ränteinkomster. Hyra
och drift i ett småhus räknas fram
enligt Försäkringskassans schablon som bygger på antalet kvadratmeter i huset, taxeringsvärde,
skuldbelopp och ränta i procent.
Dessa uppgifter ligger till grund för
beräkning av rätt förbehållsbelopp.
Det är därför viktigt att ändrade
uppgifter angående till exempel
ändrade inkomster, förändrad
boendekostnad eller förändrat
familjeförhållande anmäls till handläggarna då detta kan påverka
avgiften.
Ränteinkomster
Uppgift om ränteinkomst tas med
vid beräkning av förbehållsbeloppet då denna räknas som en
inkomst. Vi tittar inte på förmögenheten när vi beräknar avgifterna
men denna påverkar däremot
bostadstillägget till pensionärer
(BTP) och bostadsbidraget.

Avgifter inom hemvård (ordinärt boende)
Hemvård
Insatser beslutas av biståndshandläggare. Avgiften är 300
kronor per timme och har ett tak
som kallas maxtaxa. För 2019 är
maxtaxan 2 089 kronor/månad.
Hemstöd
Hemstödsavgift ingår i maxtaxan.
Hemsjukvård
Hemsjukvård omfattar specifik
omvårdnad, rehabilitering, hjälpmedel, bostadsanpassningsintyg med mera. Hemsjukvård
utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller omvårdnadspersonal.
För den som bor i särskilt boende
ingår hemsjukvården i avgiften.
För övriga är avgiften:
 202 kronor/månad vid 1-2
besök av legitimerad personal
 404 kronor/månad vid 3 eller
fler besök av legitimerad personal.
Avgiften ingår i maxtaxan.
Tekniska hjälpmedel
Avgiften för tekniska hjälpmedel
ingår i maxtaxan. Hämtning av
hjälpmedel kostar 400 kronor och
ingår inte i maxtaxan. Inköp av
operationspaket kostar 950 kronor
och ingår i maxtaxan.

Ledsagning
Avgiften är 253 kronor per månad.
Trygghetslarm
Avgiften för 2019 är 233 kronor/
månad och ingår i maxtaxan. Vid
förlust av trygghetslarm/larmklocka debiteras faktisk kostnad.
Tandvårdskort
För att ha rätt till särskilt tandvårdsstöd krävs att man har stort
och dagligt behov av stöd och
omvårdnad.
För mer information:
Kundtjänst, 0410-73 30 00.
Telefonservice
Kostnad för telefonservice (någon
från hemvården ringer upp varje
dag) ingår i hemvårdsavgiften.
För den som inte har hemvård
kostar det 31 kronor per månad.
Dagverksamhet
För den som besöker Gyllengården, Kryddgården och Österbro är
avgiften:
 300 kronor per månad vid
1-2 beviljade besök per vecka
 600 kronor per månad vid
3 eller fler beviljade besök
per vecka.
Matkostnaden är 50 kronor/dag.

Avgifter för korttidsboende och växelvård

Vid korttidsboende och växelvård betalar man matkostnad, 100 kronor
per dag, och för service och omvårdnad 70 kronor per dag.

Avgifter inom särskilt boende
Avgiften på särskilt boende
är uppdelad i tre delar:
 hyra
 mat
 omvårdnad

Hyran följer Trelleborgshems
hyreshöjning årligen. Här tillkommer 500 kronor per månad
för allmänna utrymmen och 150
kronor per månad för hushållsel.
Den maximala hyran som debiteras är 5 400 kronor per månad
plus hushållsel.
Den som har bostadstillägg
för pensionärer bör kontakta
Pensionsmyndigheten för
justering av detta.

Avgiften för mat är 3 001 kronor
per månad. Eftersom maten är
dyrare i ett särskilt boende,
jämfört med att själv köpa råvaror
och tillaga den, höjs förbehållsbeloppet.
För service och omvårdnad är
avgiften 2 089 kronor per månad.
Det är också möjligt att teckna
ett servicepaket som innehåller
förbrukningsartiklar såsom toalettpapper, tvättmedel, rengöringsmedel med mera).
Detta är frivilligt och kostar
155 kronor per månad.

Mer information:
Socialförvaltningen
Kundtjänst 0410-73 30 00
E-post socialforvaltningen@trelleborg.se
Postadress
trelleborg.se

Box 63, 231 21 Trelleborg

