TAXOR OCH AVGIFTER INOM
VÅRD OCH OMSORG I UPPVIDINGE KOMMUN 2019
Högkostnadsskydd – den sammanlagda kostnaden för avgifterna service och omvårdnad
i ordinärt och särskilt boende får maximalt uppgå till 2 089 kr i månaden (2019 års prisnivå).

Service- och omvårdnadstaxa i ordinärt boende
Upp till 6 timmar i månaden

348 kr/timme, maximalt 2 089 kr/månad

Över 6 timmar i månaden

2 089 kr/månad

Om avgiften för service och omvårdnad understiger 2 089 kr/månaden, debiteras:
Trygghetslarm

246 kr/månad
(varav 42 kr är avgift för simkort o ingår inte i maxtaxan)

Hemsjukvård

Avgift tas ut enligt service och omvårdnadstaxa
faktisk tid och timtaxa 348 kr/tim

Dagverksamhet

Dagverksamheten är avgiftsfri. Avgift tas ut för lunch.

Service- och omvårdnadstaxa i särskilt boende
2 089 kr per månad i 2019 års prisnivå. I detta ingår trygghetslarm, hemsjukvård, service- och
omvårdnadsinsatser, tekniska hjälpmedel samt dagverksamhet enligt biståndsbeslut.

Övriga avgifter
Korttidsvård

71 kr/dygn samt avgift för måltider

Dagvård/Nattvård

43 kr/dag/natt samt avgift för måltider

Telefonservice

250 kr/månad

Avgifterna på denna sida kontrolleras mot förbehållsbelopp och avgiftsutrymme. I det fall avgiftsutrymmet är lägre än avgiften, korrigeras
avgiften.

Tekniska hjälpmedel
Utprovning/låneavgift av tekniska hjälpmedel
Hämtning av hjälpmedel som ej återlämnats
Intyg för bostadsanpassning
Tillfällig ramp i bostad

328 kr – max 328 kr/kvartal
273 kr
328 kr
303 kr/ mån.

Avgift för måltider
Frukost
Lunch
Kvällsmat

34,70
73,20
43,90

Distribution
39,10
76,60
47,90

Portionspriserna följer kostenhetens prissättning. Om kostenheten/fullmäktige ändrar priserna under året, kommer
det priset att tillämpas även för äldreomsorgen och inom omsorgen om funktionshindrade. 2019 års priser
beräknas bli klara i februari 2019.

Månadsabonnemang per person
Samtliga måltider
Lunch + frukost
Lunch+ kvällsmat

4 844 kr/månad
3 171 kr/månad
3 505 kr/månad

Distribution
4.908 kr/månad
3.471 kr/månad
3.735 kr/månad

Priserna för distribution av måltidsabonnemang följer kostenhetens prissättning. Om kostenheten/fullmäktige ändrar
priserna under året, kommer det priset att tillämpas även för äldreomsorgen och inom omsorgen om
funktionshindrade. 2019 års priser beräknas bli klara i februari 2019.

Hyran gäller from 190401
Hyran berättigar den enskilde till att söka bostadstillägg hos Försäkringskassan.
Lingården
Årshyra per lägenhet
Årshyra för del av gemensamma ytor

1 263 kr/ kvm
1 229 kr/ kvm, 20 kvm per lgh

Olofsgården
Årshyra Mellangården
Årshyra för del av gemensamma ytor

1 201 kr/kvm
1 143 kr/kvm, 20 kvm per lgh

Årshyra nya Olofsgården
Årshyra för del av gemensamma ytor

1 481 kr/kvm
1 442 kr/kvm, 20 kvm per lgh

Solgården o Storgården
Årshyra per lägenhet
Årshyra för del av gemensamma ytor

1 167 kr per kvm
1 132 kr per kvm, 20 kvm per lgh

Avgiftsnedsättning vid frånvaro
Service- och omvårdnadstaxa i ordinärt boende
När timtaxa ej tillämpas, sker reducering med 1/30 del av avgiften per hel frånvarodag.
Larm
Avdrag sker ej vid frånvaro. Vid återlämnande sker reducering från första dagen
med 1/30 del av avgiften.
Service- och omvårdnadstaxa/måltidsabonnemang i särskilt boende
Vid sjukhusvistelse reduceras avgiften för service/omvårdnad/måltidsabonnemang med
100 kr/dygn.
Vid övrig planerad frånvaro sker reducering med 1/30 del av avgiften från och med
4:e frånvarodagen, gäller både service/omvårdnad och måltidsabonnemang.
Hyra
Reducering sker vid dödsfall, under förutsättning att lägenheten är tömd och städad.

Hur beräknas avgiften?
Beslut om avgift fattas för varje enskild person. Utgångspunkten för beräkningen är ett
avgiftsunderlag. Avgiftsunderlaget är den inkomst som personen kan antas komma att få under
de närmaste tolv månaderna, fördelat med lika belopp per månad. I avgiftsunderlaget ingår
förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga. Som inkomst räknas också bostadsbidrag
och särskilt bostadstillägg samt vissa inkomster som inte är skattepliktiga i Sverige, exempelvis
utländska inkomster.

Minimibelopp
Minimibelopp är den summa som den enskilde har rätt att behålla av sina egna medel innan
avgift tas ut för service- och omvårdnad samt kommunal hemsjukvård.
Minimibeloppet skall täcka normala levnadskostnader för:
 Livsmedel
 Kläder och skor
 Fritid, hygien och förbrukningsvaror
 Dagstidningar, telefon
 Möbler och husgeråd
 Hemförsäkring och hushållsel
 Resor
 Tandvård, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel
Minimibelopp per månad
Familjesammansättning och ålder
Ensamstående över 65 år
Makar och sambor över 65 år
Ensamstående 19 – 64 år
Makar och sambor 19 – 64 år

Belopp per månad i
2019 års prisnivå
5 249 kr/person
4 435 kr/person
5 774 kr/person
4 879 kr/person

Höjning av minimibeloppet
Om den enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel, skall
minimibeloppet höjas. Behovet skall vara av varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt
belopp. Merkostnader som kan berättiga till ett högre minimibelopp är exempelvis fördyrade
kostnader för livsmedel eller kostnader för god man.
Sänkning av minimibelopp
För boende i kommunens särskilda boenden ingår hushållsel och förbrukningsartiklar* i hyran.
Minimibeloppet sänks då med 465 kr/månad.
*Med förbrukningsartiklar avses tvätt- och sköljmedel, rengöringsmedel, hushålls- och toalettpapper, tvättlappar
samt soppåsar.

Kommunen har ingen skyldighet att betala ut medel till en person för att han/hon ska kunna
uppnå minimibeloppet.
Dubbelt boende
När en person flyttar från ordinärt till särskilt boende kan boendekostnaden nedsättas under
maximalt tre månader efter särskild prövning. För mera information, kontakta
avgiftshandläggare.

Missnöjd med beslutet?
Beslut om avgifter kan överklagas till Förvaltningsrätten. Skriv ner dina synpunkter i ett brev
som skickas till Socialförvaltningen i Uppvidinge kommun.

Information
Om du har frågor eller vill ha mer information, kan du vända dig till
Avgiftshandläggaren Norrhult, Älghult, Lenhovda telefon 0474-473 94
Avgiftshandläggaren Åseda telefon 0474 – 473 01.
Socialförvaltningen
Uppvidinge kommun
Box 43
364 03 LENHOVDA

