AVGIFTER FÖR VÅRD OCH OMSORG – 2010
Den 1 juli 2002 infördes nya regler för debitering av vårdavgifter i Sverige.
Ett högkostnadsskydd införs för vård, omsorg och socialt stöd, det vill säga
en högsta avgift för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet och
kommunal hälso- och sjukvård. Den högsta avgiften för dessa insatser är för 2010, 1 696:-.
Förbehållsbelopp
Ett nationellt fastställt, lägsta förbehållsbelopp införs. Beloppet fastställs till 4 786: - enligt
2010 års prisnivå för ensamstående och 4 044: - för sammanlevande makar.
Personer under 65 år har ett förbehållsbelopp på 5 265: -.
Förbehållsbeloppet ska täcka normala levnadskostnader för:
livsmedel alla måltider
kläder, skor
fritid
hygien
förbrukningsvaror
dagstidning, telefon, tv-avgift
möbler, husgeråd
hemförsäkring
hushållsel
resor
tandvård
öppen hälso- och sjukvård
läkemedel
Utöver förbehållsbeloppet ska den enskilde förbehållas medel till sin bostadskostnad.
Höjning/sänkning av förbehållsbeloppet kan ske. Det kan exempelvis vara matkostnad i
särskilt boende (servicehus, sjukhem), om elkostnad ingår i hyra, om TV-avgift ingår i hyran.
Inkomstbegreppet
Det som avses här är löpande inkomster i form av pensioner, pensionsförsäkringar, inkomst
av näringsverksamhet, bostadsbidrag mm samt inkomst av kapital ( d v s avkastningen på
kapitalet, ej förmögenhet).
Uppgifter om aktuella inkomster ska den enskilde lämna på särskild blankett
”Inkomstförfrågan”. Eventuella förändringar av inkomster och utgifter måste den
enskilde meddela för att få rätt avgift.
För att fastställa avgiftens storlek görs en beräkning på respektive person.
För sammanlevande makar gäller att inkomsterna läggs samman och fördelas därefter med
hälften på vardera maken.
Beräkning sker på följande sätt:
Nettoinkomst
– bostadskostnad
- förbehållsbelopp
– individuellt förbehållsbelopp
= avgiftsutrymme

Tabell över vårdavgifter kr/mån 2010
Insatspoäng

Avgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6

330:660:990:1 320:1 650:1 696:-

Sammanställning över övriga avgifter:
Vårdavgift vid korttidsvård
Kost vid korttidsvård
Kostavgift Grindstugan
Trygghetslarm med hemtjänstinsatser
Trygghetslarm utan hemtjänstinsatser
Trygghetslarm/rökdetektor med hemtjänst
Trygghetslarm/rökdetektor utan hemtjänst
Nödsändare
Hämtlunch
Kostnadsersättning (sjukhemmen)
Matabonnemang
Matabonnemang
Matabonnemang
Matabonnemang
Kost vid sondmatning
Resursperson/Kontaktperson

45:-/dygn
120:-/dygn
75:-/dag
180:-/mån
230:-/mån
225:-/mån
250:-/mån
200:-/mån
55:-/port
180:-/mån
3 950:-/mån
2 955:-/mån
2 781:-/mån
1 788:-/mån
3 261:-/mån
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Har Du frågor om dessa avgifter är Du välkommen att
ringa Kjell Egnell tel 0250-265 23.
MORA KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
2010-01-01

(Alla måltider)
(Lunch, kvällsmål)
(Frukost, lunch)
(Lunch)
424:496:708:886:1 238:1 696:-

