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När du bor i vård- och 
omsorgsboende betalar du 
hyra, matavgift samt service- 
och omvårdnadsavgift. 

Hyra 
Hyran för ditt rum eller lägenhet i 
vård- och omsorgsboende bestäms 
och faktureras av 
RB Fastighetsägare AB. Du kan 
ansöka om bostadstillägg för 
pensionärer (BTP) hos 
Pensionsmyndigheten. Får du 
dubbel boendekostnad när du lyttar 
till vård- och omsorgsboende kan 
avgiften eventuellt sänkas under tre 
månader. Du ansöker om sänkt 
avgift hos din avgiftshandläggare. 

Matavgift
Kostnaden för mat i vård- och 
omsorgsboende är 3 039 kr/månad. 
Kostnaden består 
av två delar: råvaror och tillredning. 
Råvarukostnaden 
som är 1 809 kr/månad ingår 
inte i högkostnadsskyddet. 
Tillredningskostnaden 1 230 kr/
månad beräknas på avgiftsutrymme.

Service- och 
omvårdnadsavgift 
Hur mycket du betalar för service 
och omvårdnad bestäms av dina 
inkomster minus  
dina personliga omkostnader och 
din boendekostnad.

Differensen mellan dina inkomster 
och utgifter kallas 
ditt avgiftsutrymme. Blir 
avgiftsutrymmet 0 kr betalar du 
ingenting för service,  omvårdnad 
och tillredning av mat.
För att kunna bestämma din avgift 
behöver vi uppgifter om din 
inkomst och boendekostnad. Sker 

förändringar måste du informera 
oss. Det kan påverka avgiften. 
Förmögenhet i sig påverkar inte 
avgiftens storlek.

Dina inkomster
Detta räknas till dina inkomster 

(netto)
Pension (garanti och tilläggspension, 
äldreförsörjningsstöd, privat 
pensions-försäkring)
Inkomst av arbete samt annan 
ersättning i anslutning till 
anställning
Livränta
Överskott av näringsverksamhet 
Inkomst av kapital (ränta etc.) 
per 31/12 året innan. Gäller ej 
realisationsförlust/vinst.
Bostadsstöd samt hemvårds- och 
hemsjukvårdsbidrag utbetalat av 
landsting till vårdbehövande.
Ersättningar från avtalsgrupp-
sjukförsäkringar för sjukfall före år 
1991, kapitalförsäkring, försäkring 
som tecknats utanför tjänst.

Är du gift räknas dina och din 
partners inkomster samman 
och delas i två lika delar innan 
avgiftsberäkningen sker. Din 
partner ska ha tillräckliga inkomster 
för att kunna bo kvar i den bostad 
ni tidigare bodde i tillsammans 
och klara sin försörjning. Kontakta 
avgiftshandläggaren om ni anser att 
era inkomster inte räcker till. 

Fakturering
Hyra för rum i vård- och 
omsorgsboende faktureras 
månadsvis i förskott direkt 
av RB Fastighetsägare. 

Service- och 
omvårdnadsavgiften samt 
matkostnad faktureras i 
efterskott månadsvis av 
kommunen. Räkningen 
kommer i mitten av månaden 
och avser den service, 
omvårdnad och mat du 
fått under den föregående 
månaden. 

Högkostnadsskydd
Enligt Socialtjänstlagen 
får avgiften för service/
omvårdnad inte överstiga 
2 044 kr/månad och person. 
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Kontakt

Avgiftshandläggare  
vård- och omsorgsboende 
Tfn: 040-42 50 00 (vxl)

RB Fastighetsägare AB 
Tfn: 018-66 01 60.

Dina personliga 
omkostnader
Du har rätt att ha kvar ett fastställt 
belopp varje månad för dina 
personliga omkostnader innan 
avgift för service och omvårdnad får 
tas ut. Med personliga omkostnader 
avses sådant som

• livsmedel
• kläder och skor
• fritid
• hygien
• tidning och telefon
• hemförsäkring
• öppen hälso- och sjukvård
• läkemedel
• tandvård
• förbrukningsvaror
• resor
• möbler

Fastställt belopp för personliga 
omkostnader år 2018 är 5 136 
kronor/månad. När du bor på vård- 
och omsorgsboende minskas det 
fastställda beloppet med 10 procent. 
Det minsta belopp som du har kvar 
för dina personliga omkostnader blir 
därmed 4 622 kronor/månad

Räkneexempel avgift
Elsa, 75 år och bor på vård- och 
omsorgsboende
Inkomster (netto) +9 800

Bostadstillägg, BTP +1 700

Fastställt belopp 
för personliga 
omkostnader (minus 
10 %)

(5 136-514=)
-4 622

Boendekostnad -4 392 kr

          Kvar 2 486 kr

Elsas avgift för service och 
omvårdnad blir max  
2 044 kr/mån

Resterande 442 kr blir då kostnad 
för matkostnad tillredning.  

Elsas totala kostnad blir då 
4 295 kr som består av 2 044 kr 
(service och omvårdnad) + 442 kr 
(tillredning) + 1 809 kr (råvaror).

Om du inte är nöjd 
Om du inte är nöjd 
med din avgift bör du i 
första hand kontakta din 
avgiftshandläggare. 

Om du efteråt ändå anser 
att din avgift inte stämmer, 
kan du överklaga inom tre 
veckor från det att du fått 
del av beslutet. 

Överklagandet skickas till 

Vellinge kommun
235 81 Vellinge




