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ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Hur beräknas avgifterna?

Avgifter 2018

Avgifterna beräknas utifrån inkomstuppgifter som hämtas varje
månad från pensionsmyndigheten. Med inkomstuppgifter menas
aktuell bruttoinkomst av tjänst, bruttopension samt inkomst av
kapital (till exempel ränta) och bostadskostnad.

Hemtjänst
Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

Äldreförvaltningen kommer inte att skicka ut något nytt avgiftsbeslut
om ni inte ringer och talar om att vi ska skicka det till er. Var även
uppmärksam på att skicka in om ni har förändring i er inkomst, det
vill säga de uppgifter som vi inte erhåller från pensionsmyndigheten.
De inkomster vi inte får in är till exempel SPV, KPA, ALECTA/AMF
samt bostadskostnad och ränteinkomster. De som inte uppger
inkomstuppgift betalar enligt maxtaxa (2 044 kr/månad 2018). För
makar läggs inkomstuppgifterna ihop och delas på två, även hyran.
För sammanboende delas bara hyran på två.

Vad är minimibelopp?
Med minimibelopp menas det belopp som du ska ha kvar till mat och löpande avgifter
då hyra och avgifter för omsorg och service är betald.




2018 års nivå på minimibeloppet för personer 65 år och äldre är 5 136
kr/månad för ensamstående. För makar/sammanboende är minimibeloppet
4 340 kr/månad per person.
För personer under 65 år är minimibeloppet 5 650 kr/månad för
ensamstående. För makar/sammanboende är minimibeloppet
4 774 kr/månad per person.

Vad är förbehållsbelopp? Hur räknas det ut?
Förbehållsbeloppet är det belopp du ska ha kvar innan Sundbybergs stad får ta ut en
avgift för omvårdnad.




Ordinärt boende: minimibelopp + bostadskostnad = förbehållsbeloppet.
Äldreboende: minimibelopp + bostadskostnad + tillägg för fördyrad kost
(1 495 kr/månad för 2018) – elkostnad (238 kr/månad) och – TV-licens
(200 kr/månad) för 2018 = förbehållsbelopp.

Hur räknar jag ut omvårdnadsavgiften?
Du tar din nettoinkomst minus förbehållsbeloppet = avgiftsutrymmet. Blir det ett
minus på summan innebär detta att du inte kommer faktureras någon
omvårdnadsavgift. Blir det ett plus är det den summan som styr hur mycket du kan
betala i omvårdnadsavgift, dock ska du aldrig betala mer än maxtaxa (2 044 kr/månad

Timpris omsorg

2044 kr/månad
105 kr/timme. Max 2044 kr för
omsorg, mathållning, ledsagning,
avlösning i hemmet

Timpris service

191 kr/timme, max 2044 kr

Installationsavgift trygghetslarm (ingår
inte i avgiftsberäkningen)

569 kr, engångsavgift
284,50 kr för makar/sammanboende

Trygghetslarm (trygghetsavgiften ingår i
maxtaxan)

239 kr/månad
119 kr/månad för makar/sammanboende
Debiteras även vid till exempel
sjukhusvistelse eftersom det är ett
abonnemang.

Underhållsavgifter trygghetslarm (ingår
inte i avgiftsberäkningen)

Trasigt armband 27 kr/st
Trasigt halsband 14 kr/st
Batteribyte 59 kr/st
Borttappad larmknapp 910 kr/st
Ej återlämnat larm 2 275 kr/st

Matdistribution

417 kr/månad
209 kr/månad per person för
makar/sammanboende (om man inte har
andra insatser från hemtjänsten)

Matlådor

46 kr/portion

Dagvård
Dagvård kost

74 kr/dag

Dagvård omvårdnad (ingår i maxtaxan)

67 kr/dag

Avgifter i äldreboende och korttidsboende
Korttidsboende kost
Korttidsboende omvårdnad (ingår i
maxtaxan)
Äldreboende omvårdnadsavgift
Äldreboende kost helpension

2044 kr/månad
3 375 kr/månad
113 kr/dygn när man flyttar in/ut under
innevarande månad
Tvättpaket (Gäller alla kommunala boenden) 161 kr/månad
Bårhustransport

2018). Avgift understigande 100 kronor sparas under max tre månader, vilket innebär
att en del kunder faktureras varannan månad eller en gång/kvartal.

113 kr/dag
67 kr/dag

Bårhusförvaring

864 kr (Gäller enbart äldreboende och
korttidsboende)
5000 kr (Gäller enbart äldreboende och
korttidsboende)

Kostnad för förbrukningsvaror tillkommer. Kostnad för hyra är olika beroende på boende och storlek på lägenhet.

