
  Sundbyberg växer med dig!  

Kontakt 
Om du har frågor kan du kontakta 

vår avgiftshandläggare Afsaneh 

Ravanbood, 

Telefon: 08-706 82 61 

E-post: 

afsaneh.ravanbood@sundbyberg.se 

 

Avgifter 2020 
för stöd och service  
  
För dig som får hemtjänst, trygghetslarm, 

matdistribution, korttidsboende och särskilt 

boende enligt socialtjänstlagen (SoL) 
 
 

ÖSTRA MADENVÄGEN 4  ·  172 92 SUNDBYBERG  ·  08-706 80 00 
WWW.SUNDBYBERG.SE 

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 
SUNDBYBERGS STAD 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur mycket betalar jag?  
För vissa stöd- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 
tar Sundbybergs stad ut en avgift. Hur stor den är beror bland  
annat på dina inkomster, din bostadskostnad och vilka insatser  
du får. Du avgör själv om du vill betala en maxavgift för avgifter som ingår i 
avgiftsberäkningen eller om din avgift beräknas med hjälp av de inkomst- och 
boendekostnads-uppgifter som du lämnar till din avgiftshandläggare. 

Jag väljer maxavgift 
Du vill inte lämna några inkomstuppgifter och betalar då en maxavgift enligt tabellen  
intill. Under 2020 betalar du högst 2 125 kronor per månad för omvårdnadsavgifter. 

Jag väljer inkomstberäkning 
Du vill lämna uppgifter om dina inkomster och din bostadskostnad.  
Sundbybergs stad får då tillgång till dina uppgifter hos Försäkringskassan  
och Pensionsmyndigheten, men övriga inkomstuppgifter måste du själv lämna 
in. För makar läggs inkomstuppgifterna ihop och delas på två, även hyran. För 
sammanboende delas bara hyran på två. Du betalar aldrig mer än maxavgift, däremot  
kan dina avgifter bli lägre när du väljer inkomstberäkning. Tänk på att du är skyldig att 
meddela oss om dina övriga inkomster förändras. 

Hur stort är mitt minimibelopp? 
Minimibeloppet utgår från Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader  
och ska täcka normalkostnaderna för dina personliga behov.  
 
Minimibelopp för 2020 (individuella tillägg och avdrag kan förekomma): 

• 5 339 kronor per månad för ensamstående över 65 år   

• 4 512 kronor per månad för makar eller sammanboende över 65 år 

• 5 874 kronor per månad för ensamstående under 65 år 

• 4 963 kronor per månad för makar eller sammanboende under 65 år  
 

Hur stort är mitt förbehållsbelopp? 
Förbehållsbeloppet är det belopp du har rätt att behålla av dina inkomster varje månad  
innan någon avgift tas ut. Ditt förbehållsbelopp består av det minimibelopp du har rätt  
till plus din boendekostnad. 

 

Hur räknar jag ut min omvårdnadsavgift? 
För att räkna ut din omvårdnadsavgift per månad drar du ditt förbehållsbelopp från din 
nettoinkomst. Vid minus reduceras omvårdnadsavgiften. Vid plus är det summan som  
styr din maxavgift. Under 2020 betalar du högst 2 125 kronor per månad. 

 
Avgifter 2020 

 

Hemtjänst 
Timpris omsorg 109 kronor (maxavgift 2 125 kronor)  
Timpris service 199 kronor (maxavgift 2 125 kronor) 
 

Trygghetslarm 

Installationsavgift för trygghetslarm (engångsavgift, ingår inte i avgiftsberäkningen)  
     För ensamstående 591 kronor 
     För makar eller sammanboende (per person) 295,50 kronor 
 
Trygghetslarm per månad (ingår i avgiftsberäkningen, debiteras även vid frånvaro)  
     För ensamstående 248 kronor 
     För makar eller sammanboende (per person) 124 kronor 
 
Underhållsavgifter för trygghetslarm (ingår inte i avgiftsberäkningen) 
     Ej återlämnat larm per styck 2 365 kronor 
     Borttappad larmknapp per styck 946 kronor 
     Batteribyte per styck 61 kronor 
     Trasigt armband per styck 28 kronor  
     Trasigt halsband per styck 14 kronor  

 

Matdistribution (avgift tas ut om du inte har andra insatser från hemtjänsten) 
Matdistribution för ensamstående per månad 434 kronor 
Matdistribution för makar eller sammanboende per person och månad 217 kronor 
 

Matlådor 
Matlådor per portion (ingår inte i avgiftsberäkningen) 47 kronor  

 

Korttidsboende/Tillfälligt boende utanför hemmet 
Kost per dag (ingår inte i avgiftsberäkningen) 118 kronor 
Omvårdnad per dag (ingår i avgiftsberäkningen) 70 kronor 
 

Särskilt boende 
Omvårdnadsavgift per månad (ingår i avgiftsberäkningen) 2 125 kronor 
Kost helpension per månad (ingår inte i avgiftsberäkningen) 3 508 kronor 
Kost per dygn vid in- eller utflyttning under innevarande månad 118 kronor  
Servicepaket (gäller alla kommunala boende) 168 kronor  
 
Avgift bårhustransport (gäller enbart särskilt boende) 864 kronor  
Avgift bårhusförvaring (gäller enbart särskilt boende) 5 000 kronor 
 
Kostnad för hyra är olika beroende på boende och storlek på lägenhet 
 


