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Information om nya avgifter för äldreomsorg år 2019
Hej,
Du får detta brev eftersom du är beviljad insatser från äldreförvaltningen. En
uppräkning av avgifterna i förhållande till prisbasbeloppets förändring har skett
från och med årsskiftet.
För år 2019 uppgår maxtaxan till 2 089 kronor i månaden.
Med maxtaxa menas det som du maximalt betalar för hjälp i form av omsorg
och service gällande hemtjänst, trygghetslarm, ledsagning, avlösning samt
omvårdnadsavgift på äldreboende, korttidsboende och dagvård.
Kostnader för mat, tilläggsavgifter till trygghetslarm, servicepaket på
äldreboende samt bårhustransport och bårhusförvaring ingår inte i maxtaxan.
En uppdaterad prislista för avgifter inom äldreomsorgens insatser är bifogad
detta brev.

Med vänlig hälsning,
Maria Andersson
Enhetschef, Planering och uppföljningsenheten

ÖSTRA MADENVÄGEN 4 ∙ 172 92 SUNDBYBERG ∙ 08-706 80 00
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Avgifter 2019
Avgifter i ordinärt boende
Maxtaxa för omvårdnadsavgift per månad
Timpris omsorg

2 089 kr/månad
107 kronor per timme
(upp till maxtaxa på 2 089 kr/månad)

Timpris service

195 kronor per timme
(upp till maxtaxa på 2 089 kr/månad)

Trygghetslarm (ingår i beräkning för maxtaxa)

244 kr/månad
122 kr/månad per person för makar eller
sammanboende

(Debiteras även vid tillfällig frånvaro från
bostaden, så som sjukhusvistelse då det är ett
abonnemang)
Installationsavgift trygghetslarm

Underhållsavgifter för trygghetslarm

Matdistribution
(en abonemangsavgift för personer som
endast är beviljad hjälp i form av matlådor)
Matlådor
Dagvård kost
Dagvård omvårdnadsavgift
Korttidsboende kost
Korttidsboende omvårdnadsavgift

Avgifter i äldreboende*

Äldreboende omvårdnadsavgift
Äldreboende kost helpension
Äldreboende kost dygnskostnad
Servicepaket (Gäller alla kommunala boenden)
Övriga avgifter
Bårhustransport (Gäller äldreboende och
korttidsboende i Sundbybergs stad)
Bårhusförvaring
(Gäller äldreboende och korttidsboende i
Sundbybergs stad)

581 kr
290,50 kr per person för makar eller
sammanboende
Trasigt armband: 28 kr/st
Trasigt halsband: 14 kr/st
Batteribyte: 60 kr/st
Borttappad larmknapp: 930 kr/st
Ej återlämnat larm: 2 325 kr/st
426 kr/månad
213 kr/månad per person för makar eller
sammanboende
46 kronor per portion
75 kronor per dag
69 kr/dag
116 kronor per dag
69 kr/dag

2 089 kronor per månad
3 449 kronor per månad
116 kr/dygn (Gäller exempelvis vid in- och utflytt
samt kostavdrag per dag vid frånvaro)
165 kr/månad

864 kr
5 000 kr

*Kostnad för hyra är olika beroende på boende och storlek på lägenhet. Kostnad för förbrukningsvaror
kan tillkomma.

