Avgifter 2021
Äldreomsorgen
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Avgifter i äldreomsorgen 2021
Du som har insatser från
äldreförvaltningen betalar en avgift
för dessa. Hur stor din avgift blir
beror på vilka insatser du får, dina
inkomster och din boendekostnad.

Om du i stället vill få prövat om du har rätt
till en lägre avgift kan du när som helst lämna
inkomstuppgifter. Då beräknar avgiftshandläggaren ditt avgiftsutrymme och skickar ut
ett avgiftsbeslut till dig.

I äldreomsorgen i Sundbybergs stad finns en
maxtaxa. Den är ett högkostnadsskydd som
reglerar det du maximalt betalar i månaden
för omvårdnad. År 2021 är maxtaxan 2 139
kronor i månaden. Vilka avgifter en kommun
får ta ut regleras i Socialtjänstlagen.

Jag väljer inkomstberäkning

Med omvårdnad avses:
•
•
•
•

hemtjänst
trygghetslarm
ledsagning och avlastning i hemmet
omsorgsavgift på äldreboende
och korttidsboende
omsorgsavgift för dagverksamhet

Om du vill att vi ska räkna ut om du har rätt
till en lägre avgift för dina insatser fyller du i
och lämnar in blanketten inkomstförfrågan.
När du lämnar in den godkänner du också att
äldreförvaltningen hämtar uppgifter om dig
hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheteten.
Du behöver själv fylla i uppgifter som inte
finns registrerade hos Försäkringskassan eller
Pensionsmyndigheten, till exempel inkomst
från tjänstepension och boendekostnad.

Du väljer själv om du vill betala enligt maxtaxan upp till taket på 2 139 kronor eller om
du vill lämna inkomstuppgifter så att vi kan
räkna ut om du har rätt till en lägre avgift.

Den beräkning vi gör visar vilket avgiftsutrymme du har. Avgiftsutrymmet räknas fram
utifrån din inkomst efter skatt (nettoinkomst)
och din boendekostnad. Se exempel i tabellen
till höger. Du betalar aldrig mer i omvårdnadsavgift än ditt avgiftsutrymme.

Du som har låg eller ingen pension alls kan
eventuellt har rätt till äldreförsörjningsstöd
och bostadstillägg. Kontakta Pensionsmyndigheten för mer information.

Om du är gift behöver även din partner fylla
i inkomstuppgifter för beräkningen. Om du
och din partner bor ihop (gifta eller sambo)
delas kostnaden för hyran i två delar.

Jag väljer maxtaxa

Minimibeloppet ska täcka personliga
behov

•

Om du väljer maxtaxa betalar du enligt
tabellen för avgifter 2021 (se sista sidan). Om
du har enbart trygghetslarm betalar du till
exempel 250 kronor i månaden.

I de beräkningar vi gör ingår ett så kallat
minimibelopp som ska täcka personliga behov.
Minimibeloppet räknas fram av Konsumentverket. I minimibeloppet ingår kostnaden för
livsmedel, hushållsel, hemförsäkring, hygienartiklar, läkemedel med mera.

Du väljer maxtaxa genom att kryssa i detta
alternativ på blanketten inkomstförfrågan
som skickades ut till dig i samband med att
du beviljades insatser från äldreförvaltningen. För år 2021 är minimibeloppet för personer
över 65 år 5 373 kronor per månad för enOm du inte hör av dig till äldreförvaltningen
samstående och 4 540 kronor för makar eller
alls betalar du också enligt maxtaxan.
sammanboende. Individuella tillägg eller
avdrag kan komma att göras.
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Exempel 1

Exempel 2

Minibelopp (mat m.m.) 5 373 kronor

Minibelopp (mat m.m.) 5 373 kronor

+ Boendekostnad 6 000 kronor

+ Boendekostnad 6 000 kronor

= Förbehållsbelopp 11 373 kronor

= Förbehållsbelopp 11 373 kronor

Nettoinkomst 10 000 kronor

Nettoinkomst 12 000 kronor

- Förbehållsbelopp 11 373 kronor

- Förbehållsbelopp 11 373 kronor

= Avgiftsutrymme -1 373 kronor

= Avgiftsutrymme 627 kronor

I detta exempel betalar personen
ingen omvårdnadsavgift

Så här räknar vi ut avgiftsutrymmet
Vi lägger först ihop ditt minimibelopp och
din boendekostnad. Dessa kallas tillsammans
för förbehållsbelopp. Därefter utgår vi från din
nettoinkomst och drar av förbehållsbeloppet.
Om summan blir mindre än noll betalar
du ingen omvårdnadsavgift. Om summan
blir 2 139 kronor eller mer betalar du för
omvårdnad upp till maxtaxan. Om summan
blir mellan 0 och 2 139 kronor betalar du för
omvårdnad upp till den summan.

Avgifter som inte ingår i maxtaxan för
omvårdnad
Det finns insatser som inte ingår i maxtaxan
för omvårdnadsavgift. Det är tilläggsavgifter
till trygghetslarm, servicepaket på äldreboende samt bårhustransport och bårhusförvaring.
Läs mer i tabellen på sista sidan.

Kostnader för mat – olika insatser
Kostnader för matlådor och mat på äldreboende, korttidsboende och dagverksamhet
ingår inte i beräkningen av omvårdnadsavgift,
så för dem gäller inte maxtaxan. Det beror på
att kostnaden för mat redan ingår i minimibeloppet (se förklaring tidigare i texten).

I detta exempel betalar personen maximalt
627 kronor i månaden i omvårdnadsavgift

Däremot tar äldreförvaltningen hänsyn till
fördyrade levnadskostnader för personer som
har dessa insatser. Detta innebär att du kan få
en reducering på din omvårdnadsavgift. Det
beror på hur stort ditt avgiftsutrymme är.

Faktura för avgifterna
Du faktureras för den hjälp du får kalendermånaden efter att du fått insatser från Sundbybergs stad. Undantaget för detta är hyra på
äldreboende som faktureras i förskott.
Fakturor skickas inte ut förrän du fått insatser för totalt 100 kronor. Det betyder att du
som betalar mindre än 100 kronor inte får en
faktura varje månad. Om din avgift till exempel är 50 kronor per månad får du en faktura
varannan månad.

Faktura till dödsbo
För personer som avlider på särskilt boende
för äldre eller korttidsboende i Sundbybergs
stad ställs en faktura ut till dödsboet för bårhustransport och bårhusförvaring. Aktuella
kostnader framgår av tabellen på sista sidan.
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Avgifter 2021
Maxtaxa för omvårdnadsavgift

2 139 kronor per månad

Avgifter för dig som bor hemma eller på korttidsboende
Insatser som ingår i omvårdnadsavgiften, maxtaxa gäller
Timpris omsorg för hemtjänst
Timpris service för hemtjänst
Trygghetslarm (Debiteras även vid tillfällig frånvaro
från bostaden, så som sjukhusvistelse då det är ett
abonnemang)
Dagverksamhet omsorgsavgift
Korttidsboende omsorgsavgift

109 kronor per timme
200 kronor per timme
250 kronor per månad
125 kronor per månad per person för makar eller
sammanboende
70 kronor per dag
70 kronor per dag

Avgifter för mat (kan ge reducerad omvårdnadsavgift)

Matlådor
Dagverksamhet mat
Korttidsboende mat

48 kronor per portion
77 kronor per dag
119 kronor per dag

Insatser som inte ingår i beräkningen av omvårdnadsavgift och inte omfattas av maxtaxa
Installationsavgift trygghetslarm
Underhållsavgifter för trygghetslarm

595 kronor
297,50 kronor per person för makar eller
sammanboende när båda har trygghetslarm
Nytt armband: 29 kronor
Nytt halsband: 14 kronor
Batteribyte: 62 kronor
Borttappad larmknapp: 952 kronor per knapp
Ej återlämnat larm: 2 380 kronor per larm

Avgifter för dig som bor på äldreboende
Kostnad för förbrukningsvaror kan tillkomma

Insatser som ingår i omvårdnadsavgiften och omfattas av maxtaxa
Äldreboende omsorgsavgift

2 139 kronor per månad

Kostnader för mat och boende (ingår inte i maxtaxan)
Hyra för lägenhet

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

Äldreboende mat helpension
Äldreboende mat dygnskostnad

3 530 kronor per månad
118 kronor per dygn (Gäller exempelvis vid in- och
utflytt samt kostavdrag per dag vid frånvaro)

Övriga kostnader som inte omfattas av maxtaxa
Servicepaket (toalett- och hushållspapper,
tvättlappar, rengöringsmedel, soppåsar och
tvättmedel, gäller kommunala boenden)
Bårhustransport (Gäller äldreboende och
korttidsboende i Sundbybergs stad)
Bårhusförvaring (Gäller äldreboende och
korttidsboende i Sundbybergs stad)
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169 kronor per månad
864 kronor
5 000 kronor

AVGIFTSHANDLÄGGARE MAHESH SUDALAIMANI
TELEFON: 08 706 88 07, MÅNDAG TILL TORSDAG 09–11

