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Avgift för stöd och hjälp i hemmet
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Behöver jag betala för hjälpen jag får?

Du som har stöd och hjälp i hemmet, så kallad hemtjänst i form av omvårdnad och service,
betalar för det stöd/den hjälp som du har fått utförd av hemtjänstföretaget.
Om du har varit på sjukhus, fått plats på ett särskilt boende eller korttidsboende betalar du
ingen avgift för din hemtjänst. Detsamma gäller om du avbokat hjälpen tre dagar i förväg.
Kommunen kan i vissa fall ta betalt för stöd och hjälp som inte kunnat utföras på grund av att
du inte varit hemma, inte öppnat när hemtjänstpersonal har varit hos dig, eller tackat nej till
hjälp utan att ha avbokat hjälpen i förväg.
Avgift för stöd och hjälp på särskilt boende, HVB eller liknande
Du som bor på särskilt boende, HVB, eller korttidsboende betalar för mat, hyra och det stöd
och den omvårdnad som du får utförd.
Avgift för stöd och hjälp utanför hemmet
Du kan även behöva betala om du har resor till och från en daglig verksamhet, dagverksamhet
eller daglig sysselsättning. Du betalar alltid för den lunch som du äter på den dagliga
verksamheten, dagverksamheten eller dagliga sysselsättningen.
Om du går på dagverksamhet betalar du för det stöd och den hjälp du får.
Hur mycket behöver jag betala?
Vad du ska betala, det vill säga vilken avgift du får, räknas ut utifrån:
•
•
•

din ekonomiska situation
om du bor ensam eller är samboende med någon
om du bor i ordinärt boende eller i särskilt boende.

Som mest kan du behöva betala en avgift, en så kallad maxtaxa, på 2 089 kronor. Det gäller
för stöd och hjälp i form av omvårdnad, service och trygghetslarm från hemtjänst och på
särskilt boende. Maxtaxan på 2 089 kronor gäller från och med 1 januari 2019. Kostnader för
mat och hyra betalas alltid utöver maxtaxan.

I tabellen ser du vad du kan få betala som mest för olika former av stöd och hjälp.

Taxor och avgifter

2019

Måltidspriser
Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer

3 214 kronor/månad

Måltidsavgift vid korttidsboende
Måltidsavgift vid korttidsvistelse i kontaktfamilj enligt SoL (0-18 år)
Måltidsavgift i korttidsboende, LSS

107 kronor/dag
96 kronor/dag
96 kronor/dag

Måltider i dagverksamhet för pensionärer
Måltider i daglig verksamhet, LSS
Måltidslåda
Dessert

57 kronor/dag
32 kronor/lunch
48 kronor/låda
15 kronor/dessert

Avgift för service, vård och omsorg
Hemtjänst
Omsorg i hemmet
Service i hemmet
Leverans av måltidslåda
Omsorg i dagverksamhet

2 089 kronor/månad

Särskilt boende och korttidsboende
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för personer med psykisk ohälsa
Korttidsboende för äldre
HVB
Underhållsbidrag för barn under 18 år (per förälder)
Boendeavgift
Två- eller flerbäddsrum
Trygghetslarm
Abonnemangsavgift för trygghetslarm per hushåll
Kostnad för borttappad larmdosa
Kostnad för borttappad larmklocka/knapp

55 kronor/timme
180 kronor/timme
79 kronor i månaden.
69 kronor/dag

2 089 kronor/månad
2 089 kronor/månad
69 kronor/dygn
2 089 kronor/månad
1 573 kronor/månad
2 146 kronor/månad
300 kronor/månad
2 500 kronor
849 kronor

Turbundna resor
Till och från dagverksamhet för äldre och daglig verksamhet LSS
Enkel resa
Maximal avgift per månad
(motsvarande SL-kort till reducerat pris)
Övriga avgifter

59 kronor
590 kronor

Omhändertagande av avlidna vid kommunens särskilda boenden

0 kronor

På kommunens webbplats kan du räkna ut din ungefärliga avgift.
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Beslut om hur mycket du ska betala i avgift
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Du får en blankett av din biståndshandläggare där du kan fylla i information om din inkomst,
skatt och kostnader för ditt boende. När du har fyllt i blanketten skickar du den till Upplands
Väsby kommun så snart som möjligt.
Om du skickar in en ifylld blankett kommer kommunen räkna ut hur mycket du har råd att
betala för hjälpen, din avgift. För omvårdnad, service och larm behöver du aldrig betala mer
än det kommunen har räknat ut att du har råd att betala, det kallas för avgiftsutrymme.
Beslut om avgiftsutrymme skickas till dig ungefär en vecka efter att kommunen fått din
blankett. Innan beslutet om avgiftsutrymme bestäms tar kommunen hänsyn till hur mycket ditt
boende kostar och om du har bostadstillägg eller bostadsbidrag. Uträkningen av
boendekostnaden görs utifrån boendeform, en del beräkningar av kostnader för exempelvis
mat, hygienartiklar och liknande utgår från Konsumentverkets beräkningar.
Vad händer om jag inte skickar in blanketten?

Om du inte skickar in blanketten räknar kommunen ut din avgift utifrån utförd tid. Det
innebär att du inte får någon minskning av avgiften.
Uträkning av inkomst för makar och sammanboende
När kommunen ska räkna ut avgiften för makar eller registrerade partner räknas era inkomster
tillsammans och delas därefter på hälften till er båda. Eftersom att ett biståndsbeslut gäller för
en enskild person och serviceinsatserna kan variera för vardera maken/sammanboenden,
beräknas också avgifter för varje enskild person. Om endast en av parterna har stöd och hjälp
ska hushållets gemensamma inkomster och utgifter ändå räknas med.
Förändrad inkomst, boendekostnad eller civil status
Dubbel boendekostnad när du flyttat in på ett särskilt boende
Om du har blivit beviljad särskilt boende får du ofta en bostad med kort varsel. Det kan göra
att du får dubbel boendekostnad de första månaderna efter att du flyttat in på det särskilda
boendet. I dessa fall kan dina båda boendekostnader räknas in under posten faktisk
boendekostnad, dock längst tre månader från den dag kontraktet för särskilt boende
undertecknats.
Förbehållsbelopp
När kommunen räknar ut hur mycket du kan betala räknar kommunen även ut hur mycket
pengar du behöver ha kvar efter att du har betalat avgiften till kommunen. Det räknas ut för
att du ska ha råd att betala boendekostnader, mat och andra kostnader. Det som du behöver ha
kvar kallas för förbehållsbelopp. Förbehållsbelopp räknas bara ut om du ska betala en
omsorgs-, service-, eller larmavgift.
Förbehållsbeloppet består av:
•
•

ett minimibelopp
den faktiska boendekostnaden

Minimibelopp kallas det ekonomiska utrymme som du behöver för att ha råd med
levnadskostnader som bland annat mat, kläder, skor, hygien, tv, telefon, el, hemförsäkring,
läkarvård, medicin och liknande. Minimibeloppet är lagstadgat och därför måste kommunen
räkna ut din avgift så att du har råd med de så kallade normala levnadskostnaderna.
Minimibeloppet avser inte enskilda personers faktiska levnadskostnader.
Den faktiska boendekostnaden är den boendekostnad där bostadstillägg eller liknande bidrag
har räknats bort om du har det.
Exempel på förbehållsbelopp per månad beroende på hushållstyp:

I tabellen kan du se exempel på hur stort förbehållsbeloppet är för normala levnadskostnader
och din boendekostnad.
Pensionär i eget boende

Pensionär i särskilt boende inklusive
förhöjd kostnad för matabonnemang

Ensamstående

5 249 kr

Sammanboende, vad båda ska
betala var och en för sig

4 435 kr

Ensamstående

6 463 kr

Sammanboende, vad båda ska
betala var och en för sig

5 649 kr

Yngre med funktionsnedsättning i eget Ensamstående
boende
Sammanboende, vad båda ska
betala var och en för sig

5 580 kr
4 611 kr

När ska jag betala min faktura?
Din faktura skickas hem så att du ska ha den ungefär 14 dagar innan sista dag för att betala
fakturan. Sista dag för betalning av fakturan är den sista vardagen i varje månad.
Vill du ha mer information om avgifter?
Läs mer om kommunens avgifter på Upplands Väsby kommuns hemsida,
www.upplandsvasby.se.
Har du frågor kan du kontakta kontaktcentret Väsby Direkt på telefon 08- 590 970 00.
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