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Avgift för omvårdnad och service i hemmet
Biståndstagaren betalar för utförd tid. Kommunen debiterar emellertid också för hjälpinsatser som inte kunnat
utföras därför att biståndstagaren inte varit hemma, inte öppnat eller tillfälligt inte önskat hjälp. I det fall
biståndstagaren förts till sjukhus, fått plats på särskilt boende eller korttidsboende debiteras emellertid ingen
avgift. Detsamma gäller om biståndstagaren avsagt sig hjälpen tre (3) dagar i förväg.
Maximal avgift för service, omvårdnad och trygghetslarm är 2 013 kronor/månad, avser från och med 1 januari
2017. Därtill tillkommer avgifter för mat och hyra.

Taxor och avgifter

2017

Måltidspriser
Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer

3 097 kronor/månad

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

103 kronor/dag
93 kronor/dag
93 kronor/dag

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

57 kronor/dag
35 kronor/lunch
57 kronor/låda fram till 31 februari
2017, från och med den 1 februari
2017 kostar måltidslådan 48
krono/låda.
19 kronor fram till den 31 januari
2017, från och med den 1 februari
2017 kostar desserten 15 kronor
styck.

Dessert

Avgift för service, vård och omsorg
Hemtjänst
Omsorg i hemmet
Service i hemmet
Leverans av måltidslåda
Omsorg i dagverksamhet
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
Turbundna resor
Till och från dagverksamhet för äldre och daglig verksamhet LSS
Enkel resa

2 013 kronor/månad
55 kronor/timme
180 kronor/timme
79 kronor i månaden.
66 kronor/dag

2 013 kronor/månad
2 013 kronor/månad
66 kronor/dygn
2 013 kronor/månad
1 573 kronor/månad
2 068 kronor/månad
300 kronor/månad
2 500 kronor
849 kronor

49 kronor
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Maximal avgift per månad
(motsvarande SL-kort till reducerat pris)
Övriga avgifter

490 kronor

Omhändertagande av avlidna vid kommunens särskilda boenden

Kommunens självkostnad

Beräkning av avgift
Avgiften är individuell. Den är beroende på:
 biståndstagarens ekonomiska situation
 om en är ensamstående/sammanboende
 om en bor i ordinärt boende eller i särskilt boende

Beslut om avgiftsutrymme
Biståndshandläggaren lämnar blankett där biståndstagaren kan fylla i uppgifter om inkomst, skatt och
boendekostnad. Ifylld blankett skickas in till Upplands Väsby kommun snarast möjligt. Om ingen blankett
skickas in beräknas avgiften på utförd tid enligt gällande taxa, ingen reducering görs. Om ifylld blankett
inkommer räknar kommunen ut biståndstagarens avgiftsutrymme/högsta avgift som den enskilde ska betala. För
omvårdnad, service och larm kan den enskilde aldrig behöva betala mer än sitt individuella avgiftsutrymme.
Beslut om avgiftsutrymme skickas till biståndstagaren ca en vecka efter att kommunen mottagit underlaget.
Kommunen tar hänsyn till boendekostnad och bostadstillägg/bostadsbidrag. Beräkningen av boendekostnaden
görs utifrån boendeform, varav vissa poster utgår från schablonberäkningar.

Dubbel boendekostnad
Tilldelning av bostad i särskilt boende sker ofta med kort varsel, vilket kan innebära dubbel boendekostnad. I
dessa fall kan den enskildes båda boendekostnader räknas in under posten faktisk boendekostnad, dock längst tre
månader från den dag kontraktet för särskilt boende undertecknats.

Inkomstberäkning för makar/sammanboende
Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter med hälften på vardera
maken. Detsamma gäller för registrerade partner. Eftersom biståndsbeslut gäller enskild person var för sig och
serviceinsatserna kan variera för vardera maken/sammanboenden, beräknas också avgifter för varje enskild
person. Om endast en av parterna har omvårdnadsinsats/er ska hushållets gemensamma inkomster och utgifter
ändå räknas med.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp är endast aktuellt att räkna fram om kunden ska betala en omsorgs-, service-, eller larmavgift.
Enligt 8 kap 7 § i socialtjänstlagen består förbehållsbeloppet av:
 ett minimibelopp
 den faktiska boendekostnaden
Minimibeloppet är ett lagstadgat schablonbelopp som ska täcka normala levnadsomkostnader (mat, kläder, skor,
hygien, tidningar, tv, telefon, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, medicin med mera). Minimibeloppet avser
inte enskilda personers faktiska levnadskostnader.
Exempel på förbehållsbelopp per månad beroende på hushållstyp:
Pensionär i eget boende
- ensamstående
5 057 kr
- sammanboende vardera
4 273 kr
Pensionär i särskilt boende
inkl. förhöjd kostnad för
matabonnemang

- ensamstående
- sammanboende vardera

6 316 kr
5 532 kr

Yngre funktionshindrade
i eget boende

- ensamstående
- sammanboende vardera

5 376 kr
4 443 kr

Betalning
Faktura skickas ut omkring den 15:e i månaden och senaste dag för betalning är den sista i varje månad.
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Läs mer om kommunens tillämpningsföreskrifter på Upplands Väsby kommuns hemsida,
www.upplandsvasby.se. Har du frågor kan du kontakta Väsby Direkt på telefon 08- 590 970 00.

