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1. Allmänt om taxor och avgifter






Riksdagen beslutade den 14 november 2001 om regler för avgifter avseende äldre- och
handikappomsorg (prop. 2000/01:149). Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt
boende regleras i 8 kap §§ 1-9 socialtjänstlagen (SoL). Av lagen framgår att;
avgifterna ska vara skäliga
avgifterna inte får överstiga kommunens självkostnader
avgifterna får differentieras med hänsyn till den enskildes ekonomiska förhållanden
den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina normala levnadsomkostnader
(förbehållsbelopp).
Dessa tillämpningsföreskrifter gäller för handläggning av avgifter för biståndsbedömda
insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen.1
Flera belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är knutna till
prisbasbeloppet. För år 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor, 1000 kronor högre än år
2018.
Kommunfullmäktige har beslutat att avgifter baserade på prisbasbeloppet ska justeras
årligen utifrån aktuellt prisbasbelopp. Fullmäktige har beslutat om fasta procentsatser för
kost, 84,1 procent av prisbasbeloppet, och logi, 73,1 procent av prisbasbeloppet, (KF beslut
2005-11-28 § 183)
Enligt socialtjänstlagen kapitel 8 får kommunen ta ut en maxavgift för omsorg, larm och
service. Denna avgift får uppgå till högst 53,92 procent av prisbasbeloppet. Vilket
motsvarar 2 089 kronor per månad år 2019 (0,5392*46 500/12).
Dessa tillämpningsföreskrifter bör kompletteras med omsorgsnämndens antagna riktlinjer
för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre, vuxna med
funktionsnedsättning och barn och unga med fysisk funktionsnedsättning.
1.2. Överklagande
Beslut om taxesystem fattas av kommunfullmäktige. Generella beslut om taxor, det vill
säga beslut som riktar sig till den enskilde, överklagas med laglighetsprövning enligt
kapitel 10 i kommunallagen. Överklagan skickas av klaganden direkt till
Förvaltningsrätten i Uppsala.
Beslut om avgifter som den enskilde ska betala är myndighetsutövning och regleras i 8
kapitlet i socialtjänstlagen. Den enskilde har rätt att överklaga beslutet genom
förvaltningsbesvär enligt 16 kapitlet 3 § socialtjänstlagen. Beslutet kan endast överklagas
av den som berörs av beslutet. Överklagan ska ställas till förvaltningsrätten i Uppsala, men
skickas till den handläggare som tagit beslut om avgiften (avgiftshandläggare). Överklagan
ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor efter det att den enskilde tagit del av
beslutet. Har överklagandet inkommit i tid ska kommunen skicka ärendet vidare till
Förvaltningsrätten i Uppsala.

1

Personer med funktionsnedsättning med beslut enligt LSS betalar ingen omsorgsavgift. Däremot utgår avgifter för
mat, hyra och turbundna resor.
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1.3. Betalning
Senaste dag att betala räkningen är den sista vardagen i varje månad. Målet är att den
enskilde ska få fakturan senast 14 dagar innan sista betalningsdag.

2. Avgiftsunderlag
Med avgiftsunderlag avses den nettoinkomst som den enskilde kan antas komma att få
under de närmaste tolv månaderna, fördelat med lika belopp per månad.
Vid avgiftsberäkningen sammanräknas alla faktiska inkomster. Skatt, boendekostnad och
förbehållsbelopp avdras. Det som återstår är det så kallade avgiftsutrymmet. Om avgiften
överstiger detta avgiftsutrymme måste service-, omsorg- och larmavgiften subventioneras.
Avgiftsunderlaget beräknas utifrån förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga
enligt lagstiftningen om inkomstskatter. Även bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg
anses som inkomst.
Om den enskilde avstår från att lämna uppgifter om inkomst och förmögenhet görs ingen
prövning av förbehållsbelopp, utan avgiften blir enligt maxavgiften. Om den enskilde
inkommer med inkomstuppgifter i efterhand sker inte något retroaktivt avdrag av avgiften.
För att kontrollera de inlämnade uppgifterna inhämtar kommunen data om aktuella
pensioner från försäkringskassan samt uppgifter om senaste taxeringen från skatteverket.

2.1.

Avgiftsutrymme

Med avgiftsutrymme menas den högsta avgift som den enskilde ska betala för omsorg,
service och trygghetslarm. Avgiftsutrymmet utgör ett slags högkostnadsskydd för den
enskilde då de sammanlagda avgifterna inte får överstiga det lagstadgade avgiftstaket
som för år 2019 är 2 089 kronor per månad. Har den enskilde beslut om måltider och
boende tillkommer måltidsavgift och hyra, då dessa poster inte subventioneras.
Beslut om avgiftsutrymme kan överklagas, se punkt 1.2.

2.2.

Ändrade förhållanden under året

Den enskilde har ansvar att informera om ändrade ekonomiska förhållanden eller varaktig
förändring av hushållstyp som sker under året och som kan påverka beräkningen av
avgiften eller avgiftsutrymmet. Den enskilde ska få ett skriftligt beslut där det framgår
vilket avgiftsunderlag som har använts och hur det är beräknat. Beslutet ska vara försett
med en besvärshänvisning.

2.3.

Inkomster

Inkomstberäkningen för avgiftsunderlaget bygger i vissa delar på lagen om bostadstillägg
för pensionärer med flera. Denna lag anknyter i sin tur till vissa delar av
inkomstskattelagen. Kommunen ska vid beräkning av avgifter och förbehållsbelopp utgå
5

från aktuella inkomster vid beräkningstillfället. Dessa innefattar inkomster av tjänst och
näringsverksamhet som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Även utländsk pension
eller motsvarande ska räknas med. Kommunen ska utgå från den enskildes ekonomiska
situation efter inkomstskatter det vill säga nettoinkomst.

2.3.1. Avgiftsgrundande inkomster













pension
beskattningsbar del av vårdbidrag
sjukpenning, sjukersättning, sjukbidrag
livränta
arbetsinkomst
arbetslöshetsersättning (A-kassa), aktivitetsersättning
föräldrapenning, underhållsbidrag och bidragsförskott
inkomst av egen rörelse
bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg för pensionärer 2
inkomst för uthyrning av bostad
överskott på kapital (bankränta, utdelning av aktier, privatobligationer mm enligt senaste
taxerade inkomst) 3
 annan beskattningsbar inkomst.

2.3.2. Ej avgiftsgrundande inkomster











handikappersättning
assistansersättning
habiliteringsersättning
obeskattad del av vårdbidrag
barnbidrag
försörjningsstöd
introduktionsersättning för flykting
ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkringar
underhållsstöd.

2.3.3. Avgiftsberäkning för personer med ekonomiskt bistånd

2

Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg för pensionärer räknas som inkomst. Enligt den praxis som har utvecklats
i kommunerna, utgår man vid beräkningen av avgiften, från att den enskilde söker dessa bidrag. Om den enskilde
inte har bostadsbidrag men är berättigad till detta, ombeds denne i samband med infordran av inkomstuppgifter att
söka bostadsbidrag. Den enskilde förutsätts söka de sociala förmåner som finns inom socialförsäkringens ram.
3

Kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen ska medräknas. Kapitalinkomster avser
deklarerade inkomster året före det aktuella och uppgifterna kan inhämtas från Skatteverket. Har väsentliga
förändringar skett under året, bör hänsyn till detta tas vid avgiftsberäkningen. Erhåller den enskilde en
realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätt eller villafastighet ska endast avkastningen på kapital medräknas.
Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek, utan endast avkastningen på kapital det vill säga
kapitalinkomster.
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De personer som har vård- och omsorgsinsatser från kommunen och samtidigt får
ekonomiskt bistånd för sin försörjning ska inte faktureras för service- och omsorgsavgifter.
Matkostnader och hyreskostnader åligger alltid den enskilde att betala. Den enskilde ska
själv lämna in underlag som styrker att de har ekonomiskt bistånd för sin försörjning,
alternativt lämna ett skriftligt samtycke till inhämtning av underlag från enheten för
ekonomiskt bistånd. Det åligger den enskilde att snarast meddela fakturaansvarig om det
ekonomiska biståndet upphör. Fakturaansvarig ska göra regelbundna kontroller gällande att
den enskildes uppgifter är riktiga och vid behov kräva ersättning i efterhand.

2.4.

Utgifter

2.4.1. Avgiftsgrundande utgifter

Utöver de kostnader som anges i reglerna för lägsta förbehållsbelopp är följande utgifter
avgiftsgrundande:
 skatt
 boendekostnad (även hos extern vårdgivare) 4
 underhållsbidrag
 barnomsorgsavgift.

2.4.2. Ej avgiftsgrundande kostnader

Ej avgiftsgrundande kostnader kan vara kostnader för privata lån som exempelvis lån på
bil, kontokort, krav från kronofogden eller liknande.

2.5.

Beräkning av boendekostnad

2.5.1. Bostadstillägg och bostadsbidrag

För pensionärer tar kommunen hänsyn till faktisk boendekostnad och bostadstillägg för
pensionärer (BTP) samt särskilt bostadstillägg.
För icke-pensionärer tar kommunen hänsyn till faktisk boendekostnad och bostadsbidrag.
Beräkningen görs utifrån boendeform, se bilaga 4.

2.5.2. Dubbel boendekostnad

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

4

Kommunal fastighetsavgift ska inräknas i boendekostnaden
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2.5.3. Hyra hos extern vårdgivare

Vid köp av platser för permanentboende hos extern vårdgivare gäller samma avgiftstaxa
för måltider, service och omsorg, samt samma regler för förbehållsbelopp. Däremot uttas
den hyreskostnad som den externa vårdgivaren har fastställt. I första hand ska ett
hyresförhållande föreligga med ett normalt hyreskontrakt.

2.5.4. Beräkning vid ej specificerad hyra hos extern vårdgivare

För de vårdgivare som inte har någon specificerad hyra utan istället en vårdavgift,
tillämpas en av social- och omsorgskontoret framtagen schablon beräknad utifrån
Väsbyhems hyresnivåer. Denna schablon tar hänsyn till boendets standard och yta och har
följande nivåer. Hyresnivån höjs därefter i enlighet med Väsbyhems uppräkning av
ordinarie marknad av hyresrätter. Uppgifterna inhämtas årligen från Väsbyhem.

1. Rum utan egen WC/badrum och pentry/kök
2. Rum med egen WC/badrum men ej pentry/kök
3. Rum med egen WC/badrum och pentry/kök

2019
1006 kr/kvm/år
1 173 kr/kvm/år
1 383 kr/kvm/år

Exempel år 2019:
För en person som hyr ett rum med egen WC och pentry på 20 kvm beräknas månadshyran
enligt följande: 20 kvm x 1 383 kr delat med 12 månader = 2 305 kronor per månad.

2.5.5. Två- och flerbäddsrum

När den enskilde bor i två- och flerbäddsrum och därför betalar en boendeavgift istället för
hyra, får avgiften uppgå till högst 55,39 procent av prisbasbeloppet per år (0,5539*46
500/12). För år 2019 innebär det 2 146 kronor per månad.

2.6.

Avgiftsberäkning för makar och registrerade partner

Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter
med hälften på vardera maken. Detsamma gäller för registrerade partners. Eftersom
biståndsbeslut gäller de enskilda personerna var för sig och serviceinsatserna kan variera
för vardera maken, beräknas också avgifter för varje enskild person. Om endast en av
parterna har någon omsorgsinsats ska hushållets gemensamma inkomster och utgifter ändå
räknas med.
Exempel på avgiftsberäkning för makar, se bilaga 4.
Undantag är när syskon och föräldrar/barn sammanbor och har delad ekonomi, samt när
den ena parten förvärvsarbetar. Detta gäller även sambors inkomster då det inte finns
någon lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem. Minderåriga barns inkomster och
förmögenhet ska inte påverka föräldrarnas avgifter.
Vid avgiftssättning för makar/registrerade partner där ena parten tillfälligt bor i
korttidsboende, ska hänsyn tas till att omsorgstagarens make/maka/ registrerade partner
8

inte drabbas av en oskälig försämrad ekonomisk situation. Detta för att den som inte har
det omfattande omsorgsbehovet ska kunna leva ett liv ”med rimliga privatekonomiska
villkor” (återgivet i prop. 97/98:113).
Om vistelsen för den ena parten bedöms bli varaktig, ska detta meddelas
försäkringskassan, så att beräkning av pension och eventuell bostadstillägg för pensionärer
sker som ensamstående. Avgiftsberäkningen ska då göras på var och en, det vill säga
räknas som delat boende.

3. Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är endast aktuellt att räkna fram om den enskilde ska betala en
omsorgs-, service-, eller larmavgift. 5
Enligt 8 kap 7 § i socialtjänstlagen består förbehållsbeloppet av:



ett minimibelopp
den faktiska boendekostnaden.

Ett nationellt fastställt, lägsta minimibelopp gäller. Detta belopp är vad den enskilde ska ha
rätt att förbehålla sig av sina egna medel för att täcka normala levnadskostnader.

3.1.

Minimibelopp

3.1.1. Minimibelopp för personer över 65 år

Minimibeloppet för äldre ska, om inte annat följer av 8 kapitlet 7 §, alltid per månad utgöra
lägst en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående (1,3546*46 500/12),
eller 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och
sammanboende (1,1446*46 500/12).

3.1.2. Minimibelopp för personer under 65 år

För personer med funktionsnedsättning under 65 år ska minimibeloppet per månad utgöra
lägst en tolftedel av 1,440 gånger prisbasbeloppet för ensamstående (1,440*46 500/12),
eller 1,190 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och
sammanboende (1,190*46 500/12).

Minimibelopp 2019
65 år och äldre
Ensamstående
Sammanboende

5 249 kr/månad
4 435 kr/månad

Under 65 år
5

Om den enskilde har hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, bor i särskilt boende. Omsorgsavgiften kan som
högst bli 2 089 kronor från 1 januari 2019.
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Ensamstående
Sammanboende

5 580 kr/månad
4 611 kr/månad

3.1.3. Vilka kostnader ska ingå i minimibeloppet?

Minimibeloppet är ett schablonbelopp och avser så kallade normalkostnader och inte
enskilda personers faktiska levnadskostnader. Beloppet har huvudsakligen beräknats med
ledning av uppgifter från Konsumentverkets hushållsbudget som avser hushållskostnader.6
Kostnaderna för olika utgiftsposter som förbehållsbeloppet ska täcka har hämtats från
Konsumentverket och baseras på riksnormen för försörjningsstöd7.
I minimibeloppets mininivå ingår en livsmedelskostnad på 2 095 kronor per månad för en
vuxen person över 61 år. För vuxna personer mellan 18-60 år beräknas
livsmedelskostnaderna vara 2 545 kronor per månad. Uträkningen har gjorts utifrån ett
sammanslaget snitt av de beräknade livsmedelskostnaderna för både kvinnor och män i
respektive åldersgrupp hämtat från konsumentverket. 8 Denna post är inte beräknad att
täcka kostnaden för måltider genom matabonnemang i särskilt boende eller fördyrad
specialkost på grund av sjukdom. Se vidare under avsnittet 3.2. Höjning av
förbehållsbelopp.
Posterna dagstidning, telefon- och TV-avgift avser att täcka kostnader för prenumeration på
en daglig tidning, abonnemangs- och samtalsavgifter för telefon, samt avgifter för tvinnehav.
Posterna för hälso- och sjukvård, samt läkemedel beräknas som en tolftedel av
årskostnaden för personer som betalar upp till nivån för respektive högkostnadsskydd.
Med posten resor avses kostnader för lokalresor med kollektivtrafik, inklusive färdtjänst
och sjukresor.
Posten tandvård beräknas täcka kostnaden för en årlig tandundersökning, samt mindre
omfattande behandlingsåtgärder.
Därutöver har skattningar för vissa poster gjorts utifrån andra tillgängliga uppgifter om
levnadskostnader för äldre och personer med funktionsnedsättning.

3.2.

Höjning av minimibeloppet

Kommunen ska under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet (minimibeloppet)
till en högre nivå (8 kapitlet 8 § 1:a stycket socialtjänstlagen). Detta gäller om den enskilde
på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. I praktiken innebär
detta att den enskilde får betala en lägre avgift för omsorg, service och trygghetslarm.

6

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för; livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, telefon, TV-avgift,
hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och
läkemedel.
7
http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/riksnormen
8
http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Privatekonomi/Kostnadsberakningar/Matkostnader/
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Förbehållsbeloppet kan inte höjas för att täcka normala måltids- eller hyresavgifter.
Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Enligt
propositionen bör utgångspunkten vara att kostnaden i vart fall uppgår till 200 kronor per
månad. Med varaktig karaktär menas att kostnaden är regelbundet återkommande under i
vart fall större delen av ett år, dock minst åtta månader.
Den enskilde ska då ansöka om ett förhöjt belopp och det är kommunens ansvar att utreda
om den enskilde har behov av ett högre minimibelopp. Den enskilde bör vara behjälplig
med att lämna uppgifter till kommunen för en sådan prövning. Det är därför av största vikt
att kommunen i sin kontakt med den enskilde upplyser om avgiftssystemets konstruktion.
Exempel på andra särskilda omständigheter som bör berättiga till ett högre
förbehållsbelopp är underhållskostnad för barn, fördyrade kostnader för resor, till exempel
arbets- och sjukresor.
Kommunens förbehållsbelopp för olika hushållstyper presenteras i bilaga 2.

3.2.1. Personer med måltidsabonnemang i särskilt boende eller HVB

Kommunfullmäktige har beslutat att måltidsavgiften inte får överstiga 84,1 procent
av prisbasbeloppet (KF beslut 2005-11-28 § 183), detta motsvarar 3 214 kronor 2019
(0,841*46 500/365*30). Livsmedelskostnaden enligt Konsumentverkets beräkning
för en vuxen person mellan 18-60 år är beräknad till 2 545 kronor per månad och för
en person som är 61 år eller äldre beräknad till 2 095 kronor per månad.
Måltidsabonnemang i särskilt boende eller på HVB kostar 3 214 kronor, vilket
innebär ett högre belopp på 1 119 kronor per månad, (3 214 kr – 2 095 kr = 1 119 kr)
för personer 61 år eller äldre. För personer mellan 18-60 år innebär det ett högre
belopp på 827 kronor per månad (3 214 – 2 545 = 669 kr). Kommunen höjer därför
förbehållsbeloppet med 669 kronor respektive 1 119 kronor i månaden.
Avdrag från måltidsabonnemanget görs från och med dagen efter att den enskilde slutat att
äta i slutskedet.

3.2.2. Förhöjda kostnader för måltidslåda i ordinärt boende och dagverksamhet

Den enskilde betalar alltid för sina matkostnader. För äldre som äter alla mål hemma är
posten livsmedel beräknad till 2 095 kronor per månad enligt Konsumentverkets
beräkningar.
Enligt 8 kap. 8 § första stycket SoL ska förbehållsbeloppet höjas i skälig omfattning om
den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte
oväsentligt högre belopp än som anges i 8 kap. 7 § andra stycket SoL. Enligt uttalanden i
propositionen 2000/01:149 s. 59 kan förbehållsbeloppet behöva höjas när den enskilde har
merkostnader för färdiglagad mat då socialtjänsten i samband med hemtjänst i ordinarie
boende, särskilt boende eller i dagverksamhet svarar för att den enskilde får den mat som
han eller hon behöver i form av måltidslådor eller matservering. I dessa fall ska en
eventuell höjning av förbehållsbeloppet utredas i vanlig ordning.
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Kommunen tar ut olika avgifter för måltidslåda i ordinärt boende och i dagverksamhet.
Kostnaden för måltidslåda i ordinärt boende är 48 kronor/måltid. Kostnaden för
måltidslåda på dagverksamhet är 57 kronor/måltid.

3.2.3

Tillägg för hushåll med hemmavarande barn eller ungdom

För hushåll med hemmavarande barn 0-17 år utgår tillägg baserat på konsumentverkets
beräkningar av barnets/ungdomens personliga kostnader och de gemensamma
hushållskostnaderna9. Uppgifterna inhämtas årligen. I personliga kostnader ingår följande
poster; matkostnad baserad på ålder, kläder och skor, fritid och lek, personlig hygien och
barn/ungdomsförsäkring (mobilkostnad ingår även för barn över 11 år). I gemensamma
hushållskostnader ingår förbrukningsvaror, hemutrustning, medier samt hemförsäkring.
Enskilda med underhållsskyldighet för hemmaboende ungdom över 18 år som studerar på
gymnasienivå ges tillägg utifrån konsumentverkets beräkningar. Tillägget ges till och med
den månad som studierna avslutas. Kostnaden för tillägg läggs in manuellt.
Tillägg
Tillägg för hemmaboende barn och
ungdom avseende personliga kostnader

0-10 år

11-17 år

Tillägg för underhållsskyldighet för
hemmaboende ungdom över 18 år som
18-20 år
studerar på gymnasienivå (som längst till
ungdomen fyller 21 år)
Tillägg för gemensamma
hushållskostnader till barn/ungdom
1 barn
(beräknas genom att räkna ut skillnaden
från enpersonshushåll i
hushållsgemensamma kostnader för mindre
tätort (under 50 000 invånare))
2 barn
3 barn
4 barn
5 barn

3.3.

9

Höjt förbehållsbelopp
per månad
2 290 kronor (mat
exklusive lunch vardagar
samt individuella
kostnader)
3 845 kronor (mat
(exklusive lunch
vardagar) samt
individuella kostnader)
4 250 kronor (mat
exklusive lunch vardagar
samt individuella
kostnader)
170 kronor

440 kronor
580 kronor
760 kronor
1060 kronor

Sänkning av minimibeloppet

http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Privatekonomi/Kostnadsberakningar/
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Kommunen kan också i vissa speciella fall minska minimibelopp enligt 8 kapitlet 8 § 2
stycket socialtjänstlagen. Det gäller i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i
det angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden ingår i avgiften för vård och omsorg
och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Nedsättning kan också göras i de fall insatsen ges kostnadsfritt av kommunen. Som
exempel kan nämnas att för personer som bor i särskilda boendeformer kan hushållsel och
del av kostnader för möbler, förbrukningsartiklar m.m. ingå i hyran.

4. Avgifter 2019
En sammanställning av samtliga aktuella avgifter presenteras i bilaga 1.

4.1.

Hemtjänst

Hemtjänsten är inte enbart förbehållen äldre människor och yngre personer med
funktionshinder, utan riktar sig även till bland annat personer med missbruksproblem eller
psykisk sjukdom. Den enskilde kan få hemtjänst såväl i ordinärt boende, som i särskilt
boende.
I hemtjänsten ingår uppgifter av servicekaraktär, personlig omsorg, ledsagning och
avlösning av anhörig.
Den enskilde betalar timavgift för utförd tid.
Timavgiften för hjälp med omsorgsinsatser är 55 kronor per timme.
Hjälp med serviceinsatser som exempelvis städning, tvätt, inköp och apoteksärenden är
180 kronor per timme.
Det maximala beloppet uppgår till 53,92 % av prisbasbeloppet det vill säga
2 089 kronor per månad från 1 januari år 2019.
Den enskilde betalar för beslutad tid som inte utförts på grund av att den enskilde inte
avbokat hjälpen i tid. Den enskilde debiteras inte för insatser som inte kan utföras på grund
av:
 att den enskilde har avsagt sig hjälpen tre dagar i förväg
 oplanerad sjukhusvistelse
 den enskilde är på korttidsboende
 dödsfall.

4.1.1. Beräkning av tid

Vid dubbelbemanning det vill säga om två personal utför arbetsuppgifter räknas dubbel tid,
gäller ej i samband med praktik eller introduktion av nyanställd personal.
Utförd tid registreras av personalen i minuter. Den enskilde debiteras endast enkel tid, det
vill säga att den enskilde ej debiteras för dubbelbemanning.
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4.1.2. Måltidslådor

Socialtjänstlagen reglerar inte kommunens avgift för mat. Självkostnadsprincipen gäller.
De personer som har specialkost kan ansöka om förhöjt förbehållsbelopp. Detta kan i vissa
fall innebära att den enskilde får en reducering av omsorgsavgiften, men maten betalas
enligt fastställd avgift.
Måltidslådan kostar 48 kronor styck och dessert 15 kronor styck.
Leverans av matlådor sker max två tillfällen per vecka. När den enskilde beviljas matlådor
tillkommer en avgift för leverans, ett så kallat leveransabonnemang.
Leveransabonnemanget kostar 79 kronor/månad och är beräknat utifrån maxuttaget för
leveranstid. Den enskilde kan som mest ha två leveranser per vecka som är beräknade till
10 minuter/gång, därmed blir det en leveranstid som mest på 20 minuter per vecka. På en
månad blir det då 20*4,3 (ett snitt på antal veckor per månad) = 86 minuter.
Leveranskostnad beräknas enligt omsorgstaxan som ligger på 55 kronor per timme.
Därmed räknas leveransabonnemanget ut enligt följande 55 kronor/60 (antal minuter per
timme) = 0,917, 0,917*86=79 kronor.
Om den enskilde ska resa bort eller har ett inbokat sjukhusbesök, debiteras inte denna
någon avgift för måltidslådan så länge den enskilde har avsagt sig matlådorna senast kl.
09.30 dagen före leverans. Avbeställningen ska göras via hemtjänstföretaget som
vidarerapporterar avbeställningen till måltidslådeleverantören senast kl. 10.00. Om den
enskilde akut läggs in på sjukhus kan han/hon behöva betala för maximalt fyra
måltidslådor.

4.1.3. Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 300 kronor per månad och hushåll för hyra inklusive tillsyn i
samband med larm.
Om den enskilde är bortrest reduceras inte abonnemangsavgiften, eftersom kommunen
ändå har en hyreskostnad för larmet. Hel månadsavgift tas ut från och med den månad
trygghetslarmet installeras.
För personer som även har andra insatser, ska trygghetslarm räknas in i högsta
avgiftsnivån, 53,92 % av prisbasbeloppet det vill säga maximalt 2 089 kr per månad från 1
januari år 2019.

4.1.3.1.

Borttappade eller ej återlämnade larm

Vid händelse av att larmdosan inte återlämnas faktureras den enskilde en kostnad om 2 500
kronor. Motsvarande kostnad för larmklocka/knapp är 849 kronor. Dessa kostnader
motsvarar den faktiska kostnaden för larmen.
4.2 Korttidsboende
Avgifter inom korttidsboende betalas alltid i efterskott.
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4.2.1 Korttidsboende, avlösning och växelvård enligt SoL

För personer i korttidsboende, växelvård och avlösning är omsorgsavgiften 69 kronor per
dygn ([2 089 kr x 12] / 365 = 69 kr). Avgiften är baserad på prisbasbeloppet för 2019.
Avlösning är kostnadsfritt i samband med att den anhörige ska delta i någon av
kommunens anhörigcirklar.
Måltidsavgiften i korttidsboende är 107 kronor per dag för vuxna över 18 år, 96
kronor för åldersgruppen 0-18. I detta ingår frukost 21 kr, lunch 32 kr, middag 43 kr
och kaffe 11 kr. Fördelningen av kostnaden är räknat utifrån de procentsatser av
måltidsavgiften som anges i meddelandeblad nr 9/02 (juli 2002)10. Måltidsavgiften är
84,1 procent av prisbasbeloppet (enligt KF beslut 2005-11-28 § 183).
Om den enskilde blir inlagd på sjukhus, men insatsen inte avslutas, ska den enskilde
debiteras avgift enligt omsorgstaxa.
4.2.2 Korttidsvistelse i kontaktfamilj enligt SoL (0-18 år)

Avgiften för korttidsfamilj enligt socialtjänstlagen uppgår till 96 kronor per dygn,
samma summa som måltidsavgiften i korttidsboende. I detta ingår frukost 21 kronor,
lunch 32 kronor samt middag 43 kronor per måltid.

4.2.3 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, LSS

Måltidsavgiften för korttidsboende enligt LSS uppgår till 107 kronor per dygn för
vuxna över 18 år och 96 kronor för åldersgruppen 0-18 år, samma summa som
måltidsavgiften i korttidsboende. I detta ingår frukost 21 kronor, lunch 32 kronor
samt middag 43 kronor per måltid. Måltidsavgiften baseras utifrån de mål som den
enskilde har ätit vistelsen.
4.2.4 Korttidstillsyn över 12 år, LSS

Måltidsavgiften för korttidstillsyn över 12 år enligt LSS uppgår till 96 kronor per
dygn, samma summa som måltidsavgiften för korttidsboende. I detta ingår frukost 21
kronor, lunch 32 kronor samt middag 43 kronor per måltid. Måltidsavgiften baseras
utifrån de mål som den enskilde har ätit vid vistelsen.
4.2.5 HVB, SoL

Personer som har bott på hem för vård eller boende (HVB) ska betala samma avgift som
personer i särskilt boende, 2 089 kronor per månad för omsorgsavgift med tillägg för mat
och hyra. Omsorgsavgiften utgår från en utredning av betalningsförmåga.
10

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10863/2002-1-9_mb0209.pdf
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Måltidsabonnemang på HVB uppgår år 2019 till 3 214 kronor per månad. Om den boende
blir inlagd på sjukhus reduceras matavgiften med 107 kronor per dag, ej
inskrivningsdagen. Är den boende bortrest och har meddelat personalen i god tid, minst en
vecka i förväg, reduceras matabonnemanget med 107 kronor per dag.
4.3 Permanent boende
Kommunen förutsätter att den enskilde söker särskilt bostadstillägg för pensionärer
alternativt bostadsbidrag.
4.3.1 Vård- och omsorgsboende för äldre

Personer som bor i vård- och omsorgsboende betalar maxbeloppet i omsorgsavgift, från 1
januari 2019 är detta 2 089 kronor per månad. Dessutom tillkommer kostnad för mat, hyra
och hygien/förbrukningsartiklar. Omsorgsavgiften utgår från en utredning av
betalningsförmåga.
Om den enskilde blir inlagd på sjukhus, men insatsen inte avslutas, ska den enskilde
debiteras avgift enligt omvårdnadstaxa.
Måltidsabonnemanget i särskilda boendeformer uppgår till 3 214 kronor per månad.
Måltidsavgiften är fastställd till 84,1 procent av basbeloppet enligt KF beslut 2005-11-28 §
183. (0,841*46 500/365*30 =3 214). Om den boende blir inlagd på sjukhus reduceras
matavgiften med 107 kronor per dag, ej inskrivningsdagen. Är den boende bortrest och har
meddelat personalen i god tid, minst en vecka i förväg, reduceras matabonnemanget med
107 kronor per dag.
4.3.1.1 Uppsägning av hyreskontrakt
Uppsägningstiden är en månad från och med det datum som den enskilde avlidit eller sagt
upp hyreskontraktet för flytt.
Undantag från de 30 dagarna är om lägenheten är tömd och flyttstädad inom fem dagar
under perioden den 1-15:e dagen i månaden. Då upphör hyresförhållandet och skyldigheten
att betala hyra från och med den 15:e dagen i månaden. Detsamma gäller om lägenheten är
tömd och flyttstädad inom fem dagar under perioden den 15-31:a dagen i månaden. Då
upphör hyresförhållandet och skyldigheten att betala hyra från och med den sista dagen i
månaden.
Om lägenheten inte töms och är flyttstädad inom fem dagar upphör hyresförhållandet från
och med den dag som nästa person flyttar in, dock inte längre än 30 dagar efter att den
enskilde avlidit.
Hyran betalas i förskott om den enskilde bor på ett boende som drivs i kommunal regi,
medan de som bor på externt drivna boenden betalar i efterskott11. Kostnader för service,
omsorg och mat betalas i efterskott.
11

Kommunens intention är att göra om systemet så att alla personer oavsett om de bor i kommunalt eller enskilt
drivet boende ska betala sin hyra i efterskott.
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Kommunen har ej rätt att ta ut dubbla hyror, det vill säga från den person som avlidit och
den person som flyttar in efter.
4.3.1.2 Parboende
Om båda parter är beviljade vård- och omsorgsboende betalar båda maxbeloppet av
omsorgsavgiften, se avsnitt 4.3.1.
Om en av makarna/paret är beviljad vård- och omsorgsboende och den ena är medflyttande
har den medflyttande en möjlighet till att få mat serverad på boendet. I så fall får den
medflyttande parten betala ett måltidsabonnemang, se avsnitt 4.3.1.
Om den medflyttande parten är beviljad hemtjänst gäller vanlig avgift för hemtjänst, se
avsnitt 4.1.
Om makarna/paret bor i samma lägenhet betalar de en hyra för lägenheten. Har de var sin
lägenhet får de betala varsin hyra för respektive lägenhet.
Information om villkor för uppsägning vid parboende finns i avsnitt 4.3.1.1.
4.3.2 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Personer i bostad med särskild service betalar kostnader för hyra samt en hushållskostnad,
vilken inkluderar kostnader för måltider och hygien/ förbrukningsartiklar.
4.3.2.1 Uppsägning av hyreskontrakt
Uppsägningstiden är en månad från och med det datum som den enskilde avlidit eller sagt
upp hyreskontraktet för flytt.
Undantag från de 30 dagarna är om lägenheten är tömd och flyttstädad inom fem dagar
under perioden den 1-15:e dagen i månaden. Då upphör hyresförhållandet och skyldigheten
att betala hyra från och med den 15:e dagen i månaden. Detsamma gäller om lägenheten är
tömd och flyttstädad inom fem dagar under perioden den 15-31:a dagen i månaden. Då
upphör hyresförhållandet och skyldigheten att betala hyra från och med den sista dagen i
månaden.
Om lägenheten inte töms och är flyttstädad inom fem dagar upphör hyresförhållandet från
och med den dag som nästa person flyttar in, dock inte längre än 30 dagar efter att den
enskilde avlidit.
Kommunen har ej rätt att ta ut dubbla hyror, det vill säga från den person som avlidit och
den person som flyttar in efter.

4.3.4 Bostad med särskild service för barn och ungdomar
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Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn
under 18 år får vård utanför det egna hemmet. Det framgår av socialtjänstlagen 8 kap. 1§
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 20 §. Det belopp som var
och en av föräldrarna ska bidra med får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar
högsta underhållsstödsbeloppet. Framräkningen av underhållsstödet ska utgå från SKL:s
rekommendationer, cirkulär 2006:54 (antaget i KF 2011-09-12 § 62).
4.3.3 Särskilt boende för personer med psykisk ohälsa

Personer som bor i särskilt boende utifrån psykisk ohälsa betalar maxbeloppet som
omsorgsavgift, från 1 januari 2019 är detta 2 089 kronor/månad. Dessutom tillkommer
kostnad för mat och hyra. Omsorgsavgiften utgår från den enskildes avgiftsutrymme.
Måltidsabonnemanget i särskilda boendeformer uppgår till 3 214 kronor per månad.
Måltidsavgiften är fastställd till 84,1 procent av basbeloppet enligt KF beslut 2005-11-28 §
183. (0,841*46 500/365*30 =3 214) Om den boende blir inlagd på sjukhus reduceras
matavgiften med 107 kronor (månadskostnaden 3 214/30 antal dagar) per dag, ej
inskrivningsdagen. Är den boende bortrest och har meddelat personalen i god tid, minst en
vecka i förväg, reduceras matabonnemanget med 107 kronor per dag.
4.4 Övrigt
4.4.1 Dagverksamhet för äldre

Omsorgsavgiften för äldre i dagverksamhet kostar 69 kronor per dag (0,5392*46 500/365).
En avgift tillkommer för turbundna resor.
4.4.2 Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Personer i daglig verksamhet (LSS) betalar ingen omsorgsavgift, däremot tar kommunen ut
en avgift på 32 kronor per dag för lunch. En avgift tillkommer för turbundna resor.

4.4.3 Turbundna resor

Personer som har turbundna resor till och från en dagverksamhet eller daglig verksamhet
har en avgift på 59 kronor per resa. Avgiften kan som mest uppgå till 590 kronor i
månaden, vilket motsvarar ett månadskort med SL till reducerat pris.
Vid sjukdom eller liknande ska turbunden resa avbokas senast två timmar innan planerad
resa, annars debiteras den enskilde.
4.4.4 Omhändertagande av avlidna

Kommunen är sjukvårdshuvudman för kommunens särskilda boenden och därmed också
ansvarig för personer som avlider där. När en person avlider i en sådan boendeform eller
bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen och 5 kap. 7 § tredje stycket
18

socialtjänstlagen samt 7 kap. 1 § 2 socialtjänstlagen ska en läkare konstatera dödsfallet och
utfärda behövliga intyg. Kommunen har enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 17
kapitlet 1 § rätt att ta ut avgift i samband med omhändertagande av avlidna.
Omhändertagande kan innebära transport samt förvaring av den avlidne. Avgift debiteras
ej dödsboet i Upplands Väsby kommun. Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med
begravning kan själv välja att ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall
uppstår ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och transportören och/eller landstinget
utan att kommunen berörs.
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Bilaga 1: Sammanställning av avgifter inom omsorg av äldre och personer med
funktionsnedsättning från 1 januari 2019

Taxor och avgifter

2019

Måltidspriser

Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer
Måltidsavgift vid korttidsboende

3 214 kronor/månad
107 kronor/dag för vuxna över
18 år, 96 kronor för 0-18 år.
Måltidsavgift vid korttidsvistelse i kontaktfamilj enligt 96 kronor/dag
SoL (0-18 år)
Måltidsavgift i korttidsboende, LSS
107 kronor/dag för vuxna över
18 år, 96 kronor för 0-18 år.
Måltider i dagverksamhet för pensionärer
57 kronor/måltid
Måltider i daglig verksamhet, LSS
32 kronor/lunch
Måltidslåda
48 kronor/låda
Dessert
15 kronor/dessert
Avgift för service, vård och omsorg

2 089 kronor/månad

Hemtjänst

Omsorg i hemmet
Service i hemmet
Leveransabonnemang
Omsorg i dagverksamhet

55 kronor/timme
180 kronor/timme
79 kronor/månad
69 kronor/dag

Särskilt boende och korttidsboende

Särskilt boende för äldre
Korttidsboende för äldre
HVB
Särskilt boende socialpsykiatri
Underhållsbidrag för barn under 18 år (maxgräns per
förälder) 12

2 089 kronor/månad
69 kronor/dygn
2 089 kronor/månad
2 089 kronor/månad
1 573 kronor/månad

Trygghetslarm

Abonnemangsavgift för trygghetslarm per hushåll
Kostnad för borttappad/ej återlämnad larmdosa
Kostnad för borttappad/ej återlämnad
larmklocka/knapp

300 kr/mån
2 500 kronor
849 kronor

Boendeavgift

Två- eller flerbäddsrum

2 146 kronor/månad

Turbundna resor- till och från dagverksamhet för äldre

och daglig verksamhet LSS

12

http://www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/Underhallsbidrag
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Enkel resa
59 kronor
Maximal avgift per månad (lika som reducerat SL-kort) 590 kronor
Omhändertagande av avlidna vid kommunens särskilda 0 kronor
boenden, transport
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Bilaga 2: Förbehållsbelopp, schablon 2019
Hushållstyp
Pensionärer i eget boende

Pensionärer i särskilt boende
inklusive förhöjt
förbehållsbelopp för
måltidsabonnemang

Yngre funktionshindrade

Yngre funktionshindrade i
särskilt boende/HVB med
förhöjd kostnad för
måltidsabonnemang
Pensionärer i korttidsboende

Ensamstående
Sammanboende
vardera
Ensamstående

Sammanboende
vardera
Ensamstående
Sammanboende
vardera

Tillägg för barnfamiljer med
hemmaboende barn för
personliga kostnader

Tillägg för barnfamiljer för
gemensamma
hushållskostnader

Kronor per
månad

1,3546 5 249
((46500*1,3546)/12)
1,1446 4 435
1,3546 6 368
+ 1 119 kr

1,1446 5 554
+ 1 119 kr
1,440 5 580
1,190 4 611
1,440 6 249
+ 669 kr

Ensamstående

Sammanboende, en
av makarna i
korttidsboende

Kostnad för god man
Måltidslåda i hemmet/ måltid
i dagverksamhet
Icke pensionärer och
barnfamiljer

Andel av
prisbasbeloppet

Ordinärt boende

1,3546
+ 37,3 kr/dygn
(måltidsabonnemang –
konsumentverkets
beräkning = förbehåll för
måltid /30 (dagar per
månad))
1,1446
+ 37,3 kr/dygn
(måltidsabonnemang –
konsumentverkets
beräkning = förbehåll för
måltid)
Faktisk kostnad
Individuell utredning

5 249
kr/månad
+ 37,3 kr/dygn

4 435 kr/månad
+ 37,3 kr/dygn
188,3 kr/dygn
((4435/30)+37,3)

Ensamstående

1,440 5 580

Sammanboende
vardera
0-10 år
11-17 år
18-20 år
(vid
underhållsskyldighet)
1 barn

1,190 4 611

2 barn
3 barn
4 barn
5 barn

2 290
3 845
4 250

170

440
580
760
1060
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Bilaga 3: Beräkning av boendekostnad

Kommunen ska ta hänsyn till faktisk boendekostnad och bostadstillägg för pensionärer
(BTP). Boendekostnad beräknas enligt Försäkringskassans regler som gäller för BTP.
Från boendekostnaden dras BTP, bostadsstöd för familjer eller annan form av bostadsstöd.
1.

Hyrd bostad

Boendekostnaden är lika med hyra inklusive värme och obligatoriska avgifter. Ingår
hushållsel i hyran dras denna kostnad av (enligt Försäkringskassans schablon).
2.

Bostad med andrahandskontrakt

Boendekostnaden samma som vid hyrd bostad.

3.

Bostadsrätt

Boendekostnaden är lika med årsavgiften inklusive värme och obligatoriska avgifter. Ingår
hushållsel i avgiften dras denna kostnad av (enligt Försäkringskassans schablon). Finns lån
på bostadsrätten räknas 70 procent av räntekostnaden med i boendekostnaden.
4.

Kooperativ hyresrätt

Boendekostnaden är lika med hyra inklusive värme och obligatoriska avgifter. Ingår
hushållsel i hyran dras denna kostnad av (enligt Försäkringskassans schablon). Finns lån
till insats eller liknande kapitaltillskott, räknas 70 procent av räntekostnaden med i
boendekostnaden.

5.

Enfamiljshus

I boendekostnaden inräknas 70 procent av räntekostnader på lån i fastigheten samt 70
procent av tomträttsgäld. I boendekostnaden ingår även uppvärmning, vatten, avlopp,
renhållning, samfällighetsavgift, fastighetsavgift. Övriga boendekostnader ska preciseras
och styrkas med underlag.
Amorteringskostnad och kostnad för hushållsel ingår ej i boendekostnaden.

6.

Tvåfamiljshus

Boendekostnaden räknas på samma sätt som vid eget enfamiljshus och därefter fördelas
boendekostnaden på respektive lägenhet.

7.

Eget småhus på lantbruksenhet

Endast kostnader som rör bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive tomtmark får tas
med. I boendekostnaden räknas 70 procent av räntekostnader på lån som rör
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bostadsfastigheten, uppvärmning och övriga driftskostnader t ex vatten, avlopp och
renhållning

8. Arrenderat småhus på lantbruksenhet
Boendekostnaden är lika med arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark,
uppvärmning och övriga driftskostnader t ex vatten, avlopp och renhållning.

9. Andelshus eller egen flerfamiljsfastighet
Boendekostnaden beräknas enligt Försäkringskassans schablon, till det belopp som har
fastställts som genomsnittskostnaden för det antal vuxna och barn som bor i bostaden.

10. Fri bostad
Boendekostnaden beräknas enligt Försäkringskassans schablon. Bostaden värderas på
samma sätt som vid beräkning av preliminär skatt.

11. Särskilda boendeformer
Särskilda boendeformer räknas:
- äldreboende, gruppboende
- bostäder med särskild service för funktionshindrade, samt
- korttidsboende; med korttidsboende avses vård och boende vid tillfälliga behov såsom
avlastning, rehabilitering och växelvård.
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Bilaga 4: Exempel på avgiftsberäkning för makar och registrerade partner
Exempel
Inga och Harry är över 65 år och bor tillsammans i eget boende och har båda hjälp från
hemtjänsten. Harry, som har sämre hälsotillstånd har beviljats bistånd för personlig omsorg
och för städning och tvätt, totalt beräknat till 6 timmar per dag, samt trygghetslarm. Inga
har endast bistånd med städning och tvätt var 14:e dag, totalt 4 timmar per månad.
Inga och Harrys avgiftsutrymmen
50 % av gemensam inkomst efter skatt
Minimibelopp för makar
Hyra för bostaden (hälften var)
Totalt förbehållsbelopp (minimibelopp + hyra)
Avgiftsutrymme
Avgifter:
Hemtjänstavgift
Varav trygghetslarm
Jämkning av avgifter
Att betala

Inga
8 000
-4 435
-2 900
-7 240
665

Harry
8 000
-4 435
-2 900
-7 240
665

720
0
-55
665

2 089
300
- 1 724
665

Inga ska betala 665 kronor per månad för sin hjälp. Harry ska betala 665 kronor per månad,
vilket är hans avgiftsutrymme, oavsett att avgiften egentligen uppgår till 2 089 kronor per
månad.
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Blankett: Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp
Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa ett högre förbehållsbelopp. I praktiken innebär det
att den enskilde får betala en lägre avgift för omsorg, service och trygghetslarm. Förbehållsbeloppet höjs
inte för att täcka det som anses vara normala levnadskostnader, däremot om du t ex har en högre
matkostnad p.g.a. specialkost, arbets- eller sjukresor. Kostnaden ska överstiga 200 kronor per månad och
behovet ska vara regelbundet återkommande och varaktigt (mer än åtta månader).
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Beskrivning av behovet

Beräknad kostnad per månad

Datum och namnunderskrift
Datum

Underskrift

Social- och omsorgskontorets beslut
Beslut
Beslutsmotivering

Handläggare

-Bifall

- Avslag

Ansökan ska skickas eller lämnas till din biståndshandläggare
Adress:

Upplands Väsby kommun, Dragonvägen 86, 194 80 Upplands Väsby
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Blankett: Inkomstuppgift för beräkning av omsorgsavgift
– Pensionärer
Sökande (efternamn och förnamn)

Personnummer (år mån dag nr)

Maka/make/sambo (efternamn och förnamn)

Personnummer (år mån dag nr)

Adress (gatuadress, postnummer och postadress)

Telefon

□

Jag vill inte lämna inkomstuppgift och godkänner därmed avgiften för utförd tid enligt gällande taxa.

INKOMSTER (Bruttoinkomst/ inkomst före skatt)

Sökande

Make/maka/sambo

Pension/månad
Alecta

+
………………………

+
…………………….

AMF

………………………

…………………….

KPA

………………………

…………………….

SPV

………………………

…………………….

Annan
Privatpension/månad

………………………
+

…………………….
+

Garantipension/månad

+

+

Tilläggspension/månad

+

+

Änkepension/månad

+

+

Sjukersättning (garantiersättning eller inkomstrelaterad)/månad +

+

Sjukbidrag/månad

+

+

Livränta

+

+

Inkomst av tjänst (arbetsinkomst)/månad

+

+

Inkomst av egen rörelse

+

+

Inkomst för uthyrning av bostad/månad

+

+

Överskott på kapital (bankränta, utdelning av aktier,
privatobligationer m.m.) enligt senaste taxerade inkomst

+

+

27

Annan beskattningsbar inkomst/månad

+

+

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

+

+

Arvode god man + ev. arbetsgivaravgift/månad

-

Skatt/månad

-

-

Skatt på kapital/månad

-

-

Bostadskostnad/Hyresavgift (även hos extern vårdgivare, hyra inkl. vatten och uppvärmning)/månad
Boendekostnad för bostadsrätt (räntekostnader för året, ej
amortering)/månad
Bostadstillägg/månad
+

-

Särskilt bostadsstöd/månad

+

+

+

BOENDEKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE
Boendekostnad för villaägare:
(I detta ingår 70 procent av räntekostnad. 70 procent av
tomträttsgäld, kostnad för uppvärmning, avfall, renhållning,
vatten, samfällighetsavgift, fastighetsavgift).
Amorteringskostnad och kostnad för hushållsel ingår inte.
Kontorets anteckningar

/mån
Månadskostnad:

UNDERSKRIFT
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga. Jag är också medveten om att jag är
skyldig att meddela förändringar som kan påverka avgiftens storlek.
Ort:

Datum:

…………………………………………

……………………………………………………

Sökande:

Maka/make/sambo/God man:

…………………………………………………….

………………………………………………………….

Räkningsmottagare – om räkningen ska gå till annan person än sökande
Efternamn och förnamn:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adress: (gatuadress, postnummer och postadress)

Telefon:

………………………………………………………………..

…………………………

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera inlämnade uppgifter med Försäkringskassan och Skatteverket

Blanketten skickas till:

Upplands Väsby kommun
Dragonvägen 86, 194 80 Upplands Väsby
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Blankett: Inkomstuppgift för beräkning av omsorgsavgift
– Barnfamiljer/Icke pensionärer
Sökande (efternamn och förnamn)

Personnummer (år mån dag nr)

Maka/make/sambo (efternamn och förnamn)

Personnummer (år mån dag nr)

Adress (gatuadress, postnummer och postadress)

Telefon

Hemmavarande barn

Antal

Ålder

□ Jag vill inte lämna inkomstuppgift och godkänner därmed avgiften för utförd tid enligt gällande taxa.

INKOMSTER (Bruttoinkomst/ inkomst före skatt)

Sökande

Make/maka/sambo

Inkomst av tjänst (arbetsinkomst)

+

+

Pension/månad
Alecta

+
+
……………………………. ………………………

AMF

……………………………. ………………………

KPA

……………………………. ………………………

SPV

……………………………. ………………………

Annan
Privatpension/månad

……………………………
+

………………………
+

Garantipension/månad

+

+

Tilläggspension/månad

+

+

Änkepension/månad

+

+

Sjukpenning/Sjukersättning/Sjukbidrag/månad

+

+

Livränta

+

+

Vårdbidrag (beskattningsbar del)/månad

+

+

Arbetslöshetsersättning (A-kassa)/Aktivitetsersättning/månad

+

+

Föräldrapenning/Underhållsbidrag/Bidragsförskott/månad

+

+

Inkomst av egen rörelse

+

+

Överskott på kapital (bankränta, utdelning av aktier,
privatobligationer m.m.) enligt senaste taxerade inkomst
Annan beskattningsbar inkomst/månad

+

+

+

+

Ekonomiskt bidrag/försörjningsstöd

+

+
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Fortsättning på baksidan!
Barnomsorgsavgift/månad

-

Underhållsbidrag/månad

-

Arvode god man + ev. arbetsgivaravgift/månad

-

Skatt/månad

-

-

Skatt på kapital/månad

-

-

Bostadskostnad/Hyresavgift (även hos extern vårdgivare, hyra inkl. vatten och uppvärmning)/månad
Boendekostnad för bostadsrätt (räntekostnader för året , ej
amortering)/månad
Bostadstillägg/månad
+

-

Särskilt bostadsstöd/månad

+

+

+

BOENDEKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE
Boendekostnad för villaägare:
(I detta ingår 70 procent av räntekostnad. 70 procent av
tomträttsgäld, kostnad för uppvärmning, avfall, renhållning,
vatten, samfällighetsavgift, fastighetsavgift).
Amorteringskostnad och kostnad för hushållsel ingår inte.
Kontorets anteckningar

/mån
Månadskostnad:

UNDERSKRIFT
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga. Jag är också medveten om att jag är
skyldig att meddela förändringar som kan påverka avgiftens storlek.
Ort:
……………………………………………

Datum:
………………………………………………………….

Sökande:

Maka/make/sambo/God man:

…………………………………………………….

………………………………………………………….

Räkningsmottagare – om räkningen ska gå till annan person än sökande
Efternamn och förnamn:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adress: (gatuadress, postnummer och postadress)

Telefon:

…………………………………………………………………………………..

…………………………….

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera inlämnade uppgifter med Försäkringskassan och Skatteverket
Blanketten skickas till:
Upplands Väsby kommun
Dragonvägen 86
194 80 Upplands Väsby
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