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Vill du veta mer?
Vänd dig i första hand till avgiftshandläggaren,
tel 08-5782 97 25, 08-5782 95 95 eller till din biståndshandläggare
via kommunens växel, tel. 08-5782 91 00.
Du kan också kontakta eller besöka kommunens
Servicecenter, tel. växel 08-5782 91 00,
besöksadress Marknadsgränd 2, kommunhuset i Tyresö centrum.
Mer information om avgifter finns också på kommunens webbplats
via direktlänk tyreso.se/omsorgsavgifter.

Vill du ansöka om bostadstillägg?
Pensionärer kontaktar Pensionsmyndigheten
om bostadstillägget, tel 0771-776 776
webbplats www.pensionsmyndigheten.se
Personer under 65 år kontaktar försäkringskassan
om bostadsbidraget, tel 0771-524 524
webbplats www.forsakringskassan.se
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Avgifter för äldre
och personer med
funktionsnedsättning

Avgifter för äldre och personer
med funktionsnedsättning 2016
Avgifter eget boende

Förbehållsbelopp och minimibelopp

n Städning 				673 kr/månad

Varje person tillförsäkras ett förbehållsbelopp för
sina levnadsomkostnader och sina boendekostnader.
Förbehållsbeloppet ska täcka utgifter för personliga
behov och normala levnadsomkostnader, och är den
summa den enskilde har rätt att behålla innan omsorgsavgift får tas ut.
Förbehållsbeloppet består av boendekostnaden,
och ett minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka
kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien,
dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, öppen
hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

n Tvätt 				518 kr/månad
n Inköp 				518 kr/månad
n Matdistribution 			

207 kr/månad

n Omvårdnad dag och kväll och/
eller dagverksamhet 			

828 kr/månad

n Omvårdnad dygnet runt 		

1 772 kr/månad

n Ledsagarservice			52 kr/tillfälle
n Matlåda i eget boende 		

47 kr/matlåda

n Mat i dagverksamhet		

65 kr/dag

n Resor till eller från dagverksamhet
högst 200 kronor i månaden		
10 kr/resa
259 kr/månad
n Trygghetslarm 			
n Avlösarservice		

avgiftsfritt

n Avgift för korttidsvistelse 		
n Mat på korttidsvistelse		
n Resor till eller från
korttidsvistelse			

59 kr/dag
104 kr/dag
20 kr /resa

Personer yngre än 61 år:
5 501 kronor för ensamboende och 4 648 kronor för
sammanboende.
Personer 61 år eller äldre:
5 223 kronor för ensamboende och 4 345 kronor för
sammanboende.
band med matlådor, mat i dagverksamhet, mat på
korttidsvistelse och särskilt boende. Hänsyn kan
även tas vid utgift för god man eller för specialkost
som gluten- och komjölksproteinfri kost.

Fastställande av avgift
Avgifter vård- och omsorgsboende
n Omvårdnads- och serviceinsatser 1 772 kr/månad
3 105 kr/månad
n Mat i särskilt boende 		
Därutöver tillkommer hyran som varierar mellan
olika boenden.

Maxtaxan
Den sammanlagda avgiften för hemtjänst och
motsvarande – omvårdnad, städning, tvätt, inköp,
matdistribution, trygghetslarm, korttidsvistelse,
ledsagarservice och dagverksamhet – kan aldrig
bli mer än 1 772 kronor per månad.

För att fastställa avgiften beräknas först den enskildes avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet
är det belopp som återstår av
inkomsten när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra) har räknats av.
För gifta makar läggs inkomsterna samman och fördelas
därefter med hälften per person.
I gröna rutan här bredvid kan
du se hur det individuella avgiftsutrymmet räknas fram.

Följande minimibelopp gäller per månad

Hänsyn tas alltid vid fördyrade matkostnader i sam-

Avgifter korttidsvistelse

Avgiftsutrymme

n För att kunna fastställa din avgift ska du fylla i
blanketten Inkomstförfrågan. I den uppger du de
inkomster och utgifter som har att göra med avgiftsbeslutet. Vissa uppgifter hämtar kommunen från
försäkringskassan och pensionsmyndigheten, till
exempel uppgift om eventuellt bostadstillägg, garantipension och tilläggspension.
n Du kan välja att inte lämna några inkomstuppgifter
och betalar då maxtaxan.
n När vi beräknat din avgift får du hem ett avgifts
beslut. Avgiftsbeslutet kan överklagas om du tycker
att beslutet är felaktigt.
n Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du
meddela oss sådana förändringar som kan påverka
avgiften. Avgifterna omprövas årligen och vid förändrade inkomster och utgifter.

I KORTHET
Avgifterna i denna folder
gäller för 2016 för insatser som beviljats enligt
socialtjänstlagen.
Avgifterna är fastställda
av kommunfullmäktige i Tyresö och baseras på bestämmelserna i socialtjänstlagen,
den så kallade maxtaxan,
som syftar till att säkerställa
att den enskilde skyddas mot
för höga avgifter.
Ett högkostnadsskydd
gäller. Det betyder att de
sammanlagda avgifterna
(exklusive mat- boende- och
reseavgifter) inte får överstiga maxtaxan som är 1 772
kr/månad.
Det finns dessutom ett
förbehållsbelopp för personliga behov och normala levnadsomkostnader som den
enskilde har rätt att behålla
innan omsorgsavgiften får
tas ut. Avgiften för en insats
är densamma oberoende av
hjälpens omfattning.

Så räknar vi ut vad du ska betala
A. Vi börjar med att räkna samman dina inkomster för att
få fram ett avgiftsunderlag.
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aktuella bruttoinkomster 1)
inkomst av kapital 2)
skatt
bostadstillägg
avgiftsunderlag

1) Som inkomst räknas till exempel pension och arbetsinkomst.
För gifta makar läggs inkomsterna samman och fördelas därefter
med hälften per person.
2) Inkomst av kapital, exempelvis ränteinkomster, enligt senaste
deklarationen. Beloppet fördelas på 12 månader vid beräkning av
avgiften.

B. Sedan räknar vi fram ditt förbehållsbelopp som är din
boendekostnad tillsammans med minimibeloppet.
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hyra/kostnad för bostaden
minimibelopp
individuella tillägg och avdrag 3)
förbehållsbelopp

3) Hänsyn tas alltid vid fördyrade matkostnader i samband med
matlådor, mat i dagverksamhet, mat på korttidsvistelse och särskilt
boende. Hänsyn kan även tas vid utgift för god man eller för specialkost som gluten- och komjölksproteinfri kost.

C. Sedan räknar vi fram ditt avgiftsutrymme.
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avgiftsunderlag
förbehållsbelopp
avgiftsutrymme

D. Avgiften baseras sedan på ditt avgiftsutrymme. Om det
inte finns något avgiftsutrymme kvar, kommer avgiften
att bli noll.

