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Vad betalar Du för?   

Omvårdnad         2 170 kr/mån (beroende på Ditt    

                            avgiftsutrymme)  

Mat, helpension    4 098 kr/mån  

Hyra       3 850 kr/mån  

Hyra parboende     6 550 kr/ 2 personer  

    

 

 

Detta ingår i avgiften:  

  (3 275 kr per person)  

      

 

*Förbrukningsartiklar        

*Hjälpmedel         

*Hälso-och sjukvård      

*Inkontinenshjälpmedel  

*Städning   

    

*Säng med madrass        
*Trygghetslarm  

* Aktiviteter   

  

Debiteringen sker i efterskott varje månad.   

    

  



  

  

Vad måste Du göra?   
1. Lämna inkomstuppgifter      

En särskild blankett skickas hem till Dig där Du lämnar uppgifter 

om Dina pensioner från privata pensionsbolag och 

kapitalinkomst.   

Uppgifter om Din allmänna pension, bostadstillägg och boendekostnad 

lämnas av Pensionsmyndigheten.  

  

2. Ansöka om bostadstillägg             

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten 0771-776 776.   

Väljer Du att inte lämna inkomstuppgifter eller ansöka om 

bostadstillägg debiteras full hemtjänstavgift (avgift för 

omvårdnad) 2 170 kr/mån.  

  

Hur beräknas Din hemtjänstavgift?  
Avgiften beror på Din inkomst och boendekostnaden  

För att fastställa Din avgift beräknas ett avgiftsutrymme.   

Dina inkomster   –  utgifter (boendekostnad, 

minimibelopp* och  eventuell individuell del) = 

avgiftsutrymme. Du betalar vad Ditt avgiftsutrymme medger 

men högst 2 170 kr/mån.  

Minimibeloppet   

Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, 

dagstidning, telefon, tandvård, hälso- och sjukvård och medicin.  

  

 

 



För 2021 är beloppet för den som 61 år eller äldre  

 Ensamstående   5 953 kr/månad,   

 Makar/sambo  4 857 kr/månad och make.   

  

Minimibelopp blir högre om Du har fördyrade omkostnader för 

livsmedel eller god man, detta påverkar din avgift.  

Vad gäller för Dig som är gift?  

Makars inkomst läggs samman och delas lika på vardera maken 

vid beräkning av avgiften.   

Avgiftsbeslut  

Du kommer att få ett avgiftsbeslut. Avgiftsbeslutet skickas ut en 

gång/år eller vid större inkomst- eller avgiftsförändringar. 

Kontrollera att uppgifterna stämmer.  

Frånvaro   

Du som bor på särskilt boende får din matkostnad reducerad med en 

1/30 per dag vid vistelse hos anhöriga minst 5 i följd. Avbeställning av 

mat meddelas minst 7 dagar innan frånvaro.    

   

Vid vistelse på lasarett reduceras matkostnaden med 1/30 per dag.     

Autogiro   

Du kan betala din räkning via autogiro eller via E-faktura. Om du 

önskar få E-faktura tar Du kontakt med Din egen bank.  

Flyttstädning 

Vid flyttstädning av lägenhet på särskilt boende tas en engångskostnad 

ut på 408 kronor. Denna kostnad kommer med på sluträkningen från 

Älvsbyns kommun. Vidare innebär detta att verksamheterna på 

respektive boende ombesörjer och ordnar med flyttstädning när behov 

uppstår.  

 



Ändrade förhållanden   

Du är skyldig att anmäla om dina ekonomiska förhållanden ändras på 

sådant sätt att omvårdnadsavgiften påverkas.    

   

Vid förändringar av ekonomiska förhållanden eller vid frågor om 

avgiften kan du ringa:   

 

 

 

Avgiftshandläggare tel: 0929 - 172 16    

Telefontid vardagar: 10:00-12:00.  


