
För dig som är äldre och som behöver service, omsorg och vård erbjuder 
Gnesta kommun äldreomsorg av god kvalitet. Service och tjänster för äldre 
kallas insatser och dessa är ofta avgiftsbelagda. Här följer information om hur 
du går tillväga för att du ska få rätt avgift samt vad som är bra att tänka på, 
efter att du beviljats en insats. 
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När du har blivit beviljad en insats av en biståndshand-
läggare som är avgiftsbelagd, skickas ditt ärende auto-
matiskt vidare till både avgiftshandläggare samt till den 
som är utförare av insatsen, exempelvis hemtjänsten. 
Avgiftshandläggaren hämtar sedan in uppgifter från 
Pensionsmyndigheten om din pension. Därefter skapas en 
inkomstförfrågningsblankett som skickas ut till dig. 

Så fyller du i inkomstblanketten

När du får inkomstförfrågningsblanketten ska du fylla 
i om du exempelvis har KPA, AMF, SPV eller utländsk 
pension. Du fyller även i bostadskostnad och om du är 
gift/sambo, vilket påverkar din avgift. 
Om du är gift behöver vi få inkomstuppgifter för din 
make/maka, men om du är sambo behöver du bara fylla 
i namnet på personen. En sambo är inte betalningsan-
svarig men det medför att hyran delas på två inkomster. 
Om du är gift räknas era inkomster ihop till en gemensam 
inkomst. Om ni är gifta behöver vi även få veta om ni bor i 
samma bostad, eller om ni är särbo. 
Tänk på att det är inkomsterna per månad som ska fyllas 

i före skatt. Om du inte vill uppge dessa uppgifter finns 
alternativet Acceptera maxtaxa, vilket medför att du auto-
matiskt kommer få den högsta avgiften. 

Skicka in blanketten i tid

Blanketten ska sedan skickas in till avgiftshandläggaren 
senast 14 dagar efter mottagning. Skickas inte blanketten 
in i tid hamnar du på maxtaxa till dess att blanketten är 
inskickad. Ett avgiftsbeslut skapas utifrån dina beviljade 
insatser och uppgifter och skickas hem till dig. 

Läs mer på nästa sida!

Fakta om 

Avgifter för 
äldre
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Tänk på att:

•  Innan biståndshandläggaren fattat ett beslut om 
insats går det inte att räkna fram din avgift.

•  Avgiftsbeslutet är ingen faktura, det är bara en 
information om avgifterna för de insatser du 
beviljats. Fakturan skickas separat.

•  Du kan alltid kontakta avgiftshandläggaren om 
du har frågor!

Så baseras dina avgifter

På avgiftsbeslutet ser du vad din faktura hamnar på. Ditt 
avgiftsutrymme baseras på din bruttoinkomst, minus 
skatter, bostadskostnad och minimibelopp (d.v.s. inkom-
ster du behöver för det allmänna levandet, exempelvis 
kläder och hygien, hälso- och sjukvård, dagstidning, tele-
fonräkning, hushållsel osv).

Då börjar avgifterna att gälla

Avgifterna börjar gälla från och med det datum som utfö-
raren registrerar att dina insatser startar. Därefter rullar 
de på så länge ingen annan information inkommer. 

Behöver du förändra eller säga upp dina insatser är det 
viktigt att du kontaktar biståndshandläggaren och inte 
förmedlar det via dem som utför din insats, ex. hemtjänst-
personal. Det är bara biståndshandläggaren som har rätt 
att besluta om förändringar i dina insatser.

Frånvarande från din insats

Ska du vara frånvarande från dina insatser och därmed 
vill göra ett uppehåll under en kortare tid, för att exem-
pelvis resa bort, ska du meddela din utförare (ex. plane-
rare inom hemtjänst) senast fem dagar i förväg, som i sin 
tur meddelar avgiftshandläggaren. Då kan du få reduce-
rade avgifter för den tid du inte nyttjar insatsen. 
Om du blir inlagd på sjukhus är det utförarens ansvar att 
meddela detta till avgiftshandläggaren som reducerar din 
avgift för tiden du inte kunnat nyttja insatsen. 

Särskilt boende

Om du flyttar till särskilt boende (äldreboende) och ska 
säga upp eller sälja din nuvarande bostad, kan du ansöka 
om jämkning för dubbla boendekostnader under tre 

månader. Du behöver då skicka in en särskild ansöknings-
blankett som avgiftshandläggaren skickar hem till dig. 

På särskilt boende betalar du hyra, matavgift och förbruk-
ningsartiklar varje månad, som inte är inkomstbeprövade. 
Det innebär att dessa kostnader är samma för alla. Utöver 
hyra, matavgift och förbrukningsartiklar tillkommer även 
kostnader för omvårdnad och hemsjukvård, som däremot 
är inkomstbeprövade och regleras av din inkomst.

Korttidsboende
På korttidsboende betalar du för omvårdnad som är 
inkomstbeprövad, samt för matavgift, som inte är 
inkomstbeprövad och betalas per dygn. Har du även en 
beviljad hemtjänstinsats, blir denna vilande under tiden 
du vistas på korttidsboende. 

Ny inkomstblankett varje år

I början av varje år får du en ny inkomstförfrågnings-
blankett hemskickad. Avgiftshandläggaren ska kunna 
se om du har fått förändringar i din pension som leder 
till förändrade avgifter. Maxtaxan kan också ha ändrats 
utifrån Regeringens prisbasbelopp, vilket också kan 
påverka dina avgifter för det kommande året. 

För dig med låg pension: 

•  Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg som du 
som har låg pension kan ansöka om, oavsett 
vilket typ av boende du har.

•  Äldreförsörjningsstöd kan ges till dig som har 
låg eller ingen pension och ska bidra till en skälig 
levnadsnivå där du kan betala för din försörjning.

•  Du ansöker om dessa hos Pensionsmyndigheten.

Ekhagens äldreboende


