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 Till personer med beviljade 

SoL-insatser inom äldre- och 

funktionshindradeomsorg 

  

  

Underlag för beräkning av avgift för insatser inom vård och 
omsorg 
 

Avgift för hemtjänst, trygghetslarm, trygghetsinsatser, dagverksamhet, växelvård, 

korttidsvistelse, hemsjukvård och service- och omvårdnad vid äldreboende, beräknas enligt 8 

kap. Socialtjänstlagen och den taxa som är beslutad av Kommunfullmäktige i Tierps 

kommun.  

 

För att vi ska kunna beräkna din avgift utifrån dina aktuella förhållanden behöver du lämna 

uppgifter om dina inkomster och din bostadskostnad. Det gör du genom att fylla i blankett 

”Inkomstförfrågan”. Skicka sedan ifylld blankett till; 

Tierps kommun, 815 80 Tierp, i medföljande svarskuvert. 

Bifoga även dokument som styrker uppgifterna: 

- senast fastställda inkomstdeklaration 

- kopia på hyresavi/bostadskostnader  

- aktuella besked om tjänstepensioner (innevarande år) 

 

Väljer du att inte lämna inkomstuppgifter ska du ändå skicka in ditt svar. 

 

Avgiften kan högst (max) bli 2 359 kronor per månad år 2023 (maxtaxa) – om du är beviljad 

flera insatser. Har du få insatser är avgiften motsvarande vad Kommunfullmäktige beslutat i 

taxan. Avgiften kan efter individuell beräkning bli lägre beroende på din inkomst, 

bostadskostnad och vissa andra kostnader. 

 

Väljer du att inte lämna uppgifter om dina ekonomiska förhållanden accepterar du att betala 

avgift enligt kommunens taxa, dock högst (max) 2 359 kronor per månad 2023.  

  

Följande avgifter regleras inte i maxtaxan enligt bestämmelser i Socialtjänstlagen:  

 avgift för matlåda (lunch/middag/dessert) 

 resor till dagverksamhet 

 tekniska hjälpmedel 

 hyra, måltider och förbrukningsartiklar vid vård- och omsorgsboende. 

 

Inkomstuppgifter ska anges för båda makarna eller registrerad partner oavsett om det bara är 

den ene i paret som har insatser. Beräkningen baseras på era gemensamma inkomster. 

 

Vid frågor, kontakta Tierps kommuns avgiftshandläggare enligt följande:  

 

Telefon 0293-21 84 32 

 

Telefon 0293-21 84 61 


