
Garantibelopp 
 

Garantibelopp är det belopp som ska kvarstå av den enskildes 
inkomst efter reducering av bostadskostnad inklusive hushållsel,  
måltider och avgift för hjälp i hemmet är 2 710 kronor/månad 
för ensamstående person över 65 år. 
 

Ansökan om beräkning av avgift mot garantibeloppet görs  
på särskild blankett som finns hos ansvarig avgiftshand-
läggare samt på Nybro kommuns hemsida. 
 
 
 

Allmänt om avgifter 
 

Avgifter och måltider debiteras nästkommande månad. 
Möjlighet finns till betalning via autogiro. 
Fullständig taxa finns på kommunens hemsida www.nybro.se 
 

 
Nybro kommun använder datorstöd för handläggning av av-
gifter. Kommunen värnar dina personuppgifter och din in-
tegritet i enlighet med gällande lagstiftning. Ytterligare in-
formation om behandling av personuppgifter hittar du på 
www.nybro.se/gdpr och kan lämnas av kommunens data-
skyddsombud via e-post dataskydsdombudet@nybro.se eller 
på telefon 0481-450 00. 
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Avgiftsunderlag 
 

För att kunna räkna ut den avgift du ska betala behöver 
kommunen uppgifter om din inkomst och bostadskostnad. 
Som avgiftsgrundande inkomst räknas bland annat  
pensioner, kapitalinkomster och bostadsstöd.  
Makars inkomst läggs samman och därefter fördelas hälften 
på vardera make. 
Lämnas inte uppgift om inkomst debiteras maxavgift. 
 
 

Ansökan om bostadsstöd görs hos Pensionsmyndigheten, 
telefon 0771-776 776. 
 

Du är skyldig att själv informera om ändrade ekonomiska 
förhållanden som kan påverka beräkningen av avgiften. 
 

Förbehållsbelopp 
 

Förbehållsbeloppet = bostadskostnad + minimibelopp +  
tillägg för fördyrade matkostnader. 
 

Minimibeloppet är 6471 kronor/månad.  
För person under 65 år höjs beloppet med 10 %.  
Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, 
förbrukningsvaror, hushållsel, kläder, hälso- och sjukvård 
med mera. 
 

Avgiftsutrymme 
 

Avgiftsutrymmet är den summan som blir kvar efter att  
förbehållsbeloppet dragits av från din nettoinkomst.  
Måltider ingår inte i avgiftsutrymmet. 
 

Högsta avgift 
 

Den högsta avgift kommunen får ta ut för korttidsvistelse är 
2 359 kronor/månad, så kallad maxtaxa.  
Beloppet är styrt av prisbasbeloppet och regleras varje år.  
Kostnad för måltider tillkommer. 
 

 

Korttidsavgift 
 

Avgiften för korttid är 1/30-del av avgiftsutrymmet per dygn. 
Max 78,60 kronor/dygn. 
 

Måltider 
 

Kostnaden för alla dygnets måltider är 164,60 kronor/dygn. 
 

Övriga avgifter 
 

Vi tar ut avgift för tillhandahållande och tvätt av sänglinne  
och handdukar med 5,05 kronor/dygn.  
 

Till en avgift på 4,70 kronor/dygn tillhandahåller omsorgs-
förvaltningen ett servicepaket. Servicepaketet innehåller  
toalett- och hushållspapper, tvätt- och sköljmedel, diskmedel, 
disktrasa, diskborste, rengöringsmedel, mopp/hink, toalett-
borste, tvättlappar, haklappar, soppåsar och glödlampor. 
 

Övrigt 
 

• Ankomst- och hemresedag räknas som en dag. 
 

• Vid vistelse på sjukhus betalar du ingen avgift till  
omsorgsförvaltningen. 
 

• Kostnader för läkarvård, medicin, tandvård och sjukresor 
betalar du själv. 
 

• Ingen hyra uttages vid korttidsvistelse. 
 

 


