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Vad kostar det att bo i vårdbostad?
Maxtaxa och inkomstanmälan

Det finns en lagstadgad högsta avgift för vad du
får betala för vård och omsorg när du bor i
vårdbostad, den s.k maxtaxan. Maxtaxan
innebär att du betalar maximalt 2 044 kr/månad.
För att kommunen ska beräkna din avgift rätt
måste du lämna in en inkomstanmälan
(se blankett Inkomstanmälan Vårdbostad).
Inkomstanmälan ska lämnas in senast 21 dagar
efter att du fått blanketten. Har du inte lämnat
in din inkomstanmälan inom 21 dagar får du
betala högsta avgift enligt kommunens taxa. Vid
sent inlämnad inkomstanmälan har du rätt till
retroaktiv återbetalning sex månader tillbaka i
tiden, förutsatt att du betalat en för hög avgift.

Avstå från att lämna inkomstuppgifter

Du kan välja att inte lämna några uppgifter om
ekonomiska förhållanden och accepterar därmed
att betala högsta avgift enligt kommunens taxa.

Kommunen sänder dig ett avgiftsbeslut

Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen
ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg
(exklusive hyra och mat) kan variera från
0 - 2 044 kr/månad beroende på ditt
avgiftsutrymme. Därutöver betalar du hyra och
kostavgift. Kostavgiften är 3 060 kr/månad.
Hyran kan variera.

Förbehållsbelopp för alla

Förbehållsbeloppet är den summa som ska täcka
dina levnadsomkostnader. Beloppet är 5 136 kr
för ensamstående och 4 340 kr för makar/
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sammanboende. För yngre personer under 65 år
är förbehållsbeloppet 10 % högre.
Alla som bor i vårdbostad får automatiskt, utan
att särskilt ansöka, ett förhöjt förbehållsbelopp
eftersom kostnaderna för mat är högre än när du
bor hemma.

Individuellt förbehållsbelopp

Om du har ytterligare särskilda och varaktiga
kostnader, för exempelvis god man, kan du
beviljas ett individuellt förbehållsbelopp.
Ansökan om individuellt förbehållsbelopp görs
på en särskild blankett som finns på
socialförvaltningen. Blanketten finns också att
hämta på www.linkoping.se.

Beräkna på www.linkoping.se

På www.linkoping.se/aldreomsorg finns en
e-tjänst där du kan beräkna vad kostnaden för
vårdboende blir för dig. Du kan även ta hjälp av
tabellen på andra sidan.

Vi kan hjälpa dig!
Om du har ytterligare frågor kan du
vända dig till kommunens äldrelotsar.
Äldrelots
Telefon | 013-20 64 01
E-post | aldrelots@linkoping.se
Internet | www.linkoping.se/aldreomsorg
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Beräkna vad du får betala för vård och service i vårdbostad.
Använd formuläret för att beräkna kostnaden för boende och omsorg
i vårdbostad.
Det finns särskilda regler för att underlätta för make/maka att kunna bo kvar i den gemensamma
bostaden. När den av makarna som har högsta inkomsten bor i vårdbostad ska inkomsterna läggas
samman och delas lika. Är det maken med lägst inkomst som ska flytta till vårdbostad sker däremot
ingen sammanslagning. Regeln innebär att det blir mer pengar över till den som bor kvar i hemmet.

Utgifter per månad

Inkomster per månad
Nettoinkomst, pension m.m

.......................

Hyra

.......................

Inkomst av kapital, ränteinkomster ......................

Förbehållsbelopp

5 136 kr (4 340 kr)*

Bostadstillägg

......................

Individuellt förbehållsbelopp

.......................

Summa inkomster

.....................

Summa utgifter

.....................

• Summa inkomster.................................... kr
– minus

Summa utgifter......................................... kr
= Avgiftsutrymme ....................................... kr
* När du bor i vårdbostad får du ett förhöjt förbehållsbelopp då kostnaden för mat i vårdbostad är högre än när du bor .
i eget boende (1 060 kr). Ditt förhöjda förbehållsbelopp minskar med 426 kr p.g.a att TV-licens, el m.m ingår i hyran ......
för vårdbostaden.

Du betalar aldrig mer än ditt avgiftsutrymme, eller högst maxtaxan 2 044 kr för vård och omsorg i
en vårdbostad. Därutöver betalar du hyra för vårdbostaden samt kostavgift 3 060 kr.
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