
Gjaldskrá stuðningsþjónustu í Garðabæ. 

Útreikningur á fjárhæðum gjaldskrár miðast við hlutfall kostnaðar, stærð húsnæðis og verkmagns skv. þjónustusamningi. 

Gjaldflokkar miðast við greiðslur elli- og örorkulífeyrisþega. Aðrir þjónustuþegar greiða 20% hærra gjald.  

Hámarksgreiðslur þjónustuþega á mánuði miðast við 25 þjónustuskipti í gjaldflokki II eða samtals kr. 36.000 

Fjölskylduráði er heimilt, í undantekningartilvikum, að ákvarða lækkun eða niðurfellingu gjalds. Skal þá tekið tillit til 

fjárhags- og/eða félagslegra aðstæðna. Sækja skal um slíka undanþágu skriflega til fjölskylduráðs Garðabæjar, Garðatorgi 

7.  

Gjaldflokkar og útskýringar Kostnaður 

Gjaldflokkur 0  

• Undanþegnir gjaldskyldu eru þeir þjónustuþegar sem hafa eingöngu 

lágmarksframfærslu Tryggingastofnunar auk lífeyrissjóðstekna kr. 

25.000.- Frítekjumark er því kr. 375.000- Þeir sem telja sig vera 

undanþegna gjaldskyldu skv. þessari grein þurfa að skila inn upplýsingum 

um allar tekjur þ.m.t. fjármagnstekjur. 

 

Kr. 0/ skipti 

Gjaldflokkur I 

• Húsnæði 100 fm og minna. Þrif á gólfum og baðherbergjum. 

 

Kr. 950/skipti 

 Gjaldflokkur II 

• Húsnæði 100 fm og minna. Þrif á gólfum og baðherbergjum og önnur 

verkefni skv. þjónustumati 

 

Kr. 1.440/skipti 

 Gjaldflokkur III 

• Húsnæði 100-150fm. Þrif á gólfum og baðherbergjum. 

 

Kr. 1.440/skipti 

 Gjaldflokkur IV 

• Húsnæði 100-150fm. Þrif á gólfum og baðherbergjum og önnur verkefni 

skv. þjónustumati. 

 

Kr. 2.160/skipti 

 Gjaldflokkur V 

• Húsnæði 150 fm og stærra. Þrif á gólfum og baðherbergjum. 

 

Kr. 2.160/skipti 

 Gjaldflokkur VI 

• Húsnæði 150 fm og stærra. Þrif á gólfum og baðherbergjum og önnur 

verkefni skv. Þjónustumati. 

 

Kr. 2.865/skipti 

 Gjaldflokkur Innlit 

• Stutt innlit ( 0,5 klst. ) 

• Langt innlit ( 1 klst. ) 

 

Kr. 380 

Kr. 760 

 

 Gjaldflokkur Matarþjónusta –  

• Heimsendur matur - ( matarbakki og heimsending) 

• Jónshús – stök máltíð 

• Jónshús – kaffi 

• Jónshús – kaffimeðlæti 

 

Kr. 1.600. 

Kr. 1.350 

Kr. 0.- 

Kr. 500. 

 

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í  4 mgr. 26 gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. 

 

Samþykkt í bæjarráði Garðabæjar 

11. janúar 2022 

Guðjón Erling Friðriksson 

bæjarritari 


