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Avgifter för hemtjänst och/eller hemsjukvård
2022
Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan för 2022 bli som högst
2 170 kronor per månad. De avgifter som räknas in i maxtaxan är: hemtjänst,
hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm.
Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp som är reglerat i
socialtjänstlagen och räknas om varje år utifrån prisbasbeloppet.
Minimibeloppet används för att beräkna vad den enskilde kan betala i avgift
för sin hemtjänst och hemsjukvård. Avgiften får dock aldrig överstiga
maxtaxan. För 2022 är beloppet 5 653 kronor för ensamstående och 4 707
kronor vardera för sammanboende. För yngre personer räknas ett individuellt
påslag på 10 %. Riksdagen har därutöver beslutat om en höjning av
minimibeloppet på 200 kronor per månad för ensamstående och 100 kronor
per månad för sammanlevande makar och sambor. Tomelilla kommuns
kommunfullmäktige beslutade den 6 december 2021 (Kf § 135/2021) om en
höjning av minimibeloppet på 500 kronor per månad. Detta belopp fördelas
på samma sätt som riksdagens beräkning med 500 kronor per månad för
ensamstående och vardera 250 kronor per månad för sammanboende.
Med både riksdagens och kommunens höjning är minimibeloppet 2022 för
ensamstående 6 353 kronor per månad och för sammanboende 5 057 kronor
per månad.
Nivå
0
1
2
3

Schablontid
Mindre än en timme
1–3 timmar/månad
4–9 timmar/månad
10 timmar eller mer

Avgift (max)
380 kr
692 kr
1 410 kr
2 170 kr

Övriga avgifter
Trygghetslarm
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan)
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan)
Telefonservice (ingår i hemtjänst)
Avlösarservice/ledsagarservice *
Avlastning/korttidsboende
Dagverksamhet Nybogatan
Tillfällig hemsjukvård
Hyra av hjälpmedel
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan)

310 kr/månad
51 kr/månad
310 kr
102 kr/månad
25 kr/timme
164 kr/dygn
41 kr/dag
390 kr
82 kr/mån
411 kr
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*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16
respektive 12 timmar gratis.
Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i maxtaxan)
Middag inklusive efterrätt
74 kr/portion
Frukost eller kvällsmat
36 kr/portion
Eftermiddagskaffe
18 kr
Måltidsabonnemang
3 720 kr/månad

Middagsabonnemang ordinärt
boende
Helt middagsabonnemang

Halvt middagsabonnemang

2022
2 520 kr/månad. I abonnemanget
ingår en måltid per dag inklusive
leverans till hemmet samtliga dagar i
månaden.
1 260 kr/månad. I abonnemanget
ingår en måltid per dag inklusive
leverans till hemmet i 15 dagar.
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