
Du kan överklaga hur kommunen räknat ut din hemtjänst avgift. Överklagandet 
ska komma in skriftligt till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. 
 Beslutsfattaren prövar om ditt beslut ska ändras annars skickar vi din överkla-
gan till Förvaltningsrätten.

Avgifter för vård 
och omsorg i 
ordinärt boende
2023

Gäller från januari 2023.

Frågor? 
Läs gärna mer på tomelilla.se/vardavgifter eller kontakta Tomelilla 
direkt på telefonnummer 0417-180 00. 

Tillfällig hemsjukvård/besök av legitimerad personal  390 kr/mån
Hyra av trygghetslarm     310 kr/mån
Hyra av hjälpmedel        82 kr/mån
Telefonservice (ingår i hemtjänst)    102 kr/mån
Avlastning/korttidsboende (plus 99 kr för kost)               65 kr/dygn 
Dagverksamhet         41 kr/dag
Avlösarservice/ledsagarservice       25 kr/h
(Om du har hemtjänst är avlösar-och ledsagarservicen 
upp till 16 respektive 12 timmar gratis.)

Avgifter (kostnader) som inte ingår 
i högkostnadsskyddet 
 
Samtalsavgift för trygghetslarm      51 kr/mån
Kost vid avlastning/korttidsboende     99 kr/dygn
Middagsabonnemang helt            2 520 kr/mån
Middagsabonnemang halvt                     1 260 kr/mån
Installationsavgift för trygghetslarm             310 kr
Hämtning av hjälpmedel                         411 kr 
 
Beslut om nya avgifter för 2023 är inte klart.

Forts. Avgifter som ingår 
i högkostnadsskyddet



Högkostnadsskydd/maxtaxa
Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter men de sam-
manlagda avgifterna för hemtjänst och hemsjukvård kan högst 
bli 2 359 kronor per månad beroende av din inkomst och bo-
endekostnad. Kostnader för måltider och vissa andra kostnader 
som exempelvis hämtning av hjälpmedel ingår inte i ovanståen-
de högkostnadsskydd. Läs mer under ”Avgifter”. 

Minimibelopp (normala levnadskostnader)
Minimibeloppet används för att räkna ut vad du kan betala i 
avgift. Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka 
normalkostnaderna för personliga behov. Beloppen utgår från 
Konsumentverkets beräkningar för skäliga levnadskostnader. 
Kommunen har utöver detta beslutat om en extra höjning av 
minimibeloppet med 500 kronor för ensamstående och 250 kr 
för sammanboende.

Minimibeloppets storlek, år 2023, inklusive kommunens egen 
höjning:
• 6 970 kronor för ensamstående
• 5 529 för sammanboende. 
För personer under 64 år räknas ett tillägg på 10 % utöver 
ovanstående belopp. 

Andra varaktiga kostnader
För den som har helt middags- eller måltidsabonnemang höjs 
minimibeloppet utöver ovanstående då kostnaderna för mat 
är varaktiga och högre än Konsumentverkets. Om du har 
 andra varaktigt återkommande kostnader utöver vad som kan 
 betraktas som normal levnadskostnad exempelvis kostnader för 
god man eller specialkost kan du ansöka om ett högre minimi-
belopp. Din ansökan prövas då av kommunen. 

Så räknar vi ut din avgift
+ Inkomster och pension inklusive bostadstillägg
– Skatter
– Minimibelopp
– Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

Om avgiftsutrymmet är negativt blir din avgift noll kronor.

Lämna in dina inkomstuppgifter
Det är viktigt att du lämnar in blanketten Inkomstförfrågan för
att få rätt avgift. Om du inte lämnar inkomstuppgifter betalar du
enligt taxan för respektive insats. Tänk på att meddela om du 
får ändrad inkomst under året. Blanketten finns hos kommu-
nens avgiftshandläggare eller finns att skriva ut via tomelilla.se/
vardavgifter.

Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet

Avgift för hemtjänst och/eller hemsjukvård som utförs av 
 omvårdnadspersonal:

Nivå   Schablontid     Avgift (max)
0  mindre än en timme    380 kr
1  1–3 timmar/månad    755 kr
2  4–9 timmar/månad     1 533 kr
3  10 timmar eller mer    2 359 kr  
       ( max avgift) 


