
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 överklagan till Förvalt-
ningsrätten.

Avgifter inom 
särskilt boende
2023

Gäller från januari 2023.

Frågor? 
Läs gärna mer på tomelilla.se/vardavgifter

eller kontakta Tomelilla direkt 
på telefonnummer 0417-180 00. 



Högkostnadsskydd och maxtaxa
Avgiften för vården och omsorgen på särskilt boende ingår 
i högkostnadsskyddet och kan som högst bli 2 359 kronor 
per månad, beroende av din inkomst och hyra. Kostnaden 
för  måltider och hyra bestäms av kommunen och ingår inte i 
 högkostnadsskyddet. 
 
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  
2 359 kronor per månad. Tänk på att meddela om du får ändrad 
inkomst under året.

Så räknar vi ut din avgift
+ Inkomster och pension inklusive bostadstillägg
– Skatter
– Minimibelopp*
– Boendekostnad/hyra
= Avgiftsutrymme
Om avgiftsutrymmet är negativt blir din avgift noll kronor.

* Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka 
 normalkostnaderna för personliga behov. Beloppen utgår från 
Konsumentverkets beräkningar för skäliga levnadskostnader. 
Kommunen har utöver det lagstadgade beloppet beslutat om en 
extra höjning på 500 kronor. För 2023 är beloppet 6 970 kronor 
för ensamstående. För den som har måltidsabonnemang höjs 
minimibeloppet ytterligare med mellanskillnaden då kostna-
derna för mat är högre än Konsumentverkets. Har du god man 
kan du ansöka om ett högre minimibelopp.

Bostadstillägg
Som pensionär kan du ha rätt till bostadstillägg.Kontakta 
 Pensionsmyndigheten på telefonnummer 0771-776 776 eller via 
pensionsmyndigheten.se.

Hyra
Hyra för lägenheten betalas en månad i förskott. Om du har 
kvar ditt hus eller lägenhet när du flyttar in på särskilt boende 
kan vi ta hänsyn till detta när vi räknar ut din möjlighet att betala 
hemtjänstavgiften, dock i högst tre månader. Ring till oss och 
berätta om du har dubbla boendekostnader. Telefonnummer 
finns på baksidan av denna broschyr.

 
Måltider
I särskilt boende betalar du totalt 3 720 kronor i månaden för 
samtliga måltider.

Betala med autogiro
Betala gärna dina fakturor med autogiro. Ansökan om autogiro 
kan göras på tomelilla.se eller genom att vi skickar en blankett 
till dig.

När du är frånvarande
Om du är inlagd på sjukhus drar vi av 124 kronor om dagen  
för de måltider du missar. Om du betalar för hemtjänst drar vi 
även av ett dygnspris för detta.


