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Fastställd av kommunfullmäktige 23 september 2019 

Avgifter inom vård och omsorg
2020

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 får du avdrag på hem-
tjänst och hemsjukvård från första dygnet.Vid övrig 
frånvaro får du avdrag först efter sju dagar. Meddela 
planerad frånvaro till hemtjänsten i god tid.

Helen Jönsson
0417-182 03
helen.jonsson@tomelilla.se

Ingrid Persson
0417-181 38
ingrid.persson@tomelilla.se

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.



Hemtjänstavgift
Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som 
högst 2 125 kronor i månaden beroende av din inkomst och 
 boendekostnad. Maxtaxan är lagstadgad medan hyra och  
avgifter för mat bestäms av kommunen.
 
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. 
 
Så räknar vi ut din avgift
+ Inkomster och pension inklusive bostadstillägg
– Skatter 
– Minimibelopp*
–  Boendekostnad
= 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. 
För 2020 är beloppet 5 339 kronor för ensamstående och 4 512 
kronor för sammanboende. 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 pensionsmyndigheten.se.

Avgifter för hemtjänst och/eller hemsjukvård

Nivå  Schablontid   Avgift (max) 

0  mindre än en timme  380 kr
1  1–3 timmar/månad     680 kr
2  4–9 timmar/månad  1 381 kr
3  10 timmar eller mer  2 125 kr 
 
Övriga avgifter
Hyra av trygghetslarm   300 kr/månad 
Samtalsavgifter trygghetslarm    50 kr/månad 
Installationsavgift trygghetslarm  300 kr
Hämtning av hjälpmedel   400 kr
Hyra av hjälpmedel    80 kr/månad
Telefonservice (ingår i hemtjänst)  100 kr/månad
Avlösarservice/ledsagarservice*  25 kr/timme
Helt middagsabonnemang             2450 kr/månad
Halvt middagsabonnemang  1225 kr/månad
Avlastning/korttidsboende   160 kr/dygn
Dagverksamhet Nybogatan   40 kr/dag
Tillfällig hemsjukvård     370 kr
Utprovning av hjälpmedel   380 kr

* Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice 
upp till 16 respektive 12 timmar gratis.

} ingår inte  
i maxtaxan


