
Om du är 75 år och äldre kan du ansöka 
om servicetjänster, genom

förenklat ansökningsförfarande

SERVICETJÄNSTER 
i hemtjänsten

Kvalitet &
Omvårdnad
i Lomma kommun



Servicetjänster – 10 timmar/månad
Servicetjänster är hjälp med städning, tvätt och inköp/ärende.  
Ensamsökande beviljas upp till 10 timmar/månad för servicetjänster, 
som fördelas utifrån ditt eget önskemål. Sammanboende som båda 
söker, kan nyttja 15 timmar/månad.

Servicetjänsterna utförs av hemtjänsten. De kommer överens med 
dig om hur du vill ha din service utförd och hur du vill fördela tim-
marna.

Städning
I städningen  ingår vanlig veckostädning (damning i räckhöjd, 
dammsugning av golv och mattor, våttorkning av golv, rengöring 
av badrum) samt rengöring av kyl/frys och ugn. Se vidare informa-
tion i broschyr om städning.

Tvätt
Med tvätt avses personlig tvätt och strykning samt enklare klädvård 
(lagning och strykning), inplockning och renbäddning. Mangling ingår 
inte.

Inköp och ärende
Det kan vara post-/bankärenden, apotek och inköp av dagligvaror, 
kläder, skor, husgeråd eller andra ärenden. Du kan också välja att 
själv följa med till affären.

Ändringar eller uppsägning av servicetjänster
Om du vill göra ändringar ska du tala med din kontaktman i 
hemtjänsten minst tre dagar i förväg. Du kan ändra eller säga upp 
överenskommelsen när du vill, men den nya planeringen börjar 
gälla per den 1:a nästkommande månad.



Städ Uppskattad tid/städ

1 rum och kök 1 timme

2 rum och kök 1,5–2 timmar

3 rum och kök 2–2,5 timmar

Tvätt Uppskattad tid/tvätt

Tvätt 45 minuter (per maskin)

Tvätt och renbäddning av säng 1 timme

Inköp/ärende Uppskattad tid/gång

Inköp livsmedel 35 minuter

Följa med till affär 1,5 timme

Ärende (t ex post/bank) 30 minuter

Avgift
Du betalar en timtaxa för servicetjänsterna.
Läs mer i avgiftsbroschyren. Faktura skickas månadsvis i efterskott.  Vill 
du avboka dina servicetjänster ska du meddela utföraren senast tre 
dagar innan besöket. Ej avbokad tid debiteras.

Inkomstförfrågan
Inkomstförfrågan är inte obligatorisk att fylla i. Uppgifterna som lämnas på 
denna används för att räkna fram ditt individuella avgiftsutrymme. Om du 
väljer att inte lämna inkomstuppgifter betalar du maxtaxan. 
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Ansökan
Ansökan görs skriftligen. Blanketten kan du få via kommunens 
hemsida www.lomma.se eller via Kontaktcenter, tel 040-641 10 00. 

Ifylld ansökan skickas till:
Lomma kommun, Myndighetsenheten
Hamngatan 3
234 81 Lomma

Andra alternativ
Om du behöver hjälp med hushållsnära tjänster och inte vill utnyttja 
kommunens tjänster, så finns det andra alternativ. Du kan kontakta 
privata företag som utför hushållsnära tjänster. Genom det så kallade 
RUT-avdraget görs ett skatteavdrag på halva arbetskostnaden. 

Frågor?
Du är alltid välkommen att ringa oss på tel 040-641 10 00.


