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AVGIFTER
för vård och omsorg

Avgifterna gäller fr.o.m. 2023-01-01
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I denna folder kan du läsa om avgifterna för hemtjänst, hemsjukvård, 
korttidsvistelse, dagverksamhet, särskilt boende och mat.
 

AVGIFTER FÖR VÅRD OCH OMSORG

Vid beräkningen av din avgift tas hänsyn till ditt avgiftsutrymme, det 
vill säga din aktuella inkomst efter skatt i förhållande till din bostads-
kostnad och det lagstadgade förbehållsbeloppet. 

När vi räknar ut din avgift, tar vi även hänsyn till andra saker. Denna 
beräkning kan innebära att din avgift blir lägre än tabellen visar.

• Om du på grund av sjukhusvistelse eller av annat skäl avsäger dig 
insatserna under en sammanhängande period om mer än 30 dagar, 
betalar du ingen avgift från och med den 31:a dagen och framåt. 

• Om du bokar av en planerad insats för service, ledsagning, avlösning i 
hemmet och hemsjukvård senare än 72 timmar före överenskommen 
tidpunkt, betalar du full avgift. 

• Din totala vård- och omsorgsavgift blir aldrig högre än maxtaxan, det 
vill säga 2 359 kronor per månad under 2023. Detta gäller tjänsterna 
trygghetslarm, service, distributionsavgift för mat i ordinärt boende, 
omvårdnad, ledsagning, avlösning i hemmet, korttidsvistelse, dag-
verksamhet, hemsjukvård och hjälpmedelsabonnemang. Kostnad för 
varje matportion tillkommer dock.

INSATSRAM EXEMPEL PÅ INSATSER

AVGIFT PER

TIM
DYGN/

DAG
BESÖK MÅNAD

Avlösning i 
hemmet Avlösning i hemmet 330 kr

Dagverksamhet Dagverksamhet 142 kr

Distribution av 
mat i ordinärt 
boende

Distribution av mat 222 kr

Hemsjukvård

Hemsjukvård som 
utförs av sjuksköterska, 
sjukgymnast/fysioterapeut, 
arbetsterapeut, 
undersköterska eller 
vårdbiträde

259 kr

Hjälpmedels-
abonnemang Hjälpmedelsabonnemang 340 kr  66 kr

Korttidsvistelse Korttidsvistelse 189 kr

Ledsagarservice Ledsagarservice 330 kr

Omvårdnad 1 Hjälp med dusch, tillsyn, 
hushållssysslor, social tid 802 kr

Omvårdnad 2
Hjälp med personlig 
hygien, på- och avklädning, 
måltider

1 746 kr

Omvårdnad 3/4 Hjälp med toalettbesök, 
förflyttning 2 359 kr

Service Hjälp med inköp/ärende, 
tvätt, städ 389 kr

Trygghetslarm Trygghetslarm 330 kr

Vård och 
omvårdnad i 
särskilt boende

Trygghetslarm, service, 
omvårdnad, ledsagar-
service, hemsjukvård

2 359 kr
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BERÄKNING AV AVGIFTSUTRYMME

Avgiftsgrundande inkomst
Som avgiftsgrundande inkomst räknas bland annat aktuell lön, pension, bo-
stadsbidrag samt överskott av kapital.

Makars inkomster räknas som gemensamma vid bestämmande av vårdtaga-
rens avgiftsgrundande inkomst. Den enskildes inkomst anses då utgöra hälften 
av makarnas sammanlagda inkomster. Detta gäller oavsett om makarna bor 
tillsammans eller inte. Med makar menas personer som lever tillsammans 
under äktenskapsliknande förhållanden.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är den summa som du har rätt att ha kvar sedan hyran 
är betald, innan Lomma kommun kan ta ut en avgift för vård och omsorg. 
Förbehållsbeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader för till exempel 
försäkringar, livsmedel och kläder. Om du inte når upp till förbehållsbeloppet 
behöver du inte betala några avgifter.

År 2023 är det generella förbehållsbeloppet 6 470 kronor per månad  
för ensamstående och 5 279 kronor per person och månad för samman- 
boende. Till det generella förbehållsbeloppet läggs bostadskostnaden.  
(Med generella menas det belopp som gäller för alla. Det kan dock finnas 
individuella skillnader.)

Avgiften för vård och omsorg kan jämkas på grund av dubbla bostadskostna-
der, under högst tre månader i samband med flyttning till särskilt boende. 
Jämkningen sker genom ökning av förbehållsbeloppet. (Med jämkning menas 
en sänkning av beloppet.)

Avgiftsutrymme
Beloppet som blir kvar, efter att inkomstbeloppet minskats med förbehållsbe-
loppet, är det som kallas för avgiftsutrymme. Det är det högsta belopp som 
avgiften kan uppgå till. 

INSATS KOSTNAD

Mat i dagverksamheten 85 kr/dag

Mat i ordinärt boende, huvudrätt 50 kr/portion

Mat i ordinärt boende, dessert 12 kr/portion

Mat i ordinärt boende,  
specialkost, inkl. dessert 81 kr/portion

Mat i ordinärt boende, sondmat Verklig kostnad (högst 155 kr/dygn)

Mat i ordinärt boende, näringsdryck Verklig kostnad (högst 155 kr/dygn)

Mat i särskilt boende och vid korttids-
vistelse 4 650 kr/mån (155 kr/dygn)

• I särskilt boende betalas ingen matavgift för de dagar den boende inte  
vistas i hemmet, t.ex. vid sjukhusvistelse.

• Beställningar av mat i ordinärt boende debiteras för den månad den 
levereras.

Matavgifter 
Du som bor i särskilt boende, beviljats korttidsvistelse, besöker dagverksam-
heten eller beviljats mat i ordinärt boende, ska förutom vård- och omsorgs- 
avgiften även betala för varje matportion som beställs.
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EGNA ANTECKNINGARAvgiftsbeslut
I samband med biståndshandläggarens beslut om hjälp från hemtjänsten 
etc, får du ett särskilt beslut om avgiften. Avgiftsbeslutet kan överklagas till 
förvaltningsrätten. Det gör du genom att skriva ner vilket beslut du överklagar 
och varför. Det ska framgå i överklagan vilken person som beslutet gäller och 
överklagan behöver ha underskrift från personen som överklagar. 

Avgiftsfaktura
Din avgift debiteras en gång i månaden i efterskott.

KONTAKT

Handläggare
Telefonnummer: 040-641 15 25 

E-post: info@lomma.se

Telefontid
Måndag, tisdag, onsdag, fredag: kl. 10.00-11.00
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Hamngatan 3, 234 31 Lomma
040-641 10 00, info@lomma.se
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