Matavgifter
Den som bor i särskilt boende, besöker dagverksamheten
eller har beviljats leverans av specialkost skall förutom
vård- och omsorgsavgiften också betala maten.
Insats

Mat i särskilt boende och vid
korttidsvistelse

Kostnad
fr o m 2017-01-01
65 kr/portion
(inkl. dessert)
Verklig kostnad
(högst 99 kr/dygn)
2 970 kr/mån
(99 kr/dygn)

Mat i dagverksamheten

60 kr/dag

Specialkost i
ordinärt boende
Sondmat

I särskilt boende betalas ingen matavgift för de dagar den
boende inte vistas i hemmet, t.ex. vid sjukhusvistelse.
Avgiftsbeslut
I samband med biståndshandläggarens beslut om hjälp från
hemtjänsten etc, får du ett särskilt beslut om avgiften.
Avgiftsbeslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten.
Avgiftsfaktura
Din avgift debiteras en gång i månaden i efterskott.
Avgiftsfakturan kommer till dig ca. en månad efter den
månad insatserna utförts.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Kontaktcenter
Post- och besöksadress: Hamngatan 3, 234 81 Lomma
Telefon: 040-641 10 00
e-post: info@lomma.se

2017-02-14

Socialförvaltningen

Information om

AVGIFTER
för vård och omsorg
I tabellen på nästa sida kan du se avgifterna för
hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvistelse,
dagverksamhet och särskilt boende, fr.o.m. 1
januari och t.o.m. 31 mars 2017. Fr.o.m. 1 april
2017 gäller nya avgifter (se särskild broschyr).
Vid beräkningen av din avgift tas även hänsyn till ditt
avgiftsutrymme, dvs. din aktuella inkomst efter skatt i
förhållande till din bostadskostnad och det lagstadgade
förbehållsbeloppet. Denna beräkning kan innebära att
din avgift blir lägre än tabellen visar. Hur
avgiftsutrymmet beräknas, framgår på de följande
sidorna.
På sista sidan finner du avgifterna för mat.
Och allra sist ser du vart du vänder dig ifall du vill veta
mer.

Avgifterna gäller för perioden
2017-01-01 – 2017-03-31

Avgiftstabell, 1 januari – 31 mars 2017
Insatsram

Beräkning av avgiftsutrymme

Exempel på insatser
timme

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Service
Omvårdnad 1

Hjälp med inköp/ärende, tvätt, städ
Hjälp med dusch, tillsyn, hushållssysslor, social tid
Hjälp med personlig hygien, påoch avklädning, måltider
Hjälp med toalettbesök, förflyttning
Ledsagning

251 kr

Avlösning i hemmet

251 kr

Omvårdnad 2
Omvårdnad 3/4
Ledsagarservice
Avlösning i
hemmet
Korttidsvistelse,
max en vecka
Korttidsvistelse,
mer än en vecka
Dagverksamhet,
max en dag per
vecka
Dagverksamhet,
mer än en dag per
vecka
Hemsjukvård

Vård och
omvårdnad i
särskilt boende






Avgift per
besök

månad
251 kr

609 kr
1 326 kr
1 792 kr
251 kr

Korttidsvistelse

1 631 kr

Korttidsvistelse

1 792 kr

Dagverksamhet

1 326 kr

Dagverksamhet

1 631 kr

Hemsjukvård som utförs av
sjuksköterska, sjukgymnast,
arbetsterapeut eller undersköterska
Trygghetslarm, service, omvårdnad,
ledsagar-service, hemsjukvård

197 kr

Om du har insatser från mer än en Omvårdnadsram, betalar du
avgift enligt den med högst avgift.
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 fr o m den 31:a dagen och framåt.
För planerad Service, Ledsagning, Avlösning i hemmet och
Hemsjukvård som avbokas av dig senare än 72 timmar före
överenskommen tidpunkt, betalar du full avgift.
Din totala avgift för Trygghetslarm, Service, Omvårdnad,
Ledsagning, Avlösning i hemmet, Korttidsvistelse, Dagverksamhet
och Hemsjukvård blir aldrig högre än maxtaxan, dvs. 1 792 kronor
per månad.

1 792 kr

Avgiftsgrundande inkomst
Som avgiftsgrundande inkomst räknas bland annat aktuell
lön, pension, bostadsbidrag samt överskott av kapital.
Makars inkomster räknas som gemensamma vid
bestämmande av vårdtagarens avgiftsgrundande inkomst.
Den enskildes inkomst anses då utgöra hälften av makarnas
sammanlagda inkomster. Detta gäller oavsett om makarna
bor tillsammans eller inte. Med makar jämställs personer
som lever tillsammans under äktenskapsliknande
förhållanden
Förbehållsbelopp
Med förbehållsbelopp menas det belopp som vårdtagaren
har rätt att behålla av sina egna medel för personliga behov,
boende och övriga normala levnadskostnader, till exempel
matkostnader.
År 2017 är det generella förbehållsbeloppet 5 057 kronor
per månad för ensamstående och 4 273 kronor per person
och månad för sammanboende. Till det generella
förbehållsbeloppet läggs bostadskostnaden.
Avgiften för vård och omsorg kan jämkas på grund av
dubbla bostadskostnader under högst tre månader i samband
med flyttning till särskilt boende. Jämkningen sker genom
ökning av förbehållsbeloppet.
Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet är lika med avgiftsgrundande inkomst
minus förbehållsbelopp. Det är det högsta belopp som
avgiften kan uppgå till.

