
Beräkning av din avgift 
När du bor på vård- och omsorgsboende 
betalar du en matavgift, service/
omvårdnadsavgift samt hyra för 
lägenheten. För att räkna ut din avgift 
tar vi hänsyn till din inkomst och 
bostadskostnad när vi beräknar. Om du 
har låg inkomst kan avgiften bli lägre än 
aktuell taxa. Det är därför viktigt att du 
lämnar in uppgifter om dina inkomster 
på blanketten ”Inkomstförfrågan”.

Om du inte lämnar inkomstuppgift 
betalar du enligt gällande taxa.

Service- och 
omvårdnadsavgift

Kostnaden för Service/Omvårdnad är 
2 170 kronor/månad* 
*Kostnaden ingår i maxtaxan och styrs av 
avgiftsutrymmet
 
Matavgift 
Kostnaden för mat är 3 870 kr/månad**, 
och består av två delar:
Matkostnad, råvaror         -2570 kr 
**Matkostnad, tillredning    -1300 kr
_______________________________

Matkostnad, råvaror ingår inte i maxtaxan 
och styrs inte av avgiftsutrymmet. 

** Matkostnad, tillredning
styrs av avgiftsutrymmet.

Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymme är summan som 
blir kvar när din boendekostnad och 
minimibelopp har räknats bort från din 
nettoinkomst. Avgiftsutrymmet är vad 
du som högst kan betala i avgift, upp till 
maxtaxa. När avgiftsutrymmet beräknas 
för makar, läggs inkomsterna samman 
och fördelas med hälften på vardera 
person.

 

Din partner ska ha tillräckliga inkomster för att kunna bo 
kvar i den bostad ni tidigare bodde i tillsammans och klara sin 
försörjning. Kontakta avgiftshandläggaren om ni anser att era 
inkomster inte räcker till.

Minimibelopp
Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka 
normalkostnaderna för personliga behov. Beloppen utgår från 
konsumentverkets beräkningar för skäliga levnadskostnader. 

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för:

- livsmedel       - öppen hälso- och sjukvård 
- hemförsäkring      - dagstidning 
- kläder och skor      - läkemedel 
- telefon       - hygien       
- resor        - tandvård      
- förbrukningsvaror     - möbler och husgeråd      
- fritid

Minimibelopp Vård-och omsorgsboende

Minimibelopp Vård-och omsorgsboende 

65 år och äldre   5 653 kronor 
Yngre än 65 år    6 218  kronor 

När du bor på vård och omsorgsboende minskas det 
fastställda beloppet med 10% pga ex att hushållsel, viss 
köksutrustning m.m ingår i hyran.
 

Så räknas avgiftsutrymmet fram: 

Inkomster 
+ Pensioner 
+ Inkomst av kapital (räntan) 
+ Bostadstillägg 
+ Övriga inkomster 
- Skatt

Kostnader 
- Hyra/boendekostnad 
- Minimibelopp 
+/- Individuella tillägg eller avdrag 

Inkomster - kostnader = avgiftsutrymme

Avgifter 2022 för dig som bor på 
vård- och omsorgsboende  
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Dubbelt bo 
Om du får dubbel boendekostnad när du 
flyttar till vård- och omsorgsboende kan 
avgiften för service/omvårdnad eventuellt 
sänkas under tre månader. Du ansöker 
hos din avgiftshandläggare.

Maxtaxa
Riksdagen har beslutat om en maxtaxa 
som styrs av prisbasbeloppet. 2022 får 
avgiften i Vellinge kommun för Service/
Omvårdnad uppgå till 2 170 kronor/
månad.

Hyra
Hyran för din lägenhet faktureras 
av Simpleko AB eller Attendo 
Mejerigatan. Du kan ansöka om 
bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos 
Pensionsmyndigheten.
 
Fakturering 
Vellinge Kommun fakturerar service- och 
omvårdnadsavgiften samt matkostnad i 
efterskott. Räkningen kommer i mitten 
av månaden och avser den service/ 
omvårdnad och mat du fått under den 
föregående månaden. Hyra för lägenhet 
på vård- och omsorgsboende faktureras 
månadsvis i förskott direkt av Simpleko 
AB eller Attendo Mejerigatan.

Om du inte är nöjd 
Är du inte nöjd med din avgift 
ska du i första hand kontakta din 
avgiftshandläggare. Om du därefter efter 
ändå anser att din avgift inte stämmer, 
kan du överklaga inom tre veckor från det 
att du fått del av ditt avgiftsbeslut.

 

Räkneexempel Avgift 

Anna, 75 år bor på vård- och omsorgsboende 

Inkomst 
Inkomster (netto)  +10 800 
Bostadstillägg (BTP)  +  2 100 
Totalt    +12 900 kr 

Förbehållsbelopp 
Minimibelopp    - 5 088 (5 653 - (565)) 
Hyra     - 5 200
Totalt   = 10 288 kr 

Avgiftsutrymme 
12 900 – 10 288   = 2 612 kr

Annas avgift blir: 

Matkostnad, råvaror     2 570 kr    
Matkostnad, tillredning 1300 kr   - Styrs av     
            avgiftsutrymmet
Service/omvårdnad     1312 kr   -Ingår i maxtaxan   
                                                    och styrs av avgiftsutrymmet

Service/Omvårdnad och Mat 5 182 kr 
Hyra    5 200 kr 
________________________________________________
Total kostnad/månad   10 382 kr

Överklagandet skickas till 
Vellinge kommun 
att: Avgiftshandläggare 
235 81 Vellinge

Kontakt 
Avgiftshandläggare 
Tel: 040-42 50 00 (växel) 

Telefontid: 
Mån, ons: 13.00–14.00
Tis, tors, fre: 9.00-10.30
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