
 

 
 
 

Avgifter inom vård och omsorg 2020 
 
Ljungby kommun tar ut avgift för 
hemtjänst, omvårdnad, boendestöd, 
ledsagning, trygghetslarm, hemsjukvård 
och matdistribution.  
 
Avgiften beräknas såväl för den enskilde 
som bor i ordinärt boende som den som 
bor i särskilt boende eller korttidsplats. 
Beslut om avgift fattas för varje enskild 
person. Avgiftsutrymmet är, upp till 
maxtaxan, den summa som kommunen 
maximalt får ta ut för vård och omsorg. 
Den högsta avgiften som kommunen får ta 
ut för vård och omsorg är 2 125 kr per 
månad. Mat och hyra ingår inte i maxtaxan 
utan tillkommer. Avgift tas inte ut för LSS-
insatser.  

Beräkning av avgiftsutrymme  
Avgiftsutrymme är det som blir kvar när 
inkomsterna har minskats med 
förbehållsbeloppet. Avgiften kan aldrig bli 
högre än avgiftsutrymmet. Blir 
avgiftsutrymmet ett minusbelopp tas ingen 
avgift ut.  

Aktuella inkomster 
Vid beräkning av den enskildes 
avgiftsutrymme läggs samtliga inkomster 
ihop. Till inkomst räknas aktuell inkomst 
av tjänst, pension, livränta, kapitalinkomst, 
bostadsbidrag. Om inte bostadsbidrag är 
sökt rekommenderar vi er att göra detta.  
 
Makars inkomster läggs samman och 
fördelas med hälften på vardera parten. 
Sammanboendes inkomster räknas var för 
sig. 
 
Förbehållsbelopp 
I förbehållsbelopp ingår minimibelopp, 
boendekostnad och ev. individuellt belopp. 
 
 

Minimibelopp 
Minimibeloppet ska räcka till normala 
levnadsomkostnader. Minimibeloppet 
gäller för alla och är 5 339 kr för  
ensamstående och 4 512 kr vardera för 
makar/sammanboende. För yngre personer 
än 65 år är förbehållsbeloppet 5 873 kr för 
ensamstående och 5 046 kr per person för 
makar och sambor. 

Individuellt belopp 
I vissa fall kan ett individuellt belopp 
beviljas. Det kan ske om man har 
fördyrade levnadsomkostnader såsom god 
man, måltidsabonnemang och 
matdistribution. 

Inkomstförfrågan 
I samband med att du blir beviljad 
trygghetslarm, hemtjänst, särskilt boende 
eller annan insats får du en blankett där 
uppgifter om inkomster och utgifter ska 
fyllas i. Uppgifterna behöver vi för att vi 
ska kunna debitera rätt avgift.  
En gång om året frågar vi efter dina 
inkomster och boendekostnader för att 
kunna anpassa dina avgifter efter dessa. 
 
Avgiftsbeslut 
När uträkningen är klar får du hemsänt 
ett avgiftsbeslut. Meddela 
alltid förändringar av inkomster och 
boendekostnader. Debitering görs i 
efterskott och förfallodagen är den sista i 
varje månad. Avgiftsbeslutet kan 
överklagas till förvaltningsdomstol om 
man inte är nöjd. 
 
Stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning - 
socialpsykiatri 
Från och med 1 augusti kommer Ljungby 
kommun ta ut avgifter för insatser som ges 
enligt socialtjänstlagen. 



 

 
 
 

Avgifter inom vård och omsorg 2020 
 
Vad kostar det? 
 
Inom högkostnadsskydd 
Omsorgsavgift  
särskilt boende, bostad 
med särskild service 
socialpsykiatrin 
 

2 125 kr/mån 
 

Kommunal hälso- och 
sjukvård 364 kr/mån 
 
Trygghetslarm en person 
 

331 kr/mån 
 

Trygghetslarm två 
personer i samma hushåll 497 kr/mån 
  
Vård och omsorgsavgift 
korttidsboende 70 kr/dygn 
 
Hemtjänst, boendestöd, 
ledsagning 364 kr/timme 
 
Den totala avgiften för avgifter inom 
högkostnadsskyddet kan aldrig bli högre 
än 2 125 kr/mån 
 
Övrigt 
Måltidsabonnemang 
särskilt boende, 
äldreomsorg 
 

3 781 kr/mån 
 

Måltider korttidsplats, 
äldreomsorg 124 kr/dygn 
 
Matdistribution  
    Middag med dessert 80 kr/portion 
    Middag utan dessert 70 kr/portion 
 
Fotvård 454 kr/tillfälle 
  
 
 
 
 

 
Beräkna på www.ljungby.se 
På www.ljungby.se finns ett formulär där 
du kan göra en preliminär beräkning på din 
inkomstgrundande avgift. 
 
På https://etjanst.ljungby.se/ finns en e-
tjänst för att lämna in uppgifterna som 
ligger till grund för avgiftsberäkningen. 
Där går även att skriva ut en blankett för 
att lämna in beräkning av avgift inom vård 
och omsorg. 
 
Inte nöjd – överklaga? 
Du kan överklaga beslut om avgiften till 
förvaltningsrätten. Skrivelsen ska lämnas 
till den myndighet som fattade beslutet. 
Myndigheten prövar sedan om överklagan 
kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickar 
myndigheten handlingarna vidare till 
förvaltningsrätten. Skrivelsen ska ha 
kommit socialförvaltningen tillhanda inom 
3 veckor från det att du fick del av beslutet. 

Kontakt 
Avgiftshandläggarna har telefontid  
måndag till torsdag kl 10-12. 
 
Anna-Carin Blixt  
Telefon 0372-78 96 64 
Mail anna-karin.blixt@ljungby.se 
 
Carina Karlsson 
Telefon 0372-78 96 65 
Mail carina.g.karlsson@ljungby.se  
 
 
Postadress  
Ljungby kommun 
Socialförvaltningen 
Södra Torggatan 1 
341 83 Ljungby 

http://www.ljungby.se/
http://www.ljungby.se/
http://www.ljungby.se/
http://www.ljungby.se/Omsorg-och-stod/Aldreomsorg/Hemtjanst/Kostnad-for-hemtjanst1/
http://www.ljungby.se/Omsorg-och-stod/Aldreomsorg/Hemtjanst/Kostnad-for-hemtjanst1/
http://www.ljungby.se/Omsorg-och-stod/Aldreomsorg/Hemtjanst/Kostnad-for-hemtjanst1/
https://etjanst.ljungby.se/
https://etjanst.ljungby.se/
https://etjanst.ljungby.se/
https://etjanst.ljungby.se/
mailto:anna-karin.blixt@ljungby.se
mailto:anna-karin.blixt@ljungby.se
mailto:carina.g.karlsson@ljungby.se
mailto:carina.g.karlsson@ljungby.se

	Beräkning av avgiftsutrymme
	Beräkning av avgiftsutrymme
	Aktuella inkomster
	Aktuella inkomster
	Individuellt belopp
	Individuellt belopp
	Inkomstförfrågan
	Inkomstförfrågan
	Du kan överklaga beslut om avgiften till förvaltningsrätten. Skrivelsen ska lämnas till den myndighet som fattade beslutet. Myndigheten prövar sedan om överklagan kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickar myndigheten handlingarna vidare till förva...
	Du kan överklaga beslut om avgiften till förvaltningsrätten. Skrivelsen ska lämnas till den myndighet som fattade beslutet. Myndigheten prövar sedan om överklagan kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickar myndigheten handlingarna vidare till förva...
	Kontakt
	Kontakt

