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Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 22/SN 0380 
Datum: 2022-12-14 Paragraf: §189 

Gäller från: 2023-01-01   

Taxa äldre- och funktionshinderomsorgen 
2023 
Principer för avgiftsberäkning 
Av 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, framgår att kommunen har möjlighet att 
ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer för vissa sociala tjänster, 
såsom bl.a. hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende. Ytterligare 
bestämmelser finns i 3-9 §§.  

En kommun får i vissa fall minska minimibeloppet enligt 8 kap. 8 § andra stycket SoL. 
Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes 
levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett lagstadgat minimibelopp. 
Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut (18/KS 0164, §149) äger socialnämnden rätt att 
fastställa preciserade avgifter med hänsyn till den av nämnden beräknade självkostnaden 
för aktuella tjänster samt att årligen eller när så behövs justera timavgiften för hemtjänst i 
eget boende, avgiften för kost och sänkningen av minimibeloppet.  

§ 1 Avgifter för hemtjänst i ordinärt boende 
Insats Avgift  

Personlig omvårdnad och 
service 

290 kr/timme  

Trygghetsservice:   

- Trygghetslarm 300 kr/månad  

-  Telefonservice 100 kr/månad  

- Tillsyn på distans 100 kr/månad  

Matdistribution till personer 
i ordinärt boende 

55 kr/portion  

Inköp av dagligvaror för 
personer med hemtjänst i 
ordinärt boende 

  

- Inköp via Samhall 159,48 kr/inköpstillfälle  

- Inköp via 
hemtjänsten 

290 kr/timme (samma avgift som för 
personlig omvårdnad och 
service) 
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Korttidsboende  2 359 kr/månad omvårdnad 

3 200 kr/månad kost 

Delas med antal 
kalenderdagar i månaden 

Avlösning i hemmet Upp till tio timmar per 
månad är avgiftsfri.  

Timmar därutöver:  

75 kr/ timme.  

 

Maxavgift 2 359 kr/månad.  Den totala hemtjänst-
avgiften per månad, 
inklusive eventuell avgift 
för trygghetsservice, 
hemsjukvård, dagverksam-
het och korttidsboende, får 
uppgå till högst 53,92 % av 
prisbasbeloppet per år delat 
med tolv 

§ 2 Avgifter i särskilt boende 
Insats Avgift  

Avgift för kost 3 200 kr/månad Avdrag per dag vid frånvaro  

Maxavgift 2 359 kr/månad 

 

Avgift som motsvarar 
kommunens självkostnad 
upp till högst nivån för 
högkostnadsskyddet i 
avgiftstaxan, en tolftedel av 
53,92 % av prisbasbeloppet 

§ 3 Hemsjukvård 
Insats Avgift 

Besök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 
sjukgymnast inom 
hemsjukvårdsorganisationen 

100 kr/besök (max 400 kr/månad) 

Besök av undersköterska (med delegation) 
från hemtjänstorganisationen i de fall 
brukaren inte har hemtjänst 

100 kr/besök (max 400 kr/månad) 

Besök av hemtjänstpersonal (med 
delegation) när brukaren även har 
hemtjänstinsatser  

Hemtjänstavgift enligt maxavgift 

§ 4 Dagverksamhet 
Insats Avgift   
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Deltagande 112 kr/dag 1/21-del av maxavgiften per 
närvarodag  

Kost 50 kr/dag  

§ 5 Förbehållsbelopp 
Minimibeloppet per månad uppgår till:  

 Förbehållsbelopp  

Ensamstående 6 470 kr/månad 1,4789 x 
prisbasbeloppet/12 

Makar/sambor 5 279 kr/månad 1,2066 x 
prisbasbeloppet/12 

Personer under 65 år 

För personer som inte fyllt 65 år (yngre funktionshindrade) ökas minimibeloppet med 10 
% av minimibeloppet för äldre.  

Boende i särskilt boende 

För de boende görs följande tillägg till minimibeloppet: 

Avgiften för kost minus posten livsmedel i förbehållsbeloppet.  

För de boende görs följande avdrag från minimibeloppet: 

Hushållsel som ingår i hyran 293 kr/månad 

Hyra av sjukhussäng 150 kr/månad 

Toalettpapper och tvättmedel 53 kr/månad 

Summa 496 kr/månad 

§ 6 Delegation 
Socialnämnden justerar årligen eller när så erfordras timavgiften för hemtjänst i ordinärt 
boende samt avgiften för kost och sänkningen av minimibeloppet i särskilt boende.  

Socialnämnden äger rätt att fastställa preciserade avgifter med hänsyn till den av nämnden 
beräknade självkostnaden för aktuella tjänster.  
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