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Avgifter vård och omsorg 2023 

 
Omvårdnad -Ordinärt boende Belopp 

Personlig omvårdnad 1 (1-2 ggr/ vecka) 708 kr/ mån 

Personlig omvårdnad 2 (3-7 ggr/ vecka) 944 kr/ mån 

Personlig omvårdnad 3 (Insatser dagligen eller fler 
än 7 ggr/vecka ) 1180 kr/ mån 

Personlig omvårdnad 4 (natt- tillsyn) 708 kr/ mån 

Korttidsplats/växelvård 94 kr/ dygn 

Omvårdnad -Särskilt boende Belopp 

Omvårdnad -grundavgift 996/ mån 

 
Avgifter serviceinsatser  
Serviceinsats Belopp 

Service städ, varannan vecka 944 kr/ mån 

Service städ var tredje vecka 472 kr/ mån 

Service inköp 472 kr/ mån 

Service tvätt 472 kr/ mån 

Service telefonservice max 2 samtal/dygn 236 kr/ mån 

Service telefonservice fler än 2 samtal/dygn 295 kr/ mån 

Hemsjukvård, max belopp 400 kr/mån 118 kr/ besök 

Hemsjukvård fast månadsbelopp, max belopp 400 kr/mån 400 kr/mån 

Dagverksamhet efter biståndsbedömning 71 kr/ dag 

Dagverksamhet efter biståndsbedömning halvdag 71 kr/ dag 

Trygghetslarm abonnemang 295 kr/ mån 

Extra larmknapp trygghetslarm för sammanboende 59 kr/ mån 

Installation/ avinstallation trygghetslarm 236 kr/ gång 

 
Avgift måltider  
Biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

Kost Belopp 

Måltidsabonnemang särskilt boende 3874 kr/ mån 

Kost heldygn vid korttidsplats/ Växelvård 128 kr/ dygn 

Kost dagverksamhet, eget boende 70 kr / portion 

Distributionsavgift för utkörning av kost 5 kr/ portion 
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Information om avgifter 
 
Begrepp i avgiftsbeslut 
 
Förbehållsbelopp: det belopp som ska räcka till nödvändiga och normala 

levnadskostnader inklusive kostnad för boende 
 

 

Inkomst: Som inkomst räknas alla former av pensioner, eventuell inkomst av tjänst, 

näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital. Även bostadstillägg för 

pensionärer, särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd räknas som inkomst. 
 

 

Summan av inkomster – Förbehållsbeloppet = Avgiftsutrymme 
 

 

Avgiftsutrymme: Den högsta avgift som den enskilde kan betala för omvårdnad, 

serviceinsatser, dagverksamhet, trygghetslarm, hemsjukvård och distribution av 

kost. Avgiftsutrymmet är den individuella betalningsförmågan.  

Avgiften blir aldrig högre än maxtaxan. 

 

 

Maxtaxan: Ett högkostnadsskydd i form av en lagstadgad högsta avgift för 

omvårdnad, serviceinsatser, dagverksamhet, trygghetslarm, hemsjukvård och 

distribution av kost.  

Högkostnadsskyddet gäller alla oavsett inkomst och är år 2023, 2 359 kr/ mån 

(beräknas enligt följande: (årets prisbasbelopp 52 500 kr * 53,92%)/12= 2 359 kr. 

 

 

Kostnad för köp av mat inom omsorgen ingår inte i maxtaxan utan betalas 

alltid oavsett avgiftsutrymme. 

 

 

Avgifter och taxor 2023 vård och omsorg beslutades av: 

Kommunfullmäktige KF 2022-12-12 samt för måltider 2023-02-06 


