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1 Socialnämnden 

1.1 Taxor ordinärt boende 

  
Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får 
överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift. 
Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att täcka 
levnadsomkostnader). För 2023 beräknas det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgå till 6 470 och 
makar/sambo 5 278 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 
4 2022. 
Prisbasbeloppet höjs från 48 300 till 52 500 kronor. Detta är en höjning på 8,7 %. 
  

  Kommentar Taxa 2023 

Maxtaxa  2359 kr/mån 

Hemsändning av färdiglagad mat Portionspris 65,50 kr 

Hemsändning av kvällsmat Portionspris 50 kr 

Hemsändning av färdiglagad mat Distributionsavgift 11 kr 

Hemtjänst/Hemvård 
Debitering för påbörjad halvtimme. Avgiften gäller även 
om tjänsterna utförs av anhörigvårdare eller annan 
utförare 

343 kr/tim 

Trygghetslarm 
Tillkommande kostnader för GSM-telefoni motsvarande, 
svarar den enskilde för 

262 kr/mån 

Trygghetslarm 
Vid ytterligare beslut om trygghetslarm i samma hushåll 
tillkommer en avgift 

174 kr/person 
och månad 

Serviceavgift 
Debitering för påbörjad halvtimme. Avgiften gäller även 
om tjänsterna utförs av anhörigvårdare eller annan 
utförare. Med service avses städ, tvätt och inköp 

343 kr/tim 

Telefonservice  
262 kr/hushåll 
och månad 

Ledsagare 

Debitering för påbörjad halvtimme. Avgiften gäller även 
om tjänsterna utförs av anhörigvårdare eller annan 
utförare. Den enskilde svarar för ledsagarens 
omkostnader utöver avtalsenliga löneförmåner 

174 kr/tim 

Boendestöd 
Debitering för påbörjad halvtimme. Avgiften gäller även 
om tjänsterna utförs av anhörigvårdare eller annan 
utförare 

174 kr/tim 

  

1.2 Taxor särskilt boende 

Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får 
överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift. 
Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att täcka 
levnadsomkostnader). För 2023 beräknas det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgå till 6 470 och 
makar/sambo 5 278 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 
4 2022. 
Prisbasbeloppet för 2023 har beräknats till 52 500 och med en höjning om 8,7 %. 
Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte har en speciell 
kostnad, som ska täckas av förbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduceras förbehållsbeloppet för 
hushållsel, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650 kronor. 

  Kommentar Taxa 2023 

Maxtaxa  2359 kr/mån 

Omvårdnadsavgift i särskilda Maxavgiften får inte överstiga 2359 kr/mån 
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  Kommentar Taxa 2023 

boendeformer inklusive 

trygghetsboendet Axet 

Måltidsavgifter i särskilt boende kr/mån 4950 kr/mån 

Måltidsavgifter i särskilt boende kr/dygn 165 kr/mån 

Korttidsvård Omvårdnadsavgift per dag = maxtaxan/30 dagar 79 kr/mån 

Korttidsvård Kostavgift per dag = måltidsavgift 165 kr/mån 

  

1.3 Taxor hemsjukvård 

Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får 
överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift. 
Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att täcka 
levnadsomkostnader). För 2023 beräknas det  nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgå till 6 470 och 
makar/sambo 5 278 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 
4 2022. 
Prisbasbeloppet för 2023 har beräknats till 52 500 och med en höjning om 8,7 %. 
Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte har en speciell 
kostnad, som ska täckas av förbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduceras förbehållsbeloppet för 
hushållsel, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650 kronor. 

  Kommentar Taxa 2023 

Maxtaxa  2359 kr/mån 

Hemsjukvård  343 kr/mån 

  

1.4 Avgifter LSS 

LSS - måltidskostnader 

Boende/verksamhet Taxa 2023 Hel Taxa 2023 
Halv 

Karolinen 2114 kr 1448 kr 

P.D. Lundgrensgatan 2114 kr 1448 kr 

Magasinsgatan 1887 kr 1437 kr 

Rostocksgatan 1887 kr 1437 kr 

Gården 2020 kr 1579 kr 

Daglig verksamhet - lunch 60 kr och kaffe 5 kr 70 kr  

  

1.5 Hyror boende vård och omsorg 

Prisbasbeloppet för 2023 har beräknats till 52 500 och med en höjning om 8,7 %. 

Boendeenhet Storlek m2 Hyra 2023 

Fagerlids särskilda boende 24-25 4853 kr/mån 

Fagerlids särskilda boende 31-33 5344 kr/mån 

Ängenäs särskilda boende 35 7290 kr/mån 

Skållerudshemmet 30-36 5256 kr/mån 
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1.6 Hyror boende stöd och service 

Prisbasbeloppet för 2023 har beräknats till 52 500 och med en höjning om 8,7 %. 

Boendeenhet Storlek m2 Hyra 2023 

Magasinsgatan 27 20-29 4311 kr/mån 

Magasinsgatan 27 30-39 4922 kr/mån 

Magasinsgatan 27 40-49 5535 kr/mån 

Gerdserud 30-39 5816 kr/mån 

Gerdserud 48 6612 kr/mån 

Rostocksgatan 31 40-49 5425 kr/mån 

  


