
Du som fått en insats beviljad inom vård och omsorg behöver betala en avgift. 
I det här informationsbladet hittar du kostnaden för din insats under 2023. 
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www.gnesta.se

Trygghetslarm

Trygghetslarm kostar 236 kronor per månad.

Hemsjukvård

• För dig som är inskriven i hemsjukvården kostar det 
170 kronor per månad.

• För dig som får enstaka besök kostar det 170 kronor per 
besök.

• Avgift för förskrivning av inkontinenshjälpmedel är 101 
kronor två gånger per år.

Matdistribution

Du som har matdistribution betalar 67 kronor per låda.

Dagverksamhet äldre

Du som äter på dagverksamheten betalar 67 kronor.
Återkommande resor till och från daglig verksamhet eller 
dagverksamhet kostar 22 kronor per resa.

Särskilt boende

• Du som bor på särskilt boende betalar 3864 kronor per 
månad för mat.

• Du betalar 125 kronor för förbrukningsmaterial så som 
tvättmedel, sköljmedel, toalettpapper m.m.

• Du betalar hyra och får i mars/april varje år besked om 
ny hyresjustering.

• Du betalar för omvårdnad som är inkomstbeprövad 
med maxtaxa på 2359 kronor.

• Du betalar för inskriven i hemsjukvården 170 kronor 
som är inkomstbeprövad och ingår även i maxtaxan.

Läs mer på nästa sida!

Vad är en insats?

Du som har ett funktions hinder och behöver hjälp 
för att klara vardagen kan få stöd och service av 
olika slag. Vad du kan få bestäms av hur ditt behov 
ser ut. Varje insats prövas individuellt. 

Kostnader för 
insatser 2023
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Korttidsboende

• Du som är på korttidsboende betalar 129 kronor per 
dygn för mat.

• Du betalar för omvårdnad som är inkomstbeprövad 
med maxtaxa på 2359 kronor.

• Du kan bli inskriven i hemsjukvården och då betalar du 
170 kronor som är inkomstbeprövad och ingår även i 
maxtaxa. 

Hemtjänst

• Du som har biståndsbeslut på hjälp från hemtjänsten 
med vård, omsorg och service som är inkomstbeprövad 
betalar 393 kronor per timma för beviljad tid upp till 6 
timmar per månad. 

• Du som är beviljad från 6 timmar och uppåt per månad 
betalar maxtaxa 2359 kronor.

Avlösning

• Om du är beviljad avlösning betalar du timtaxa 393 
kronor.

• Du som exempelvis har trygghetslarm, inskriven i 

hemsjukvården och har över 6 timmar beviljad hjälp 
från hemtjänsten betalar aldrig mer än maxtaxan på 
2359 kronor. Då dessa insatser är inkomstbeprövade 
betalar du utifrån vad ditt avgiftsutrymme är på för 
belopp.

 
Kontakt
Hemsjukvården Gnesta kommun

(via kommunens servicecenter)
Telefon: 0158 - 275 000

Avgiftshandläggare Gnesta kommun

Lindha Stenlund
Telefon: 0158 - 275 308

Biståndshandläggarna Gnesta kommun

(via kommunens servicecenter)
Telefon: 0158 - 275 000


