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Dokumentnamn Avgifter och taxor år 2023 

Ämne Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning i Gnesta 

kommun 

Beslutsinstans Socialförvaltningen 

Inledning  

Kommunens avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen är i grunden reglerat i lag. 

Lagen fastställer en högsta nivå (maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får inte 

överstiga kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån brukarens 

avgiftsutrymme. Den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för 

boendekostnad och normala levnadskostnader. Avgifterna träder i kraft 1 februari 

2023. 

Prisbasbelopp (PBB) för år 2023 

Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas 

fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen av 

konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från 

Statistiska centralbyrån (SCB). 

Kommunfullmäktige beslutade att från och med 2013 årligen beräkna avgifterna 

utifrån den fastställda procentsatsen av aktuellt prisbasbelopp, vilket innebär att 

avgifterna både kan sänkas och höjas. 

Prisbasbeloppet enligt Statistiska centralbyrån för år 2023 är 52 500 kr. 

Konsumentprisindex (KPI) för år 2023 

KPI styr de avgifter som debiteras för vissa insatser i Gnesta kommun och förändras 

med skillnaderna mellan indexen som avser oktober månad föregående två år. 

Konsumentprisindex enligt Statistiska centralbyrån för år 2023 är 1,1%. 

Beräkning av maxtaxa (högkostnadsskydd) år 2023 

Enligt socialtjänstlagen får avgifterna sammanlagt uppgå till högst en 12 del av 0,5392 

gånger prisbasbeloppet (PBB).  

Socialstyrelsen fastställer årligen/beräkningar/justeringar av förbehållsbeloppet och 

maxtaxa för omvårdnadsavgift. Maxtaxa för år 2023 är 2 359 kr. 
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Dokumentnamn Avgifter och taxor år 2023 

Ämne Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning i Gnesta 

kommun 

Beslutsinstans Socialförvaltningen 

Beräkning av minimibelopp år 2023 

Minimibeloppet är normala levnadskostnader. 

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, 

dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, 

förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 

• För ensamboende äldre beräknas minimibeloppet 1/12 del av 1,4789 gånger 

prisbasbeloppet. År 2023 är det 1,4789 x 52 500/12 = 6 470 kr. 

• För samlevande äldre makar/sambor var för sid beräknas minimibeloppet 1/12 

del av 1,2066 gånger prisbasbeloppet. År 2023 är det 1,2066 x 52 500/12= 5 279 

kr. 

Personer med funktionsnedsättning (under 65 år) har i vissa fall särskilda kostnader 

för bosättning och familjebildning. Levnadskostnader för yngre personer med 

funktionsnedsättning bör efter en individuell prövning beräknas till en nivå som 

överstiger minimibeloppet med 10 %.  

Ensamboende under 65 år (52 500/12=4 375x1,4789=6470+10%)=7 117 kr. 

Samlevande makar/sambor var för sig under 65 år  

(52 500/12=4375x1,2066=5279+10%)=5 807 kr. 
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Dokumentnamn Avgifter och taxor år 2023 

Ämne Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning i Gnesta 

kommun 

Beslutsinstans Socialförvaltningen 

Beräkning av avgifter inom äldreomsorg och omsorg 

om personer med funktionsnedsättning år 2023 

Från och med 2022 beräknas matavgifterna utifrån konsumentprisindex med basår 

oktober 2020. 

Beskrivning av produkt (utanför maxtaxa) 

 Avgifter 
2021 

Avgifter 
2022 

Avgifter 
2023 

Mat särskilt boende äldre med gemensam kosthållning. 
 

 3784 
kr/månad 

3822 3864 
kr/mån 

Mat i korttidsboende  
Mat i korttidsboende beräknas på 1/30 av matavgift/månad för 
särskilt boende. Förhöjning på matavgift ingår matpriset.  

126 
 kr/dygn 

127 
kr/dygn 

129 
kr/dygn 

Mat i ordinärt boende 
År 2018 lunch 
År 2018 Middag 

  65 kr 
 

66 kr 67 kr 

Mat i dagverksamhet 
Mat som serveras vid dagverksamhet omfattar frukost, lunch 
samt kaffe med bröd.       

 65 kr 66 kr 67 kr 

Pensionärslunch  
Pensionärslunch på Träffpunktens verksamhet (omfattar 
huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och kaffe) 

 65 kr 66 kr 67 kr 

Förbrukningsmaterial  

Enligt Konsumentverkets normer för förbrukningsvaror och 
vissa sjukvårdsartiklar för en person. 124+1,1%=125 
Beloppet utgår från konsumentprisindex med basår oktober 
2012. 

 123 

kr/månad 

124 

kr/månad 

125 

kr/mån 

Egenavgift för borttappad larmknapp 1300 kr 1300 kr 1300 kr 

Egenavgift för ej återlämnat av hel 
trygghetslarmsenhet ink larmknapp 

3000 kr 3000 kr 3000 kr  

Arbetsresor 
Periodbiljett 30-dagars 
1 zon: 650/30=22 kr 

 20 kr 20 
kr/resa 

22 
kr/resa 
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Dokumentnamn Avgifter och taxor år 2023 

Ämne Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning i Gnesta 

kommun 

Beslutsinstans Socialförvaltningen 

Beskrivning av tjänst (inom maxtaxa) 

 Avgifter 
2021 

Avgifter 
2022 

Avgifter 
2023 

Maxtaxa – vård- och omsorgsavgift 
Socialstyrelsen meddelar maxtaxa i december. 

2139 
kr/månad 

2170 
kr/månad 

2 359 

Korttidsboende - Vård och omsorgsavgift 
Omvårdnadsavgift på korttidsboende beräknas på 1/30 av 
maxtaxan. 

71 
kr/dygn 

72 
kr/dygn 

79 
kr/dygn 

Trygghetslarm 
Avgiften är fördelat per månad och avrundat till hela kronor 

och är 5,4 % av 12 del av prisbasbeloppet. Fast avgift per 
månad. 
52 500/12=4 375x0,054=236 

214 
kr/månad 

217 
kr/månad 

236 
kr/månad 

Hemtjänst – Vård- och omsorgsavgift 
Inom hemtjänst tas en omsorgsavgift per timme. Avgiften är 
högst 2 359 kr/månad (maxtaxa) vilket motsvara sex timmar 
per månad. Avgiften per timme är beräknat som en tolftedel av 
53,92% av prisbasbeloppet delat med sex. 

356 
kr/timme 

362 
Kr/timme 

393 
kr/timme 

Hemsjukvård i ordinärt boende 
– Personer som är inskrivna inom hemsjukvården. Avgiften är 
per månad och ingår i maxtaxan.  168+1,1%=170 
Beloppet utgår från konsumentprisindex med basår oktober 
2012. 

166 
kr/månad 

168 
kr/månad 

170 
kr/månad 

Hemsjukvård i ordinärt boende – Personer som inte är 
inskrivna inom hemsjukvården tas avgift per besök. 
Beloppet utgår från konsumentprisindex med basår oktober 
2012. 168+1,1%=170 

166 
kr/besök 

168 
kr/månad 

170 
kr/månad 

Inkontinens-hjälpmedel 
Sjuksköterskan förskriver detta 2 ggr/år. 

100 
kr/tillfälle 

 101 
kr/månad 
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Dokumentnamn Avgifter och taxor år 2023 

Ämne Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning i Gnesta 

kommun 

Beslutsinstans Socialförvaltningen 

Beräkning av matavgifter för LSS verksamhet år 

2023 

Från och med 2022 beräknas matavgifterna utifrån konsumentprisindex med basår 

oktober 2020. 

Beräkning av avgift för måltider inom omsorg om personer med 

funktionsnedsättning 

 

 

Beräkning av hyror för särskilt boende LSS samt 

SoL 2023 

Hyresjusteringar sker årligen enligt delegationsordningen samt Gnestahems fastslagna 

hyresjustering för allmännyttan. 

 

 Avgifter 

år 2021 

Avgifter 

År 2022 

Avgifter 

År 2023 

Frukost 22 kr 22 kr 22 kr 

Lunch 65 kr 66 kr 67 kr 

Middag 65 kr 66 kr 67 kr 

Mellanmål 15 kr 15 kr 15 kr 

Lunch 65 kr 66 kr 67 kr 

Kaffe med bröd 15 kr 15 kr 15 kr 

Kaffe  7 kr 7 kr 7 kr 

Mat inom LSS korttidsvistelse för både måltider 

under/över 16 år, per dag 

   

Mat i korttidsvistelse beräknas på 1/30 av 

matavgift/månad för särskilt boende. Förhöjning på 

matavgift ingår matpriset. 

126 

kr/dygn 

  

Frukost 22 kr 22 kr 22 kr 

Lunch  65 kr 66 kr 67 kr 

Middag  65 kr 66 kr 67 kr 

Mellanmål  15 kr  15 kr 


