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 2022-11-10 SN 2022/446 

 Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
 

Taxor och avgifter 2023 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar föreslagna taxor och avgifter för 2023. 

Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 27 maj 2002; § 66 ändrad § 78 får 
Socialnämnden årligen justera avgifter för måltider och s.k. á-priser i hemtjänst 
med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad. Införandet av nya 
avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Kumla kommun är sedan 2013-10-01 medlemmar i Taxe- och avgiftsnämnden 
vilket innebär att från och med 2014-01-01 gäller Taxe- och avgiftsnämndens 
tillämpningsföreskrifter.  

Avgifter för måltider, hemtjänst mm 
 
I ett försök att möta de förväntade löne-och prisökningarna kommande år 
föreslås nedanstående index-uppräkningar inför 2023. Vilket även ligger i 
enlighet med Taxe- och avgiftsnämndens förslag till uppräkning.  
  

- Hemtjänst enligt SoL 3% 
- Måltider enligt SoL 6,5%  
- Måltider Korttidsvård enligt LSS 8,7% 
- Korttidsvård enligt SoL justeras utifrån maxtaxan 
- Kommunal Hälso- och sjukvård 3% 
- Trygghetslarm och relaterade kostnader 2% 
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Följande avgifter föreslås gälla år 2023:  
 

Måltider enl SoL 2023-01-01 2022-01-01 

Måltider i särskilda boenden 4 920 kr/mån 4 620 kr/mån 

Måltider på korttidsvård 162 kr/dag 152 kr/dag 

Måltider riktad dagverksamhet 101 kr/dag 95 kr/dag 

Mattjänst i ordinärt boende 84 kr/portion 79 kr/portion 

Måltid för anhörig/besökare på särskilt boende 101 kr/portion 95 kr/portion 

      

Måltider korttidsvård enligt LSS 

-          heldag 102 kr/dag 94 kr/dag 

-          halvdag 51 kr/dag 47 kr/dag 

      

Hemtjänst enligt SoL 428 kr/timme 416 kr/timme 

      

Korttidsvård enligt SoL 79 kr/dygn 72 kr/dygn 

      

Kommunal Hälso- och sjukvård     

-          registrerade i hemsjukvården 420 kr/månad 408 kr/månad 

-          ej registrerade i hemsjukvården 210 kr/ gång               
max 420 kr/ månad 

204 kr/ gång               
max 408 kr/ månad 

      

Trygghetslarm 270 kr/månad 265 kr/månad 

Installationsavgift för nytt trygghetslarm (nya beslut) 275 kr 270 kr 

Egenavgift för borttappad /trasig larmknapp 1 326 kr/larmknapp 1 300 kr/larmknapp 

Egenavgift för ej återlämnad larmenhet 2 787 kr/larmenhet 2 732 kr/larmenhet 
 
 

Avgiftsfria insatser 
- boendestöd 
- utprovning av hjälpmedel 
- bedömning och intyg för bostadsanpassning 
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Övriga taxor och avgifter, LSS 
Arbetsresor 
Avgiften för arbetsresor för omsorgstagare inom daglig verksamhet föreslås 
räknas upp med 2,0% till 432 kr per månad (424 kr).  
 
Måltider LSS-boende 
För måltider inom LSS-boende föreslås att samma priser gäller som för måltider 
inom korttidsvård enligt LSS uppdelat på måltidstyp. 
 
Måltider LSS-boende  102 kr för heldag fördelas   (94 kr) 

• Frukost  18 kr  (17 kr) 

• Mellanmål  12 kr  (11 kr) 
• Lunch   32 kr   (29 kr) 

• Middag  40 kr   (37 kr) 

 
 
Fordonsresor 
Avgift för brukare som reser i kommunens fordon. Avgiften per resa delas på antal 
medåkande brukare.   

• 30 kr/mil per påbörjad mil   
 
Internetanvändning, korttidsboende  

• 20 kr/dygn     
 
 
 
 
SOCIALFÖRVALTNING 

 
 
 
Gabriella Mueller Prabin   Henrik Warman 
Förvaltningschef   Ekonom 


