
SEKTORN FÖR VÄLFÄRD OCH OMSORG SID 1 /3 

JANUARI 2023 

Information om nya avgifter för äldreomsorg år 2023 

Hej, 

Du får detta brev eftersom du är beviljad insatser från Sektorn för välfärd och 

omsorg. Från och med 2023-01-01 har en uppräkning av avgifterna skett i 

förhållande till prisbasbeloppets förändring. 

För år 2023 uppgår maxtaxan till 2 359 kronor i månaden. 

Med maxtaxa menas det som du maximalt betalar i omvårdnadsavgift gällande 

hjälp i form av omsorg och service för hemtjänst, trygghetslarm, ledsagning, 

avlastning i hemmet samt omvårdnadsavgift på äldreboende, korttidsboende 

och dagverksamhet. 

Minimibeloppet dvs den summa som du ska ha kvar efter att 

boendekostnaden har betalts har för 2023 höjts till 6470 kr för ensamstående 

och 5279 kr för sammanboende. Det som ingår i minimibeloppet är kostnad för 

livsmedel, hushållsel, hemförsäkring, hygienartiklar, läkemedel med mera. Den 

avgift som du kommer att betala är också beroende av om din inkomst ökar 

eller minskar. 

Senast den 1 mars 2023 kommer du att ha fått ett avgiftsbeslut där din nya 

avgift framgår. 

En uppdaterad prislista för avgifter inom äldreomsorgens insatser är bifogad 

detta brev. 

Vid frågor kontakta avgiftshandläggare på Sektorn för välfärd och omsorg. 

Telefontid: Mån-tors 9.00-11.00, 08-706 80 35, 08-706 88 07 
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Med vänlig hälsning, 

Sara Hollertz 

Enhetschef, äldreomsorgens myndighetsenhet 

ÖSTRA MADENVÄGEN 6 • 172 92 SUNDBYBERG • 08-706 80 00 

ALDRENAMNDEN@SUNDBYBERG.SE • WWW.SUNDBYBERG.SE 



Matlådor 51 kronor per portion 

Dagverksamhet mat 85 kronor per dag 

Korttidsboende mat 131 kronor per dag 

Installationsavgift trygghetslarm 656 kronor 

328 kronor per person för makar eller 

sammanboende när båda har trygghetslarm 

Underhållsavgifter för trygghetslarm Nytt armband: 32 kronor 

Nytt halsband: 16 kronor 

Batteribyte: 68 kronor 

Borttappad larmknapp: 1050 kronor per 

knapp 

Ej återlämnat larm: 2 625 kronor per larm 
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Avgifter 2023 

Maxtaxa för omvårdnadsavgift 2 359 kronor per månad 

Avgifter för dig som bor hemma eller på korttidsboende 

Insatser som ingår i omvårdnadsavgiften, maxtaxa gäller 

Timpris omsorg för hemtjänst 121 kronor per timme 

Timpris service för hemtjänst 221 kronor per timme 

Trygghetslarm (Debiteras även vid 

tillfällig frånvaro från bostaden, så som 

sjukhusvistelse då det är ett 

abonnemang) 

276 kronor per månad 

138 kronor per månad per person för makar 

eller sammanboende 

Dagverksamhet omsorgsavgift 78 kronor per dag 

Korttidsboende omsorgsavgift 78 kronor per dag 

Avgifter för mat (kan ge reducerad omvårdnadsavgift) 

Insatser som inte ingår i beräkningen av omvårdnadsavgift och inte omfattas av maxtaxa 



Servicepaket (toalett- och 186 kronor per månad 

hushållspapper, tvättlappar, 

rengöringsmedel, soppåsar och 

tvättmedel, gäller kommunala boenden) 

Bårhustransport (Gäller äldreboende och 

korttidsboende i Sundbybergs stad) 

921 kronor 

Bårhusförvaring (Gäller äldreboende och 

korttidsboende i Sundbybergs stad) 

5 000 kronor 
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Avgifter för dig som bor på äldreboende 

Kostnad för förbrukningsvaror kan tillkomma 

Insatser som ingår i omvårdnadsavgiften och omfattas av maxtaxa 

Äldreboende omsorgsavgift 2 359 kronor per månad 

Kostnader för mat och boende (ingår inte i maxtaxan) 

Hyra för lägenhet Kostnad för hyra är olika beroende på 

boende och storlek på lägenhet. 

Äldreboende mat helpension 3 894 kronor per månad 

Äldreboende mat dygnskostnad 130 kronor per dygn (Gäller exempelvis vid 

in- och utflytt samt kostavdrag per dag vid 

frånvaro) 

Övriga kostnader som inte omfattas av maxtaxa 
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