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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Barbara Lundgren 
  
barbara.lundgren@enkoping.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 
2023 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 
2023 enligt förslag.  

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har fastställda rutiner för hur arbetet med 
eventuella förändrade kundavgifter ska ske. I rutinen framgår att frågan om 
eventuell förändring av avgifter ska ställas till förvaltningen och nämnden. När det 
sedan finns ett förslag ska det presenteras för kommunala tillgänglighetsrådet och 
kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i vård- och 
omsorgsnämnden. 

Ärendet avgörs slutligen i kommunfullmäktige. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 26 januari 2022, 
paragraf 5, att överlämna ärendet på remiss till kommunala tillgänglighetsrådet 
(KTR) och kommunala pensionärsrådet (KPR) innan förslag till beslut tas i vård- 
och omsorgsnämnden. 

Funktionsrätt i Enköping har genom KTR den 7 mars 2022 lämnat remissvar. De 
har inget att invända mot förslaget. 

KPR har inte inkommit med något remissvar. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Avgifter ska vara tydliga och kunna förstås, vara salutogena, vilket de upplevs idag 
av både hjälpmedelsförskrivare och brukare. En höjning av taxor och avgifter skulle 
inte med säkerhet innebära ökade intäkter för vård- och omsorgsnämnden, då 
flertalet av kunderna redan idag når sitt avgiftsutrymme med maxtaxan. 
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För åren 2020-2022 har endast ett fåtal eller inga förändringar av avgifterna gjorts 
för respektive år.  

Inför 2023-års avgifter har förvaltningen följande förslag: 

 Att alltid ta ut hel larmavgift, men att sista månaden blir avgiftsfri istället för 
att ta ut del av avgift första och sista månaden. 

Nuvarande bestämmelse innebär att om trygghetslarmet blir installerat före 
den 15:e i månaden betalas hel månadsavgift och från den 16:e i månaden 
halv. När larmet återlämnas före den 15:e betalas halv avgift och från den 16:e 
hel. Det kräver extra administration av avgiftshandläggarna  att dela avgiften. 
Den föreslagna förändringen skulle minska risken för fel på grund av manuell 
hantering samt effektivisera handläggningen. Förslaget innebär även att 
larmavgiften inte släpar efter vid uppsägning, vilket blir tydligare för kunderna.  

För både kommunen och kunden blir det ingen eller en mindre förändring i 
avgift. För de kunder som kommer upp till sitt avgiftsutrymme med enbart 
hemtjänst/hemsjukvård blir det ingen skillnad alls i avgiften.  

 Att införa larmavgift även vid utredningshemtjänst. 

Larmet är idag avgiftsfritt under tiden med utredningshemtjänst, vilket innebär 
extra administration för avgiftshandläggarna. Utredningstiden varierar och 
avgiftshandläggarna behöver säkerställa från vilken dag ordinarie hemtjänst tar 
vid och manuellt registrera larmavgift. Då utredningstiden i snitt är betydligt 
kortare än tre veckor, innebär det att de allra flesta kunder faktureras för 
ordinarie hemtjänst och trygghetslarm samma månad och att larmavgift även 
under tiden med utredningshemtjänst i de flesta fall skulle innebära ingen eller 
marginell skillnad på fakturan då de allra flesta kommer upp till sitt 
avgiftsutrymme oavsett.  

 Att beräkna om kostnaden för korttidsplats/växelvård enligt samma formel 
som matavgiften. 

Avgiften för korttids/växelvård är 90 kronor/dygn sedan minst 10 år och 
beräkningen är något oklar. För att få en tydlighet i hur avgiften beräknas är 
förslaget att avgiften för korttids/växelvård ska vara maxtaxan/30, vilket blir 72 
kr/dygn för år 2023. 

Det påverkar avgiften för kunder som har en kortare vistelse och inte kommer 
upp till sitt avgiftsutrymme oavsett andra insatser. De kommer att få en lägre 
avgift. Effekten för kommunen ses som försumbar. 

 Höja avgifterna vid korttidslån av hjälpmedel. 
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Korttidslån innebär att personer som bor i eller utanför Enköpings kommun har 
möjlighet att mot avgift låna hjälpmedel för tillfälligt behov, till exempel vid 
besök i kommunen eller för olika fritidsändamål. Detta har setts som en service 
till medborgare och besökare i Enköpings kommun och kostnaderna för lånet 
har inte haft avsikten att täcka den faktiska kostnaden för utlånat hjälpmedlet, 
utan det har varit till en ”skälig kostnad”. Avgifterna för korttidslån har varit 
desamma sedan 2008 och både inköpskostnader och 
rekonditioneringskostnader för hjälpmedel har ökat markant. 

Priserna för motsvarande korttidslån varierar i landet. Vissa tillhandahåller lånet 
gratis i 14 dagar men har avgift för längre tids lån/hyra. Avgifter i närliggande län 
och kommuner varierar men exempelvis är avgiften för en manuell rullstol på cirka 
300-375 kronor per månad och för en mobil hygienstol cirka 250 kronor per månad. 

 
 
 
Barbara Lundgren 
Administrativ chef 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Enköpings kommun 

 
 
 
  

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige
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1 Taxor och avgifter 

4 Vård- och omsorgsnämnden 

4.1 Avgifter och taxor 

Taxa 

Taxan/avgiften avser  

Beslut 
taxa 

2022 inkl 
moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Avgifter inom 
högkostnadsskyddet 
maxtaxa 

     

Hemtjänst*, kr per timme  200 200 0 0 

Hälso- och sjukvårdsinsatser 
som utförs av sjuksköterska, kr 
per besök 

 100 100 0 0 

Minimiavgift för hemtjänst, kr 
per månad 

 200 200 0 0 

Avgift omvårdnadsboende, kr 
per månad (maxtaxa) 

 2 170 inväntar 
beslut om 
basbelop

p för 2023 

  

Avgift korttidsplats, 
trygghetsplats, avlastning, 
växelvård, kr per dygn 

 90 72 0 0 

Trygghetslarm, kr per månad  240 240 0 0 

Installationsavgift 
trygghetslarm, 
engångskostnad 

 350 350 0 0 

      

Avgifter utanför 
högkostnadsskyddet 

     

Matabonnemang, kr per 
månad 

 3 120 3 120 0 0 

Matavgift korttidsplats, 
trygghetsplats, kr per dygn 

 104 104 0 0 

Resor dagverksamhet, kr per 
resa 

 35 35 0 0 

Matavgift dagverksamhet, kr 
per dag 

 78 78 0 0 

Matavgift 
Gluggen/Asphagen, kr per 
dygn 

 82 82 0 0 

Matavgift kontakt-
/stödfamilj, kr per dygn 

 82 82 0 0 

      

Avgifter korttidslån**      

Manuell rullstol, kr per månad  200 350 0 0 
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Taxan/avgiften avser  

Beslut 
taxa 

2022 inkl 
moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Hygienstol, rullande, kr per 
månad 

 200 250 0 0 

Sängryggstöd, elektriskt, kr per 
månad 

 200 250   

Antidecubitusmadrass, kr per 
månad 

 200 300   

Vårdsäng reglerbar exkl. 
madrass, kr per månad 

 400 500 0 0 

Basmadrass vid sänglån, kr per 
månad 

 200 200 0 0 

Mobil lyft exkl. sele, kr per 
månad 

 400 500 0 0 

Korttidslån övrigt - första 
hjälpmedlet, kr per månad 

 200 200 0 0 

      

Avgifter långvarigt lån***      

Elrullstol, kr per månad  110 110 0 0 

      

      

* I hemtjänstavgiften ingår samtliga insatser. I avgiften ingår ej hälso- och 
sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterska, samt insatser utförda av 
arbetsterapeut/fysioterapeut. 

** Korttidslån är en service som kommunen tillhandahåller mot avgift till personer 
som inte är skrivna i Enköpings kommun samt vid dubbelutrustning t.ex. 
sommarstugor och för resebruk. 
Minsta avgift är alltid en månad. 
Transportkostnader tillkommer. 

*** Förskrivning enligt hälso-och sjukvårdslagen
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