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Taxor 2023 inom Socialtjänsten 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ändringen gäller från 2023-02-01 

Ärendebeskrivning 

Ändringen gäller från 2023-02-01 
Uppräkning av nya avgifter inför 2023. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle 
hemtjänstavgifterna inom ramen för maxtaxa höjas årligen enligt 
omsorgsprisindex (OPI).  
Inför 2023 innebär det en höjning av 1,9 procent på årets hemtjänstavgifter.  
 
                                                                                      2022           2023 
Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.) 277 kr/tim         282 kr/tim 
Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull                    221 kr/tim         225 kr/tim 
Ledsagningsavgift                          277 kr/tim         282 kr/tim 
 
Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa 
möjlighet för boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa 
förbrukningsartiklar. Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. 
Indexuppräkning av nya avgifter ska ske årligen enligt Omsorgsindex från SKL. 
Inför 2023 innebär det en höjning av 1,9 procent.  
 
  2022             2023 
Individuell kostnad       367 kr/månad/boende           374 kr/månad 
                                         499 kr/månad/parboende     508 kr/månad 
 
Enligt beslut taget 2021-09-07 i §112 SNAU Avgifter på Trädgårdens 
Äldrecentra samt Norrgårdens tillfälliga boende 
Diarienr 21SN168§§112 i fullmäktige beslutade man att införa 
omvårdnadsavgift för personer som vistas på utredningsplats på Äldrecentrat 
samt tillfälligt boende på Norrgården. Kostnaden för omvårdnadsavgiften tas 
med i beräkningen av maxtaxa och uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex 
(OPI) 
Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift 
för hyra om en person beviljas insatsen tillfälligt boende.  
Uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI) 
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Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige att besluta att de nya taxorna 
skulle gälla från och med 2022-02-01. 
 
Inför 2023-02-01 innebär detta en höjning av 1,9 procent. 
Hyra 73 kr/dygn 
Tillfälligt boende 73 kr/dygn 
 
Förslag till ytterligare prishöjning ser ut så här:  
Hembesök/Utprovning från 250 kr till 300 kr. 
Sjukvårdande behandling från 250 kr till 300 kr. 
Då ligger Piteå Kommun på samma nivå som Regionen. 

Beslutsunderlag 

Taxor 2023 inom Socialtjänsten 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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