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Förord 

Kommunens verksamheter finansieras främst via kommunalskatten. Men det finns även 

vissa områden med tillkommande avgifter och taxor. Det innebär att du behöver betala för 

en del tjänster utöver kommunalskatten. Det är kommunfullmäktige som fastställer 

kommunens taxor och avgifter. 

Vård- och omsorgsnämndens taxor och avgifter som finns i följande dokument bestämmer 

vad olika tjänster kostar inom nämndens verksamhetsområde. Behöver du mer information 

om en taxa så ska du kontakta kommunen och vård- och omsorgskontoret. 
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1 Taxor och avgifter inom Vård och omsorgsnämnden 2023 

Har du frågor kring taxor och avgifter kontakta Vård- och Omsorgskontoret. 

1.1 SoL insatser 

 
Beslutad insats 

2023 

Avgift 

SoL insatser  

PBB 52 500 kr 

Maxtaxa, nationellt beslut 2 359 kr 

  

Ordinärt boende  

Hemtjänst, maxtaxa (månad) 2 359 kr 

Timtaxa hemtjänst 470 kr 

Timtaxa, avlösning debiteras från femte timmen per månad 470 kr 

Trygghetslarm (månad) 236 kr 

Ej återlämnat larm (engångsavgift) – ingår ej i maxtaxan 1000 kr 

Borttappad/förlorad larmdosa/larmklocka – ingår ej i maxtaxan 850 kr 

Matportion/dag 57 kr 

Varav råvaror – ingår ej i maxtaxan 45 kr 

Varav tillredning 12 kr 

Leveranskostnad per dag/hushåll 16 kr 

Kost i dagverksamhet/dag 61 kr 

Varav råvaror – ingår ej i maxtaxan 47 kr 

Varav tillredning 14 kr 

Dagvård enda insats (kost tillkommer) 79 kr 

Omvårdnadsavgift korttidsboende/dygn 79 kr 

Kost i kortidsboende/dygn 111 kr 

Varav råvaror – ingår ej i maxtaxan 86 kr 

Varav tillredning 25 kr 

  

Särskilt boende  

Omvårdnadsavgift (månad) 2 359 kr 

Omvårdnadsavgift utanför hyreslag (månad) 2 423 kr 

Matabonnemang (månad) 3 135 kr 

Varav råvaror – ingår ej i maxtaxan 2 532 kr 

Varav tillredning 603 kr 

Förbrukningsmaterial (månad) – ingår ej i maxtaxan 153 kr 

  

SoL insats barn och ungdom  

Kost vid korttidsvistelse heldag/dag 79 kr 

Kost vid korttidsvistelse halvdag/dag 39 kr 

  

SoL insats HVB med behandlingskaraktär  

HVB kort behandlingstid/dygn 90 kr 
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HVB med längre tid behandling/dygn 90 kr 

Egenavgift/dag 79 kr 

1.2 LSS och andra avgifter 

 
Beslutad insats 

2023 

Avgift 

LSS insatser BoU och Vuxna  

Kost inom daglig vht (dag) 61 kr 

Kost vid korttidsvistelse heldag /dag 79 kr 

Kost vid korttidsvistelse halvdag/dag 39 kr 

  

Övriga avgifter  

Transport av avliden till bårhus 950 kr 

Dödsbohandläggning 450 kr 

  

Tillståndsavgifter - ansökan serveringstillstånd  

Stadigvarande serveringstillstånd, allmänhet 12 329 kr 

Stadigvarande serveringstillstånd, slutna sällskap 8 838 kr 

Tillfälliga serveringstillstånd, allmänhet 5 729 kr 

Tillfälliga serveringstillstånd, slutna sällskap 1 169 kr 

Betydande förändringar i ägarförhållanden t.ex. ny/byte av 

företrädare, utträde av företrädare 

 
6 313 kr 

Ändring av villkor för tillstånd t.ex. serveringstid 3 857 kr 

Tillstånd för uteservering 3 857 kr 

Avgift för kunskapsprov enligt alkohollagen 1 870 kr 

Stadigvarande cateringtillstånd för slutet sällskap (nytt serveringstillstånd) 9 470 kr 

Stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap (ändring i 

befintligt serveringstillstånd) 

 
3 857 kr 

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten 4 091 kr 

  

Tillsynsavgifter - servering  

Fast avgift 1 870 kr 

Rörlig avgift baserad på omsättning:  

0 - 249 000 kr 4 091 kr 

250 000 - 449 000 kr 7 599 kr 

450 000 - 749 000 kr 11 106 kr 

750 000 - 999 000 kr 15 197 kr 

>1 000 000 kr 18 704 kr 
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NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se 


