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Höjt avgiftstak inom äldreomsorgen 1 juli 2016
Bakgrund
Kommunen får enligt socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter för bland annat
hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och för annan liknande
social tjänst. Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader.
Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel av sin inkomst för normala levnadskostnader uttryckt som en andel av
prisbasbeloppet och för faktisk hyreskostnad. Tillsammans utgör dessa kostnadsposter den enskildes förbehållsbelopp. Av överskjutande inkomster, det
s.k. avgiftsutrymmet, får kommunen ta ut avgift för hemtjänst.
Sammanfattning av ärendet
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet
ingick en höjning av högkostnadsskydden för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Det regleras
som en ändring i socialtjänstlagen, 8 kap. 5 § 6, vilken träder i kraft 1 juli
2016.
Den enskildes avgifter får:
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i
26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå
till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,5539 gånger prisbasbeloppet.
Det innebär att maxtaxan kan höjas från 1772 kr till 1991 kr/månad och hyran
för boende som ej omfattas av hyreslagen kan höjas från 1846 kr till 2045
kr/månad.
Konsekvensanalys
Lagen ger varje kommun en möjlighet att höja avgiftstaket från och med 1 juli
2016 vilket innebär att kommunerna kan öka sina intäkter med 148 mkr/år.
Därför kommer regeringen i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen minska den kommunalekonomiska utjämningen med 148 mkr/år.
Nedan redovisas exempel för Borgholms kommun baserat på helårseffekt för
2016. För 2016 halveras dessa intäkter då avgiftstaket höjs först 1 juli 2016.
•

83 580 kr (199 kr x 35 pers x 12 mån) gällande hyror i särskilt boende
som ej omfattas av hyreslagen.

•

73 584 kr (219 kr x 28 pers x 12 mån) gällande personer i särskilt boende som betalar max i omsorgsavgift
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867 240 kr (219 kr x 330 pers x 12 mån) för de som bor i ordinärt boende och idag betalar maxavgift.

När det gäller bostad i särskilt boende som ej omfattas av hyreslagen är det
35 personer som påverkas av beslutet och får en höjning från 1846 kr till
2045 kr.
Inom särskilt boende är det 28 personer av 110 som påverkas av beslutet
vilket innebär 25 %.
Inom ordinärt boende är det 330 av 514 personer som kan påverkas vilket
innebär 64 %.
Förslag till beslut
Att ta ställning till om och eventuellt när Borgholms kommun ska höja taket
för maxtaxan inom äldreomsorgen enligt det nya procenttal som finns i socialtjänstlagen.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

höja taket för maxtaxan inom äldreomsorgen enligt det nya procenttal
som finns i socialtjänstlagen samt

att

höjningen ska gälla from 160701.
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