
 OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare Datum Diarienummer 
 2017-04-05 OSN-2017-0237 
 
  

Omsorgsnämnden 
 

Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att ta bort avgiften för hemsjukvårdsinsatser för personer 

som är 85 år eller äldre i enlighet med den ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) som började gälla 1 januari 2017, retroaktivt från den dag ändringen trädde i 
kraft. 

 
Sammanfattning 
Den 1 januari 2017 förändrades hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och det är därför inte 
möjligt för kommun och landsting att ta ut avgifter för öppenvård för personer som är 85 år 
eller äldre. Syftet med förändringen är att förbättra hälsan för äldre med ett omfattande 
vårdbehov, där ekonomins begränsning kan vara ett hinder för att söka den vård personen är i 
behov av. 
 
Ärendet 
Den 1 januari 2017 förändrades hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), vilket innebär att det 
inte längre är möjligt för kommun och landsting att ta ut avgifter för öppenvård för personen 
som är 85 år eller äldre. Förändringen har skett genom ett tillägg i 26 § som avser avgifter och 
syftet med förändringen är att förbättra hälsan för äldre med ett omfattande vårdbehov, där 
ekonomins begränsning kan vara ett hinder för att söka den vård personen är i behov av. I den 
nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som trädde i kraft den 1 april 2017 återfinns tillägget 
i 17 kap 3 §. 
 
Även socialtjänstlagen (2001:453) har anpassats för att lagändringen i realiteten ska förbättra 
äldres ekonomi. I 8 kap 8 § som avhandlar kommunens avgiftsuttag har man gjort följande 
tillägg: Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde 
omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 26 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763).  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser för omsorgsnämnden. I dag finns inte några 
brukare inom omsorgsnämnden över 85 år som betalar avgift för hemsjukvård. 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör 
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Kommunfullmäktige 

Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre 
 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att ta bort avgiften för hemsjukvårdsinsatser för personer som är 85 år eller äldre i enlighet 

med den ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som började gälla 1 januari 
2017, och 

 
att avgiftsbefrielsen för denna grupp ska gälla retroaktivt från 1 januari 2017.  
 
Sammanfattning 
Den 1 januari 2017 förändrades hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och det är därför inte 
möjligt för kommuner och landsting att ta ut avgifter för öppenvård för personer som är 85 år 
eller äldre.  
 
Bakgrund 
Den 1 januari 2017 förändrades hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763), vilket innebär 
att det inte längre är möjligt för kommun och landsting att längre ta ut avgifter för öppenvård 
för personen som är 85 år eller äldre. Förändringen har skett genom ett tillägg i 26 § som 
avser avgifter och syftet med förändringen är att förbättra hälsan för äldre med ett omfattande 
vårdbehov, där ekonomins begränsning kan vara ett hinder för att söka den vård personen är i 
behov av. I den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som trädde i kraft den 1 april 2017 
återfinns tillägget i 17 kap. 3 §. 
 
Även socialtjänstlagen (2001:453) har anpassats för att lagändringen i realiteten ska förbättra 
äldres ekonomi. I 8 kap. 8 § som avhandlar kommunens avgiftsuttag har man gjort följande 
tillägg: Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde 
omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 26 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763).  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser för omsorgsnämnden. I dag finns inte några 
brukare inom omsorgsnämnden över 85 år som betalar avgift för hemsjukvård. 
 
Omsorgsnämnden 
 
 
Eva Christiernin   Kerstin Sundqvist 
Ordförande    Sekreterare 


	1. Tjänsteskrivelse ang Avgiftsfri hemsjukvård (2017-04-07)
	Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre

	2. Avgifter-OSN skrivelse till KF (2017-04-05)
	Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre


