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Ändring av maxtaxa för omsorgsavgift för olika boendeformer 
inom socialpsykiatri  

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta   
 
att  föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till ändring av maxtaxa avseende 

omsorgsavgift för olika boendeformer inom socialpsykiatri, samt 
 
att  ändring av maxtaxa börjar gälla utifrån föreslagen instegstrappa: 

• från 1 juli 2017 – ändring från 1444 kronor per månad med 284 kronor till 
1728 kronor per månad 

• från 1 januari 2018 – ändring från 1728 kronor per månad med 285 kronor till 
2013 kronor per månad, exklusive årlig uppräkning. 

 
Sammanfattning 
Biståndsinsatser i någon form av boende inom omsorgsnämndens socialpsykiatri har idag en 
annan maxtaxa än boende inom äldreomsorgen. Förslaget är att ändra så att en maxtaxa, inte 
olika maxtaxor, gäller för Uppsalas medborgare som är i behov av stöd. Detta är enligt 
kommunens inriktningsmål för 2017-2019, att Uppsala kommun ska ha en jämställd och 
hållbar ekonomi (mål 1) och att Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för 
medborgarna (mål 4). Därför föreslås en instegstrappa för maxtaxa för omsorgsavgift. 
 
Ärendet 
Enligt kommunens inriktningsmål för 2017-2019 ska Uppsala kommun ha en jämställd och 
hållbar ekonomi (mål 1) och Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för 
medborgarna (mål 4). För att uppnå detta föreslås målet vara att samma nivå för maxtaxa ska 
gälla för olika boendeformer inom socialpsykiatri (OSN) som idag gäller för särskilt boende 
och korttidsboende för äldre (ÄLN). En maxtaxa, inte olika maxtaxor, föreslås gälla för 
Uppsalas medborgare som är i behov av någon av nämnda boendeformer.   
 
  



För att möjliggöra en sådan ändring på sikt föreslås inte en ändring ske direkt från  
1444 kronor per mån till 2013 kronor per månad. Istället föreslås en instegstrappa i två steg: 

• från 1 juli 2017 – ändring från 1444 kronor per månad med 284 kronor till  
1728 kronor per månad 

• från 1 januari 2018 – ändring från 1728 kronor per månad med 285 kronor till  
2013 kronor per månad, exklusive årlig uppräkning. 

 
Bakgrund 
För tio år sedan beslutade kommunfullmäktige (KSN-2007-0896) att omvårdnadsavgiften för 
bostäder med särskild service enligt 5 kap, 7 § SoL för personer med psykiska 
funktionshinder (idag tillhörande OSN) skulle behållas oförändrad till max 38,7 % av 
basbeloppet (=1300 kronor per månad år 2007). I samma ärende beslutade man att 
omvårdnadsavgiften för särskilt boende för äldre (idag tillhörande ÄLN) enligt 5 kap, 5 § 
skulle sättas lika med statens maxtak för avgifter (1612 kronor år 2007). 
 
Sedan detta beslutades har maxtaxan (maxtaket) gällande omsorgsavgift/omvårdnadsavgift 
för dessa två målgruppers boendeformer skilt sig åt årligen. Avgiftsnivåerna och maxtaxan för 
2017 har fastställts till 2013 kronor per månad för särskilt boende omvårdnad/demens (ÄLN) 
respektive 1444 kronor per månad för olika boendeformer inom socialpsykiatri (OSN). Inom 
socialpsykiatri är de boendeformer som totalt omfattas följande: bostad med särskild service, 
särskilt boende, korttidsboende (även träningsboende) och hem för vård eller boende (HVB). 
Detta har till följd att dessa biståndsinsatser inom socialpsykiatri har en maxtaxa á 569 kronor 
lägre per månad jämfört med samma eller liknande biståndsinsatser inom äldreomsorgen.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet uppskattas innebära en ökad intäkt för omsorgsförvaltningen med som mest 180 000 
kronor per år. Antalet brukare som påverkas av förändringen fullt ut (som kommer få betala 
enligt föreslagen maxavgift) är uppskattningsvis ca 30 personer. Brukare med låg eller lägst 
inkomst kommer inte påverkas.  
 
Konsekvenser för jämställdhet 
Ärendet kommer uppskattningsvis att påverka cirka två tredjedelar män och en tredjedel 
kvinnor av cirka 30 stycken berörda personer och bedöms inte har några konsekvenser ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 
Konsekvenser för tillgänglighet 
Ärendet har inte några konsekvenser för tillgänglighet. 
 
Konsekvenser för barnperspektivet 
Ärendet har inte några konsekvenser för barnperspektivet. 
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