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Socialdepartementet: Remiss om höjt avgiftstak för avgift enligt
socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § (Ds 2015:23)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande enligt bilaga i ärendet
Ärendet
Socialdepartement har remitterat rubricerade promemoria för yttrande senast 31 juli 2015.
Promemorian finns på
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/83/30/aa604c22.pdf
I promemorian föreslås en höjning av högkostnadsskydden för hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso – och sjukvård. Det syftar till att ge
kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med
ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak.
Högsta avgift för 2015 är 1 780 kronor per månad för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso – och sjukvård och 1 854 kronor per månad för bostad i
särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Den enskildes avgifter kan till följd av
förändringen komma att öka med som mest 2 640 kronor per år. Kommunsektorns intäkter
beräknas kunna öka med upp till 148 miljoner per år. I promemorian aviseras att regeringen i
kommande budgetproposition avser att föreslå att anslaget Kommunalekonomisk utjämning
från och med 2016 minskas med 148 miljoner kronor per år.
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Föredragning
Avgiftsnivån har stor betydelse för den enskildes ekonomi. För den enskilde ska inte
avgiftsnivåns betydelse för hushållsekonomi och levnadssituation underskattas. Av detta
följer att det är av största vikt att Socialdepartementet beaktar detta i regleringen om höjt
avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § (Ds 2015:23).
Samtidigt har avgiftsnivån betydelse för efterfrågemönster avseende kommunala
välfärdstjänster. Socialdepartementets förslag innebär en höjning av den så kallade maxtaxan
som infördes 2001. Sedan dess har avgifternas andel av kommunernas kostnadstäckning
minskad från cirka fem till cirka fyra procent vilket har inneburit en real förstärkning av den
enskildes ekonomi men en motsvarande urholkning av den kommunala.
Givet att Socialdepartementet beaktar konsekvenserna för enskildes ekonomi och livssituation
finner kommunen att de föreslagna justeringarna relaterade till utjämningssystemet är
sammantaget rimliga. Av detta följer att kommunen i bilagt förslag till skrivelse anför att
kommunen inte har någon erinran mot förslaget givet att departementet beaktar den av
Uppsala kommun uttalade reservationen.
Ekonomiska konsekvenser
Formellt innebär förslaget att kommunerna beslutar om de vill höja avgifterna. Regeringens
avsikt att minska anslaget Kommunalekonomisk utjämning innebär dock att skulle
kommunen inte anpassa sin avgiftsnivå minskar kommunens intäkter med uppskattningsvis 3
– 4 miljoner kronor per år.
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Socialdepartementet: Remiss om höjt avgiftstak för avgift enligt
socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § (Ds 2015:23)
Avgiftsnivån har stor betydelse för den enskildes ekonomi. För den enskilde ska inte
avgiftsnivåns betydelse för hushållsekonomi och levnadssituation underskattas. Därför är det
av största vikt att Socialdepartementet beaktar detta i regleringen av avgiftstaket.
Uppsala kommun ingen erinran mot förslaget i promemorian förutsatt att Socialdepartementet
beaktar ovanstående.
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