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Avgifter för hemsjukvårdsinsatser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avgift för hemsjukvårdsinsatser av legitimerad sjukvårdspersonal införs med 100 kronor per
besök att gälla från och med 1 juli 2016, dock max 300 kronor i månaden, under förutsättning att
avgiftsutrymme finns enligt gällande avgiftsregler.
Ärendet
Äldrenämnden har överlämnat förslag till att en avgift för hemsjukvårdsinsatser av
legitimerad sjukvårdspersonal ska gälla från och med 1 juli 2016. Bilaga.
Äldrenämnden har i sitt arbete med att nå en ekonomi i balans tagit fram förslag till höjning av
vissa äldreomsorgsavgifter. Jämförelser har gjorts med andra kommuners avgiftssystem.
Utgångspunkten för dessa jämförelser har varit en av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen
2014 genomförd kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem inom äldreomsorgen.
Nämnden föreslår att avgiften för hemsjukvård ska fastställas till 100 kronor per hembesök av
sjuksköterska eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (arbetsterapeut, sjukgymnast),
dock högst 300 kronor per månad. Hemsjukvårdsavgift ska även tas ut av personer som bor på
särskilt boende utan boendebeslut. Personer med beslut om särskilt boende betalar redan avgift
enligt maxtaxan och behöver därför inte betala någon ytterligare avgift för hemsjukvårdsinsatser.
Avgift ska inte utgå för den intensiva rehabilitering som ges av rehabiliteringsteamet.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att avgiftsförändringen ger en ökad intäkt på ca 1 miljon kronor på
helårsbasis. För 2016 beräknas detta ge ca 500 000 kronor.
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Avgifter för hemsjukvårdsinsatser
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att

avgift för hemsjukvårdsinsatser av legitimerad sjukvårdspersonal åter införs med 100
kronor per besök from 2016-07-01, dock max 300 kronor i månaden, under
förutsättning att avgiftsutrymme finns enligt gällande avgiftsregler.

Bakgrund
Äldrenämnden har i sitt arbete med att nå en ekonomi i balans tagit fram förslag till höjning
av vissa äldreomsorgsavgifter. Jämförelser har gjorts med andra kommuners avgiftssystem.
Utgångspunkten för dessa jämförelser har varit en av Socialstyrelsen på uppdrag av
regeringen 2014 genomförd kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem inom
äldreomsorgen. Se vidare:
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19442/2014-5-9.pdf
Äldrenämnden har funnit att Uppsala kommun har förhållandevis låga äldreomsorgsavgifter i
flera avseenden. Så t.ex. tar kommunen inte ut några avgifter för hemsjukvård, vilket skiljer
Uppsala kommun från merparten av landets kommuner och samtliga kommuner i länet.
Även i andra avseenden är Uppsala kommuns äldreomsorgsavgifter förhållandevis låga. Så
t.ex. erbjuder Uppsala kommun kostnadsfri avlösning i hemmet upp till 24 timmar per månad
för enskilda som har en anhörig som vårdar dem i hemmet. Även dagverksamheten är
kostnadsfri för den enskilde (avgift utgår dock för mat och dryck).
Sammantaget gör äldrenämnden bedömningen att det finns vägande skäl för att liksom övriga
kommuner i länet ta ut avgift för hemsjukvården. Eftersom en sådan avgift faller inom ramen
för den kommunala maxtaxan för äldreomsorgen, kan avgift endast tas ut om s.k. avgiftsutrymme finns enligt socialtjänstlagens regler för beräkning av äldreomsorgsavgifter.
Äldrenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta ut avgift för hemsjukvård och
att denna avgift fastställs till 100 kronor per hembesök av sjuksköterska eller annan
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legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (arbetsterapeut, sjukgymnast), dock högst 300
kronor per månad. Ett sådant avgiftsuttag skulle innebära att Uppsala kommun fortfarande har
en förhållandevis låg hemsjukvårdsavgift jämför med länets andra kommuner.
Förslaget innefattar inte intensiv rehabilitering som ges av rehabiliteringsteam.
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Avgifter för hemsjukvård
ALN-2015-0185.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta om uttag av hemsjukvårdsavgift från och med 2016-07-01 i
enlighet med förvaltningens förslag till skrivelse från nämnden till kommunfullmäktige, och
att överlämna nämndens skrivelse till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-07-24 från äldreförvaltningen.
Förvaltningen påtalar en revidering i andra meningen i fjärde stycket i skrivelsen till
kommunfullmäktige, närstående ersätts med anhörig.

Äldreförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en ekonomi i balans för
äldrenämnden. Kommunens äldreomsorgsavgifter har jämförts med andra kommuners.
Utgångspunkten för jämförelser har varit en av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen 2014
genomförd kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem inom äldreomsorgen.
Förvaltningen föreslår att avgiften för hemsjukvård ska fastställas till 100 kronor per hembesök av
sjuksköterska eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (arbetsterapeut, sjukgymnast),
dock högst 300 kronor per månad. Hemsjukvårdsavgift ska även tas ut av personer som bor på
särskilt boende utan boendebeslut. Personer med beslut om särskilt boende betalar redan avgift
enligt maxtaxan och behöver därför inte betala någon ytterligare avgift för hemsjukvårdsinsatser.
Avgift ska inte utgå för den intensiva rehabilitering som ges av rehabiliteringsteamet.
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