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Handläggare Datum Diarienummer 
Johan Rubbestad Lilja 2017-04-03 ALN-2017-0263 

Äldrenämnden 

Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att, i enlighet med förvaltningens förslag till skrivelse från 
nämnden till kommunfullmäktige, 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 2017-01-01, retroaktivt från den dag ändringen trädde i 
kraft, och 

att överlämna nämndens skrivelse till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. 

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. 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. 

Utifrån förvaltningens beräkningar kan den avgiftsfria hemsjukvården innebära ett 
intäktsbortfall om cirka 350 000 kronor per år för äldrenämnden. 

Bakgrund 
Den 1 januari 2017 förändrades hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och det är därför inte 
möjligt för kommuner 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 §. 
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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 
Av alla personer som är 85 år eller äldre idag och får HSL-insatser av kommunen är det cirka 
20 procent som betalar hela eller delar av avgiften medan cirka 80 procent inte betalar någon 
avgift på grund av maxtaxan. 

Konsekvenserna på intäktssidan för äldrenämnden kan bara prognosticeras, men utifrån 
förvaltningens beräkningar, som baseras på de insatser som ges idag, kan den avgiftsfria 
hemsjukvården för personer som är 85 år eller äldre, innebära ett intäktsbortfall om cirka 
350 000 kr per år. 

Gunn Hermy Dahl 
Förvaltningsdirektör 



Uppsala   a ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Johan Rubbestad Lilja 2017-04-27 ALN-2017-0263 

Kommunfullmäktige 

Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre 

Äldrenämnden 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 2017-01-01, 
och 

att avgiftsbefrielsen för denna grupp ska gälla retroaktivt från 2017-01-01. 

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. 

Utifrån förvaltningens beräkningar kan den avgiftsfria hemsjukvården innebära ett 
intäktsbortfall om cirka 350 000 kronor per år för äldrenämnden. 

Bakgrund 
Den 1 januari 2017 förändrades hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och det är därför inte 
möjligt för kommuner 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 §. 
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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 
Av alla personer som är 85 år eller äldre idag och får HSL-insatser av kommunen är det cirka 
20 procent som betalar hela eller delar av avgiften medan cirka 80 procent inte betalar någon 
avgift på grund av maxtaxan. 

Konsekvenserna på intäktssidan för äldrenämnden kan bara prognosticeras, men utifrån 
förvaltningens beräkningar, som baseras på de insatser som ges idag, kan den avgiftsfria 
hemsjukvården för personer som är 85 år eller äldre, innebära ett intäktsbortfall om cirka 
350 000 kr per år. 

Äldrenämnden 

Monica Östman Gun-Henny Dahl 
Ordförande Förvaltningsdirektör 
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