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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2017.82
Datum: 2017-08-21
Nämndsekreterare Hanna Henningsson
E-post: hanna.henningsson@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Ändring av omsorgsavgift (maxtaxa)
Inom kommunal omsorgsverksamhet finns det ett avgiftstak, även kallat maxtaxa. Avgifter som
ingår i maxtaxan är hemtjänstavgift, insatser i ordinärt och särskilt boende, korttidsplats och
dagverksamhet för dementa, avgift för trygghetslarm och avgift för hemsjukvård.
Kommunfullmäktige tog 2016-12-19 beslut om att anpassa kommunens maxtaxa till
högkostnadsskyddet enligt Socialtjänstlagen som ändrades den 1 juli 2016. Taxans lydelse vid
antagandet innebar dock att kommunen inte räknar upp summan som planerat, utan tar ut en
mindre omsorgsavgift än avgiftstaket på riksnivå.
Förvaltningen föreslår att taxans lydelse ändras från ett nominellt belopp till lydelsen i lagtexten.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta omsorgsavgift
(maxtaxa) till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet i enlighet socialtjänstlagen (SoL) 8 kap
5 § att gälla från och med 2017-02-01.
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Bakgrund
I december 2015 antogs regeringens budgetproposition av riksdagen där bland annat en höjning av
högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen ingick. Högkostnadsskyddet, även kallat maxtaxa, är ett
avgiftstak som infördes 2002. Införandet av maxtaxan innebar att kommunen inte kunde ta ut
högre omsorgsavgift från enskilda omsorgstagare än avgiftstaket. Avgifter som ingår i maxtaxan är
hemtjänstavgift, insatser i ordinärt och särskilt boende, korttidsplats och dagverksamhet för
dementa, avgift för trygghetslarm och avgift för hemsjukvård.
Högkostnadsskyddet gäller per månad och regleras i Socialtjänstlagen (SoL) 8 kap 5 §.
Högkostnadsskyddet höjdes 1 juli 2016 från en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet till en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Samtidigt som kommunerna har möjlighet att höja
maxtaxan och öka intäkterna sänktes kommunernas statsbidrag.
Enligt socialdepartementets promemoria påverkar denna avgiftsförändring en fjärdedel av landets
omsorgstagare. I samband med att staten höjt maxtaxan har man parallellt sänkt det årliga
statsbidraget till landets kommuner med motsvarande belopp. Det innebär att den
kommunalekonomiska utjämningen (statsbidraget) minskats med 148 miljoner kronor från och
med år 2016.
Revidering av omsorgsavgift (maxtaxa)
Kommunfullmäktige tog 2016-12-19 beslut om att anpassa kommunens maxtaxa till
högkostnadsskyddet enligt Socialtjänstlagen som ändrades den 1 juli 2016. Taxans lydelse vid
antagandet innebar dock att kommunen inte räknar upp summan som planerat, utan tar ut en
mindre omsorgsavgift än avgiftstaket på riksnivå. Den nuvarande maxtaxan i kommunen är 1991
kr, men avgiftstaket nationellt för år 2017 är 2013 kr. Förvaltningen föreslår att taxans lydelse
ändras från ett nominellt belopp till lydelsen i lagtexten.
Föreslagen omsorgsavgift:

En tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Denna förändring innebär att Ale kommun hamnar i fas med närliggande kommuner.
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 beräknats till 45 500
kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2018 är 700 kronor högre än prisbasbeloppet för år
2017. Maxtaxan blir 2044 kr för år 2018.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Då statsbidraget minskats är en höjning av maxtaxan nödvändig för att finansiera intäktsbortfallet.
Vid en höjning är det är dock mycket svårt att bedöma hur stor intäktsökningen blir då flera av
brukarna redan idag har reducerad maxavgift på grund av låg inkomst. Den enskildes
betalningsförmåga ligger alltid till grund för den avgift som beslutas.
Ärendets kommunikationsbehov
Berörda brukare och organisationer behöver få information om förändringen. Information
behöver också finnas tillgänglig på kommunens webbplats.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att Ale kommun behöver följa avgiftstaket på riksnivå för att finansiera
intäktsbortfallet efter det sänkta statsbidraget då höjningen av avgiftstaket infördes.
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