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I proposition 2015/16:1 Budgetproposition 2016, Utgiftsområde 25, vilken antogs av 
riksdagen den 15 december 2015, fastslås en höjning av högkostnadsskyddet för 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Denna avgift regleras i 
Socialtjänstlagen (SoL) kap 8 § 5 vilken beslutades genom riksdagsbeslutet få 
följande lydelse från och med den 1 juli 2016: 

Den enskildes avgifter får 
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § 

sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen per månad uppgå till högst en tolftedel 
av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

2. för bostad i särskilt boende per månad till högst en tolftedel av 0,5539 gånger 
pris basbeloppet. 

Riksdagens beslut innebär att den enskildes avgift för hemtjänst och dagverksamhet 
högst kan uppgå till 1 990,54 kronor per månad och enskilds avgift för bostad i 
särskilt boende till högst 2 044,81 kronor per månad. 

SocialchefEwa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med skrivelse daterad den 
9 augusti 2016 med anledning av riksdagens beslut. 

Förslag 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föreslår bildnings- och sociala utskottet 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

• fastställa en höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen enligt Socialtjänst
lagen (SoL) kap 8 § 5 för hemtjänst tillsammans med avgifter som avses i 26 § 
sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen per månad till att uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet 

• fastställa en höjning av maxtaxan för bostad i särskilt boende enligt 
Socialtjänst-lagen (SoL) kap 8 § 5 per månad till högst en tolftedel av 0,5539 
gånger prisbasbeloppet 

• ovanstående revideringar införs från och med den 1 oktober 2016. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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• fastställa en höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen enligt Socialtjänst
lagen (SoL) kap 8 § 5 för hemtjänst tillsammans med avgifter som avses i 26 § 
sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen per månad till att uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet 

• fastställa en höjning av maxtaxan för bostad i särskilt boende enligt 
Socialtjänst-lagen (SoL) kap 8 § 5 per månad till högst en tolftedel av 0,5539 
gånger prisbasbeloppet 

o ovanstående revideringar införs från och med den 1 oktober 2016. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

~ 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
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2016-08-18 

Juslerandes sign. 

Bos§ 98 Dnr KS 

Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera 

Ärendebeskrivning 
I proposition 2015/16:1 Budgetproposition 2016, Utgiftsområde 25, vilken antogs av 
riksdagen den 15 december 2015, fastslås en höjning av högkostnadsskyddet för 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Denna avgift regleras i 
Socialtjänstlagen (SoL) kap 8 § 5 vilken beslutades genom riksdagsbeslutet få 
följande lydelse från och med den 1 juli 2016: 

Den enskildes avgifter får 
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § 

sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

2. för bostad i särskilt boende per månad till högst en tolftedel av 0,5539 gånger 
pris basbeloppet. 

Riksdagens beslut innebär att den enskildes avgift för hemtjänst och dagverksamhet 
högst kan uppgå till 1 990,54 kronor per månad och enskilds avgift för bostad i 
särskilt boende till högst 2 044,81 kronor per månad. 

SocialchefEwa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med skrivelse daterad den 
9 augusti 2016 med anledning av riksdagens beslut. 

Förslag 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föreslår bildnings- och sociala utskottet 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

• fastställa en höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen enligt Socialtjänst
lagen (SoL) kap 8 § 5 för hemtjänst tillsammans med avgifter som avses i 26 
§ sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen per månad till att uppgå till högst 
en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet 

• fastställa en höjning av maxtaxan för bostad i särskilt boende enligt 
Socialtjänst-lagen (SoL) kap 8 § 5 per månad till högst en tolftedel av 0,5539 
gånger prisbasbeloppet 

• ovanstående revideringar införs från och med den 1 oktober 2016. 

Utdragsbeslyrkande 
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Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

Juslerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen. 

Ärendebeskrivning: 

----------.... 
Ljusnarsbergs l<ommun --~-- . ·--
Ank. 2016 -08- o 9 

Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. l beslutet ingick en höjning 
av den avgift kommunen får ta ut. Detta regeleras i en ändring socialtjänstförordningen, 8 kap 
5 §. 
Den enskildes avgifter får: 

1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § 6:e st. 
HSL per månad uppgå till högst 1/12 av 0,5392 x prisbasbeloppet 

2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst 1/12 av 0,5539 x 
prisbasbeloppet. 

Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2016. Genom ändringen möjliggör regeringen för 
kommunerna att ta ut en högre avgift inom äldreomsorgen för både vård och boende. 
Det är staten som bestämmer vad maxtaxan ska ligga på och kommunerna har inte rätt at ta ut 
en högre avgift. Det finns inget som hindrar en kommun att ta ut mindre avgifter för det 
sociala stödet. Före den l juli 2016 var maxtaxan 1772 kronor/månad. Samtidigt som 
kommunerna ges möjlighet att höja avgiftstaket kommer bidraget till kommunalekonomisk 
utjämning minska med motsvarande summa som avgiftsintäkterna beräknas öka med. 

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksam het samt kommunal hälso -
och sjukvård får från den 1 juli 2016 högt uppgå till 1991 kr/månad, vilket motsvarar en 
höjning med 219 kr/månad. 

Avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen får från och med den 1 
juli 2016 uppgå till 2 044 kr/ månad. I socialstyrelsens "frågor och svar om avgifter i äldre 
och handikappomsorgen " framkommer att hittillsvarande praxis vanligtvis ansett att det är 
frågan om ett hyresförhållande vid upplåtelse av lägenhet eller rum i särskilt boende. Om man 
däremot upplåter av del av rnm i särskilt boende föreligger inte ett hyresförhållande. I 
Ljusnarsbergs kommun finns inga boenden som inte omfattas av hyreslagen. 

Höjningen gäller de kunder med ett kostnadsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. För 
Ljusnarsbergs kommuns del innebär det att 52 kunder på vård och omsorgsboenden kan 
komma att beröras och 31 kunder med hemtjänst. Totalt höjs därmed taxorna med 18 177 kr/ 
månad fördelat på 11 388 kr/månad för kunder på vård - och omsorgs boenden och 6 789 
kr/månad för kunder inom hemtjänsten. 



Förslag till beslut: 

Bildnings - och social utskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 

att fastställa förslaget till höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen enligt SoF 8 kap. 5 § för 
hemtjänst tillsammans med avgifter som avses i 26 §, 6: st HLS per månad till 1/12 av 0,5392 
x pris bas beloppet (1991 kr), 

att fastställa förslaget till höjning av maxtaxan för bostad i särskilt boende per månad till l/12 
av 0,5539 x prisbasbeloppet (2045 kr) samt 

att ändringen gäller från den 1 oktober 2016. 
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