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Vård- och omsorgsnämnden

Taxor och kundavgifter för 2021
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer följande taxor och avgifter för vård- och
omsorgsnämnden 2021:
1. Samtliga hemtjänstinsatser, exklusive insatser utförda av sjuksköterska
samt arbetsterapeut/fysioterapeut, debiteras och ingår i hemtjänstavgiften.
2. Insatser utförda av sjuksköterska debiteras med 100 kronor/besök.
3. I övrigt oförändrade avgifter för 2021.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har fastställda rutiner för hur arbetet med
eventuella förändrade kundavgifter ska ske. I rutinen framgår att frågan om
eventuell förändring av avgifter ska ställas till förvaltningen och nämnden. När det
sedan finns ett förslag ska det presenteras för kommunala tillgänglighetsrådet och
kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i vård- och
omsorgsnämnden.
Frågan avgörs slutligen i kommunfullmäktige.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 27 februari 2020,
paragraf 19, att överlämna ärendet på remiss till kommunala tillgänglighetsrådet
och kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i vård- och
omsorgsnämnden. Remisstiden pågår till den 24 mars 2020.
Bakgrund
Förvaltningens avgifter ger en förväntad nettointäkt om cirka 34,9 miljoner kronor
2020. Den största delen kommer genom avgiften för omvårdnadsboende. Det är
fullt möjligt för nämnden att både föreslå att öka avgifter och minska, samt även ta
bort avgifter helt. Detta är möjligt eftersom lagstiftningen inte anger annat än att det
finns ett högkostnadsskydd (även kallad maxtaxa) och ett förbehållsbelopp som
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kommunerna måste förhålla sig till. Högkostnadsskyddet anger att de samlade
avgifterna för hjälp i hemmet, service, omvårdnad och kommunal hälso- och
sjukvård får uppgå till högst 2 125 kronor per månad (år 2020).
Förbehållsbeloppet anger dock att kommunen måste göra en beräkning så att
personen i avgiftsberäkningen tillförsäkras ett visst belopp för personliga behov
och normala levnadsomkostnader. Man är däremot inte garanterad att ha ett visst
belopp i handen och personliga beräkningar görs bara på dem som lämnat
inkomstblanketten, enligt beslut från vård- och omsorgsnämnden.
Nivån på såväl högkostnadsskydd och förbehållsbelopp är knutna till
prisbasbeloppet som fastställs av Regeringen och meddelas av Socialstyrelsen
årligen.
Dessa regler möjliggör för kommunerna att kunna använda sig av olika system
exempelvis enhetstaxa, olika nivåer för tidsintervaller, eller prislista för olika typer
av insatser.
I princip kan alltså en kommun ta ut mellan 0 - 2 125 kronor av varje kund
oberoende av hjälpbehov. Med en för hög avgift finns dock en överhängande risk
att många avstår nödvändig hjälp. Som exempel ges att ungefär 140 av våra
kunder idag inte har något avgiftsutrymme alls, det innebär att de inte betalar
några avgifter som ligger inom maxtaxan.
Vård- och omsorgsnämndens avgiftsintäkter och kostnader för jämkning (miljoner
kronor):
2015

2016

2017

2018

2019

Avgiftsintäkter [mkr]

39,0

38,9

40,2

40,6

41,0

Jämkning [mkr]

8,1

6,9

7,5

6,3

6,3

Nettointäkt [mkr]

30,9

32,0

32,7

34,3

34,7

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Att förändra avgifter är svårt då konsekvenserna av förändringarna av olika skäl är
svåra att förutse. Förvaltningen har tidigare år undersökt läget i andra kommuner
och konstaterar att det ser mycket olika ut. Olika modeller påverkar på olika sätt.
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Oavsett vilken metod eller modell man väljer gäller att det personliga
avgiftsutrymmet alternativt maxtaxan alltid begränsar kundens avgift.
Avgifter ska vara tydliga och kunna förstås, vara salutogena, vilket de upplevs idag
av både hjälpmedelsförskrivare och brukare. En höjning av taxor och avgifter skulle
inte med säkerhet innebära ökade intäkter för vård- och omsorgsnämnden, då
flertalet av kunderna redan idag når sitt avgiftsutrymme med maxtaxan.
En förändring som förvaltningen ser är att debiteringen av insats utförd av
sjuksköterska behöver förändras för att möta upp mot funktionaliteten av de
journalsystem som förvaltningen använder. Därför föreslår förvaltningen att ändra
från dagens debitering på 200 kronor/timme, till att istället debitera 100
kronor/besök.
Förvaltningen föreslår i övrigt att taxor och avgifter för 2021 är oförändrade.
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige är att fastställa
följande taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2021:
1. Samtliga hemtjänstinsatser, exklusive insatser utförda av sjuksköterska
samt arbetsterapeut/fysioterapeut, debiteras och ingår i hemtjänstavgiften.
2. Insatser utförda av sjuksköterska debiteras med 100 kronor/besök.
3. I övrigt oförändrade avgifter för 2021.
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