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Tjänsteskrivelse gällande äldreomsorgsavgifter
Ekonomiavdelningen har uppmärksammat ett fel i hanteringen av äldreomsorgsavgifterna
som kommer påverka avgifterna på särskilt boende när det rättas till.

Avgiften på särskilt boende består av tre komponenter
•

Hyra som faktureras utifrån fastställt pris

•

Mat 3 600 kronor per månad som faktureras utan jämkning

•

Vårdavgiften uppgår till 2 139 (2021) kr per månad men som jämkas utifrån
avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet beräknas utifrån brukarens inkomster, vanligtvis pension samt
bostadstillägg. Vad som är ett skäligt levnadsutrymme bygger på Konsumentverkets
beräkningar. För 2021 ska det garanterade minimibeloppet för en ensamstående uppgå till
5 373,25 kronor per månad.

Justering av avgiftsutrymme:
Enligt lag får kommunen justera utrymmet om det finns skäl och för Överkalix kommun
justeras utrymmet enligt nedan:
Minimibelopp 5 372,25 kronor
Justering på grund av högre matkostnader på äldreboende än hemma 3 600 kr – 2 470 kr =
1 130 kr. Matkostnader hemma bygger på Konsumentverkets beräkningar.
Justering på grund av att boendet står för vissa kostnader (försäkringar, förbrukningsvaror
mm) -820 kr per månad. Vissa kostnader bygger på Konsumentverkets beräkningar.
Justering av faktisk hyra.

Ett exempel på hur avgiften beräknas med denna beräkning: en person med inkomst på
12 235 kr efter skatt (en pension + bostadstillägg). Hyran är 4 241 kronor.
I detta fall blir minimibeloppet 5 372,25 + 1 130 – 820 +4 241 =9 923,25 kronor. Det
avgiftsutrymme kommunen har är då inkomsten 12 235 kr – minimibelopp 9 923,25 kr =
2 311,75 kronor. Detta innebär att vi kan fakturera full vårdavgift på 2 139 kronor.
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Fel i hantering
Problemet är att kommunen inte uppdaterat livsmedelskostnaderna samt vissa övriga
kostnader sedan 2016. 2020 har vi beräknat avgiftsutrymmet enligt nedan (uppdaterat med
2021 års belopp)
Minimibelopp 5 372,25 kronor
Justering på grund av högre matkostnader på äldreboende än hemma 3 600 kr – 1 835 kr =
1 735 kr. 1 835 kr är Konsumentverkets beräkningar för matkostnader för år 2016.
Justering på grund av att boendet står för vissa kostnader (försäkringar, förbrukningsvaror
mm) -584 kr per månad. 584 kronor är Konsumentverkets beräkningar för 2016.
Justering av faktisk hyra.

Med samma exempel som ovan på hur avgiften skulle bli enligt det system vi använder oss
av i nuläget; 12 235 kr efter skatt (pension + bostadstillägg). Hyran är 4 241 kronor.
I detta fall blir minimibeloppet 5 372,25 + 1835 – 584 +4 241 =10 864,25 kronor. Det
avgiftsutrymme kommunen har är då inkomsten 12 235 kr – minimibelopp 10 864,25 kr = 1
370,75 kronor. Detta innebär att vi reducerar full vårdavgift på 2 139 kronor till 1 370,75 kr.
Detta är ett faktiskt exempel och denna person skulle få en ökning av avgiften på 768,25 kr
per månad om vi rättar till beräkningen på en gång.

Bedömning
Antalet fakturor inom särskilt boende var i oktober 98 stycken. Av dessa betalar 52
personer högsta avgift och berörs inte av felet. Av de 47 som idag ligger under högsta
avgift skulle 31 personer få en höjd avgift på närmare 871 kronor. Åtta personer skulle få en
avgiftshöjning på mellan 400 – 800 kronor per månad. Sju personer skulle få en
avgiftshöjning under 400 kr per månad.

Om felet rättas till kommer äldreomsorgen få runt 400 tkr mer per år i avgifter.

Alternativ
1.

En direkt justering som innebär höjning av avgifterna med motsvarande 400
tkr, ca 800 kr/person och månad för de med högst avgiftshöjning

2. En tvåårig höjning av avgiftsutrymmet skulle innebära att de 31 skulle få en
höjning på 435 kronor/månad i år och nästa år
3. En treårig höjning som för de 31 på tre år skulle hamna på strax under
300/månad kr per år.

Förslag till beslut
Föreslår sociala omsorgsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att korrigera detta under
två år.

