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Tjänsteskrivelse justering av avgifter sociala omsorgsutskottets
verksamhetsområde.
Förslag till beslut
-

Att sociala omsorgsutskottet beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta
föreslagna justeringar av avgifterna inom sociala omsorgsutskottets
verksamhetsområde

-

Att sociala omsorgsutskottet beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
genomföra årliga justeringar av avgifterna baserat på omsorgsprisindex (OPI) samt
ökning av kostnader för kost.

Bakgrund och ärendebeskrivning
För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Överkalix kommun ut en
avgift. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen (SoL), 8 kap 2-9 §§ och 16 kap 3 §, och
baseras på prisbasbelopp som fastställs av Regeringen och justeras årligen.
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.
För att säkerställa att kommunen inte tar ut mer i avgift än vad som är lagstadgat finns
maxtaxa och minimibelopp fastställt utifrån prisbasbeloppet. Maxtaxan anger avser det
månadsbelopp som den enskilde som mest betalar för sina vård- och omsorgsinsatser
oavsett storlek på pension och övriga tillgångar. Minimibeloppet avser den lägsta summa
som den enskilde ska ha kvar efter att hyra och avgifter för äldreomsorg är betalt
(inklusive mat). Både maxtaxa och minimibelopp anges per månad.
Justering av avgifterna bör ske årligen, men har inte skett sedan 2019. Socialchef har i
samråd med ekonomichef sett över lämpligt index för att beräkna kostnad och
Omsorgsprisindex via SKR bedöms lämpligt för omvårdnads och serviceinsatser. När det
gäller avgift för måltider har ökningen av kostnader avseende måltider agerat underlag.
Baserat på OPI föreslås en procentuell höjning av omsorgsavgifterna motsvarande 6,4
procent. Måltidsavgifterna föreslås höjas med 3,5 procent baserat på ökning av
kostnaderna för måltider under åren 2020-2022. Hänsyn har tagits till nivå av maxtaxa vad
gäller vårdavgift särskilt boende.
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Konsekvenser ekonomi, jämställdhet och miljö
Genom att se över och justera nivån på avgifterna innebär viss ökning av intäkterna för de
insatser som utförs.
Justeringen av avgifterna påverkar inte kvinnor eller män olika då avgifterna regleras av
både maxtaxa och minimibelopp, så att alla oavsett inkomst eller kön ska ha samma
ekonomiska förutsättningar efter att avgifter är betalda.

Beslutet delges
Socialchef
Enhetschef Brännagården
Enhetschef Tallviksgården
Enhetschef Hemtjänsten
Enhetschef Medicinska teamet
Enhetschef Omsorgen
Enhetschef Kost och lokalvård
Ekonomikontoret

