Umeå kommun 2021-05-03

Funktionshinderrådet inkom 2021-04-06 med skrivelse angående nämndernas förslag att
införa avgift på insatsen städ en gång per vecka.
Kommunfullmäktige beslutade, 2020-02-24, om nya avgiftar för insatser inom hemtjänst,
särskilt boende samt hemsjukvård. Avgifterna trädde i kraft 2020-04-01. Därefter upptäcktes
att personer med beviljad insats städ 1 gång/vecka inte debiterats avgift för detta sedan
2015-01-01, detta på grund av en administrativ miss i samband med migrering till nytt
verksamhetssystem. Det rör sig om totalt cirka 50 personer för de båda nämnderna.
I Kommunallagen 2 kap 3§ skrivs att Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar
I socialtjänstlagen 8 kap 2 § tydliggörs
för vilka insatser kommunen har rätt att ta ut avgift. Vid beräkning av avgiftsuttag finns
ytterligare bestämmelser för kommunen att ta hänsyn till. Detta för att säkerställa den
enskildes faktiska betalningsutrymme. Det innebär för den enskilde att avgiften kan variera
från den av kommunfullmäktige fastställda avgiften ner till 0 kronor, allt beroende det
framräknade avgiftsutrymmet.
Nämnderna ser inte att det finns sakliga skäl att avgift inte ska tas ut för insatsen. Vid
fastställande av den enskildes avgift tas alltid hänsyn till dennes faktiska betalningsutrymme
utifrån gällande lagstiftning. Avgiftsbeläggandet av nya avgifter verkställs vid nya beslut eller
vid omprövning av tidigare beslut.
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Bilaga - Avgiftsberäkning
Minimibeloppet fastställs årligen utifrån det av regeringen fastställda prisbasbeloppet.
Minimibeloppet ska täcka den enskildes kostnader för livsmedel, kläder, läkarbesök,
läkemedel, el, tidningar etc.
För år 2021 är minimibeloppet:
Under 65 år

Över 65 år

Ensamstående

5911 kr/mån

5373 kr/mån

Makar

4994 kr/mån

4540 kr/mån

Det finns en maxtaxa för avgiftsuttag; dvs oavsett antal beviljade insatser kan avgiften aldrig
sammantaget bli högre än maxtaxan som för år 2021 är 2139 kr/mån.

Beräkning av avgift för insatser
+ Inkomster
-

Minimibelopp

-

Hyra

= Betalningsutrymme; dvs den summa den enskilde kan betala för de sammanlagda
avgifterna. Är den av kommunfullmäktige fastställda avgiften lägre än avgiftsutrymmet gäller
den fastställda avgiften.
Det är av stor vikt att den enskilde inkommer med inkomstuppgifter för att eventuell
avgiftsreducering ska kunna ske. Om inkomstuppgift inte inlämnas har kommunen rätt att
debitera enligt taxa utan reducering.

