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Till Statsrådet och chefen för

Socialdepartementet

Regeringen bemyndigade den oktober2 chefen1997 för Socialdepar-
tillsätta särskild utredare med uppgifttementet analyseraatt olikaatten

aspekter socialtjänstlagens begrepp särskild boendeforrn och föreslåav
förändringar leder till bättre samordning mellan författningar inomsom

Ävenolika samhällsorgan med anknytning till det särskilda boendet.
vissa avgiftsfrågor vård- ochinom omsorgsområdet skulle behandlas.

Utredningen Boende- och avgiftsutredningenantog namnet
S 1997:18. Som särskild utredare tillkallades den l december 1997
riksdagsledamoten Ytterberg.Mariann

Som sakkunniga för biträda utredaren förordnades från denatt
2 programchefen1998 Gert Alaby Svenska Kommunförbundet,mars
departementssekreteraren Kenneth Ennefors Socialdepartementet,
socialombudsmannen Hedin PRO,Bernt ordföranden Lars Lööw,
HSO, direktören Ulla Höjgård Socialstyrelsen, departementssekre-

Helene Rånlund Finansdepartementet, styrelseledamotenteraren
Saul SPRF utredarenMargareta Ulf Winblad Landstings-samt

förbundet.
Utredningens sekreterare har från och med 7 januari 1998 varit ut-

redaren Erik Wånell och under kortareSven perioder har stadsadvo-
katen Ahlholm biträttEva utredningen.

Utredaren får härmed överlämna betänkandet SOU 1999:33 Bo
Särskilda boendeformerBetala avgifter för äldre-rätt,tryggt samt-

och handikappomsorg. kapitel två redogörI jag för förslagmina vad
gäller boendeformersärskilda för vård och korttidsboende ochomsorg,
tillgängliga bostäder i det ordinära beståndet. kapitelI behandlas hurtre
särskilt boende behandlas i lagstiftning. kapitelI fyra redovisasannan
kartläggningen avgifter för äldre- och handikappomsorg. Förslagenav
beträffande förbehållsbelopp, högsta avgift, hur inkomsterna skall
beräknas vid avgiftssättningen utvecklas sedan i kapitel de5-9. Im.m.
två avslutande kapitlen lO och redovisas11 kostnader för förslagen

förslag till finansiering.resp
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ordförklaringarochFörkortningar

för pensionärer, inkomstprövad fönnånBostadstilläggBTP en
i pensionssystemetingårsom

bostadstillägg1994:308 till pensionärerLagenBTPL om
sjukvårdslagen 1982:763ochHälso-HSL

Urvalsundersökning SCBs Hinkundersölcning, årenHINK
cirka ålderspensionärer. Syftetmed 8 0001994-97 är att

inkomster ochhushållens vissa utgifter be-kartlägga samt
inkomstfördelningen för olika hushållskriva typer av

förKommunalt bostadstillägg handikappadeKBH
1993:387 stöd och till funk-service VisaLSS Lagen om

tionshindrade
RiksförsäkringsverketRFV
RiksskatteverketRSV
Statistiska CentralbyrånSCB
Socialtjänstlagen 1980:620SoL

förbostadstilläggSärskilt pensionärer utgårSBTP utansom an-
kommersökan till pensionärer under riks-som annars av

skälig levnadsnivåbeslutaddagen
levnadsnivåundersökningårliga undersökningSCBsULF om

levnadsförhållanden, äldre 84 år ingåränpersoner

avgiftavgift den den enskilde betalarAvgift: Med avses
avgiftsnivå den avgift följerAvgiftsnivå:Med kommu-avses som av
taxanens

andel kommunernasAvgiftsñnansieringsgrad: totala kostnaderDen av
äldre- och handikappomsorg täcks avgifterför som av

avgift kommunAvgiftstak: högsta debiterar enligt sinDen taxaen
eller nationella regler

äldreomsorgstagaren harAvgiftsutrymme: Vad kvar frånnär netto-
efter skatt räknats bortinkomster nettobostadskostnad

och kommunensefter KBH förbehållsbeloppBTP,
Avlösning: Avlösning närståendevârdare hjälpvia i hemmet, kort-av

tidsboende, dagverksamhet eller liknande
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prisbasbeloppet,utredningdennaibasbeloppMedBasbelopp: avses
la40036nivåårs1999

förboendeforrnersärskildaservice: AvsersärskildmedBostäder
funktionshindrade

därdagverksamhet ärbetänkandetIDagverksamhet: personenavses
biståndsbeslut enligt SoLefterinskriven

inkomstförvärvsinkomst,Sammanräknadinkomst: avDisponibel
handikapp-bostadsbidrag,pensionstillägg,särskiltkapital,

liv-delskattefripension,frivilligskattefriersättning, av
åter-skatt,dras slutligdettaFrånsocialbidragränta, m.m.

underhållsbidragstudielånbetalada samt
personligaförskall ha kvarenskildedenmedelDeFörbehållsbelopp:

levnadsomkost-normalaandraochbostadskostnadbehov,
betaldavgiften ärnader när

anledningmednedskallavgiften sättasPrövning avJämlcning: omav
situationenindividuelladen

3:edet angivna,värdehar lägre än25kvartil procentKvartil: 1:a
angivnavärde dethar lägre änkvartil 75 procent

videffektendenförhärAnvänds sammantagnaMarginaleffekt: en
reducerasBTPökad skatt, samtattinkomstökning genom

deläldreomsorgsavgift vissinkomstrelaterad tar avatt
anspråkiökningen

bistånds-förutsätterinteboendeforrnerAllaboende:Ordinärt som
beslut

klä sig,hygien,med ätaHjälp t.ex.Personlig omsorg:
har hus-sammanboendeMedSammanboende: sompersoneravses

hargifta,devarandra,med ärhållsgemenskap oavsett om
"undertillsammansvalt levaellerpartnerskap attingått

förhållanden"äktenskapsliknande
dagligvaruinköpstädning,med tvätt,HjälpServiceinsatser: t.ex.

sköter sittenskildedär denäldreboende egetserviceboende: Avser
hemsjukvårdochhar hemtjänstvid behovochkosthåll

ellermed hyres-upplåtsäldreförbostäderSeniorboende: Avser som
biståndsbeslutmarknaden,bostadsrätt på utanöppna

särskilda boen-lagstiftninggällandeiboendefonner: AvserSärskilda
lagstiftningvissinbegriper i ävenäldrefördeformer samt

funktionshindrade. Före-forsärskild servicemedbostäder
samlings-enbartbetänkandedetta attslås i varareserveras

medbostäderkorttidsboende ochäldreboende,förbegrepp
erhålls viaboendeformsärskildBostad isärskild service.

enligt LSSeller insatsenligt SoLbiståndsbeslut som
äld-betänkandedettaihelinackordering: AvsermedboendeSärskilt

dygnetvård ochenskilde hardendärreboende omsorg
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försorg ochvårdgivarensfår all kostochrunt genom
avgift för kostenbetalar

ÄldreboendeÄldreboende och föreslås ivård, serviceför omsorg
särskilda boendefor-benämning påbetänkandedetta som

äldreförmer
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Sammanfattning

Utredningsuppdraget

bil. 1 huvudarbetsuppgifter-direktiven se tvåenligtharUtredningen
boendefonnersärskilda och dess tillämpning ianalysera begreppetatt

avgifterna äldre- och handi-kartlägga inomochlagstiftningarolika att
skall föreslå förändringar bl.a. i syfteUtredarenkappomsorgen. att

vad särskilda boende-författningar gällerregler i olikaenhetligamer
förslag avgifter förlägga beträffandeingåruppdragetformer. I att

kartläggningen påi den mån visarhandikappomsorgenäldre- och att
bedöma förslagen utifråndärviddetta,finns behovdet samt attav

kommunalekonomiska konsekvenser.

i socialtj änstlagen 1980:620,boendeformerSärskilda

SoL
erbjuda denäldreomsorg god efterskall siniKommunen omsorg en-

och vård längre kan till-behov. inteoch Närskildes önskemål omsorg
skall kommunen kunna erbjuda boendeenskildes hemdengodoses i ett

behov. boendetindividens det särskildaenskilde Inomför denanpassat
erbjudas trygghet, ochkunna serviceenskildeskall den samtomsorg

personal med kompetens. äldreEnsjukvårdhälso- och rätt personav
olika boenden för få tillgång tillmellanbehöva flyttaskall inte att mer

tillbehöva flytta från "servicehus"vård,kvalificerad ett ettt.ex.
till hälso- och sjukvård dygnetfå tillgång"sjukhem" för nmt.att

boendeformer används både samlingsbe-särskildaBegreppet som
boende för äldrebenämning på jämlikt SoL. Jagoch 20 §somgrepp

enbartsärskilda boendeforrner användsföreslår gemensamtatt som
medäldreboende, bostäder särskild för funktions-begrepp för service
särskildakorttidsboende. boendet för äldre jämlikthindrade Detsamt

äldreboende.föreslås benämnas20 § SoL
äldreboende bör socialtjänstlagenprecisering iBegreppet genom

förhållande till ordinärt boende. före-tydligt i Jagavgränsatgöras mer
äldreboende förbl.a. det markeras bostäderslår därför attatt avser per-
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mycketkanbehovensamtidigtomsorgsbehovmed sestort somsoner
lösningar.flexiblakräverdärförocholika ut

Korttidsboende

behov,boende vid tillfälligaochvårdkorttidsboendeMed somavses
behovväxelvård,anhörig,avlösningbehovvid svikt, meravt.ex. avav

slutskede. Kort-livetsoch vård isjukhusvistelseeftervård och omsorg
enligt minbörsärskilt boende,dag i begreppetiingårtidsboenden men

boendeformer.särskildasärskild insats inomreglerasmening ensom
tydliggörskorttidsboendeerbjudaskyldighet attKommunernas genom
sjukvårdsansvaretochhälso-harKommunernaSoL.20 §tillägg iett

läkamivå.tillupp

tillgänglighetgodmedBostäder

bostäderför det finnsgenerellthar attKommunerna ett som ge-ansvar
till serviceoch närhetanpassningfysisktillgänglighet,bl.a. upp-nom

finnssådana krav iUttryck förbehov.särskildamänniskorsfyller äldre
socialtjänstlagensocialtjänstlagen. IiPBLbygglagenoch-plan samt

ingårdet kommunensitydliggörande attföreslås att ansvarett av
självatillgänglighet såväl igodmedbostädererhållahjälpa äldre att

den miljön.ihelhetfastigheten yttrebostaden, somsom

boendeformerSärskilda

Hyreslagen

alltillämplig vid ihyreslagen settframgår är storträttspraxis attAv
Hyreslagen harboende.särskiltiochlägenhetupplåtelse rumav

särskiltdel iupplåtelsevidtillämpligdäremot inte ansetts rumav av
dispositionsrätt.begränsadboende hardenboende där

tillvararättssäkerhet bättreenskildesdenmeningEnligt min tas ge-
avgift förför hyressättningtillämpas änhyreslagstiftningen attattnom

Hyreslagenför socialtjänstlagen.inomboendekostnaden prövas ramen
särskiltönskvärt iboende vilkettrygghet i sitt ävenärden enskildeger

ändringväl utvecklad rättspraxis. Enfinnshyreslagenboende. För en
för två-den tillämpligsyfteiutformning ävengörahyreslagens attav

övervägandeinnebäramin meningdock enligtskulleflerbäddsrumoch
finnssådana ändringar Detdärför någrainteföreslårnackdelar. Jag
detför tydliggöra ihyreslagenändringar ivissadock skäl attgöraatt
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kan detVidaresärskilt boende.ibytesrättharintesjälvklarasig att man
upprustningsföre-begäramöjlighetklarlägga attlämpligt attattvara

boende.särskiltadekvat iläggande inte är
oskäligskyddföreslåsflerbäddsrumoch ett motboende i två-För
får de-högsta beloppinföraSoL35 §i ettboendeavgift att somgenom

innebärför 1999basbeloppet,till 50föreslås procentDettabiteras. av
ochmånad520 krdet l person.per

pensionärertillbostadstilläggLagen om

boende-för hyra ellerkan utgåBTPpensionärertillBostadstillägg
förutsätt-för flerbäddsrum. Enförutomboendeforrnersärskildaavgift i

inkomstrelate-boendeavgiften inteskall utgå ärför BTP är attning att
lagen BTP.iförändringföreslår ingenrad. Jag om

Övrig lagstiftning

tillhar lettserviceboende och sjukhem attmellanskillnaderTidigare
Dålagstiftning.olikabehandlats iboendefonnersärskildadessa annan

formermellan olikaskillnaderfinns sålängredet idag inte stora av
längrelagstiftning inteuppdelningen iboendeforrnersärskilda är annan

adekvat.
byggregler vadBoverketsnärvarande iför görsåtskillnadDen som

ändrasbörsärskilda boendefonnerformerolikabrandskydd igäller av
boendefonnerför alla särskildagällerbrandskyddsreglerså att samma

särskildaövrigabehandlas påservicehus änsättannatför äldre. Att
förslagbör likaså Ettfastighetstaxeringslagen över.iboendeforrner ses

fastighetstaxeringsutredningen. Lagentillöverlämnatsdetta har omom
enskildeframgår dendet klartsåtydliggöras attTV-licens bör att som

TV-licenshaskyldigheterharboendeforrner attsärskildabor i samma
ordinärt boende.hushåll iTVhar somegenom man

handikappomsorg,ochäldre-Avgifter för en

beskrivning

individermellanskillnaderStora

särskiltochordinärtvård och iavgiften förgenomsnittligaDen omsorg
avgift för in-månad. Skillnaderna ikrcirka 450boende är sammaper

femtedelar landets kommunerfyradrygtIkan dock stora.sats avvara
avgiftstak kan detmed högakommuneravgiften. Ipåverkar inkomsten



SOU 1999:3318 Sammanfattning

olikamellan medhjälpföravgiftskillnad ibli stor personersamma
krdet kan skilja 20 000påexempelfinns överinkomster. attDet per

får likartadeförochvårdenföravgiftmånad i omsorgen personer som
såskillnaderna intehemtjänstäldreboende. För ärinsatser på samma

dock pågenomförde visade1996SocialstyrelsenstudieEnextrema.
månadkrtill drygt 3 500påkommunskillnader inom peruppsamma

folkpen-med enbartmånad förcirka timmarför hjälp 35 personerper
kr.månadsinkomst 16 000respektivepensionstillskottsion och omen

beroende påhögre,skillnaderna blikan ännuinkomsterVid högre var
avgifterna.för"tak"sittkommunen satt

mellan kommunernaStora skillnader

avgiftsnivåerreglerSåvälhelt likaharkommuner taxesystem.Inga som
kapital,hänsyn till inkomst,olikaharskiljer. sätt att taKommunerna
Skillna-hjälpen inte nyttjasreduktionomfattning, när etc.insatsens

olika korn-betydande mellankaninsatsavgift förderna i varasamma
avgift, "tak",högstakommunersmellan olika ärSkillnadernamuner.
kr/månadredovisas högsta avgiftdiagrammetkraftiga. Imycket som

respektiveordinärt boendeoch service ifördebiteraskan omsorg
tillräckligtäldreomsorgstagare harnågonförutsattsärskilt boende, att

inkomst.hög

UtifrånU
835mI

kvarti 3:ekvarti högstalägsta 1:a

tillämpar,kommun kvartil 25någon 1:aavgiftstaklägstaLägsta procent
kvartil kommunerna hartak, 75har lägre 3:ekommunerna procent avav
någon kommun tillämparavgiftstakhögstalägre tak, högsta
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törbehållsbeloppSjunkande

SoLstadgandet i 35 §främstavgifterhögaskydd ärenskildes motDen
förmedeltillräckligaförbehållasskallenskildedeninnebär attsom

lcvnadskost-normalaoch andraboendekostnadbehov,personligasina
kr/månad ordinärtiförbehållsbeloppetredovisasdiagrammetnader. I

med 1995,jämförtsjunkit 1997harNivåemaoch 1997.1995boende år
förbe-kommunernasflertaletSocialstyrelsen attkritik från avtrots

låga.för1995hållsbelopp var

3700
3600
3500

.ár19953400
når19973300

kvartil3:emediankvarti1:a

förbehållsbelopp, medianhar lägrekommunernakvartil 251:a procent av
förbehålls-har lägrekommunernakvartil 75värdet, 3:e procentmittersta av

belopp.

ensamstå-förnovember 1997ikommunerlandetsMedianvärdet i var
helinackorde-medäldreboendeoch ikrboende 4513ordinärtende i

månad.krring 379l per

höjsavgifternabelastas närAnhöriga

finnsdetde fallhandlande främst ienskildesdenpåverkarAvgifterna
hjälpfallet behovet enbartkanalternativ. Dettareellt avserett vara om

rådharServicetjänsterliknandeochmed städning om mansom --
detmarknaden. bekymmersamtMer ärdenpåkan köpas öppnaäven

tyder såväl äldrestudier påfleramening attenligt min att sompersoner
innebäraskullefrån hjälpavstårfunktionshindrade ensomyngre

motverkarstyreffektfår dåAvgifternaanhöriga.föravlösning somen
närstående.vårdartill anhörigastödetökaambitionriksdagens att som
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avgifternapåverkasKvinnor mest av

såväl bland äldreomsorgstagar-äldreomsorgen,idominerarKvinnorna
könsneutrala.därförAvgifterna inteanhörigvårdama.bland ärsomna

därmedoch påverkasinkomsterlägrehar än männenKvinnorna mer av
ocksåavstår iligger. Kvinnornaförbehållsbeloppet störrenivån påvar

från de sigstorlek hjälpavgiftemasgrundutsträckning på anserav
behöva.

finansieringskällalitenAvgifterna en

taxehöjningar under 1990-täcker,ochvårdförAvgifterna trotsomsorg
Säkraför utförakostnadernadellitentalet, endast att omsorgen.aven

Svenskastudiernivå, gjortsnationellpåuppgifter saknas men som av
motsvarande studie ilandet,ikommunerKommunförbundet i åtta en

förRäkenskapssammandragetbedömningstadStockholms samt aven
avgiftsfinansieringsgraden vanligenpåtyder ärlandets kommuner att

sannolikt lägresnittmed är än procent.cirka 2-4 treettprocent som
undersökning hade dockKommunförbundetsSvenskakommun iEn

vård och åtta Trotsavgiftsfinansieringsgrad procent.omsorg omaven
beräknasidagför pensionärerna år 2010inkomsterväsentligt högre än

avgiftsregler ökamed dagens inteavgiftsfinansieringsgraden änmer
cirkatill 3,5cirkafrån 2,5 procent.procentnu

formålderspensionärerna någonnärvarande har 17För procent av
låga inkomster. Eftersom pensionärerharmajoritetäldreomsorg. Enav

avgif-för höga avgifter måsteskyddasmåsteinkomstermed låga mot
haräldreomsorgstagamacirka 20för dehöjas procentterna somav

kraftfullavgifter. innebärDettamedge högrekaninkomster ensom
Marginalef-pensionärerna.minoritetförinkomstomfördelning aven

kringför majoritet lOObetydande,blifektema skulle procent omen
marginellt.skall ökaintäkterna änmer

skyddasinkomster måstelågamedPensionärer

förbehållsbeloppRiktvärde för

angelägna åtgärden skydda debedömningenligt min ärDen mest att
har tillräckliga medelså deinkomster,har småpensionärer attsom

avgiften betald. finnsbehov Detpersonligakvar för sina när är storen
vad tillräckliga medelbedömningenspännvidd i anses varasomav

Socialstyrelsen har uppföljningari sinakommuner.mellan landets av
liksom dentillämpas påtalat riksnormen,lagstiftningenhur den attnya
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faststäl-utgångspunkter vidinte rättsocialbidragsnomien, ärtidigare
beräknade efterdessaeftersom ärförbehållsbelopp,lande normerav

äldre-bedömning. Fördennadelarinkomstbortfall. Jagkortvarigamer
utgångspunktbättredetdecennier attunderutgå ärkan ensomomsorg

tillämpaslevnadsnivåskäligafastlagdariksdagendentillämpa somav
utbetalas enligt lagenSBTPbostadstilläggsärskiltkallatså omnär

BTPL.pensionärerförbostadstillägg
nivå 122mellan dennaöverensstämmelsegodfinns pro-Det en -

kr700detta 3ensamstående år 1999för ärbasbeloppetcent en -av
pensio-hushållsbudget förberäkning ettKonsumentverketsoch enav
särskiltutgifterövrigaför vissa ärkostnadernärshushåll jämte som

riktvärde förpreciseragällande lag. Atttill ettförarbetenaomnämnda i
utgif-ellernågrasåledes inteinnebär posterattförbehållsbeloppet nya

ökad ambi-innebära någondärmed intekanFörslagettillförs. ansester
medel.tillräckligamedskallvadtion avsessom

förbe-börförarbetena till § SoL35imed vadenlighetI angessom
tillförslagsvishögre,funktionshindrade sättasförhållsbeloppet yngre

1999. Manensamstående 4 370 kr årförbasbeloppet144 procent av
skallfunktionshindradei LSSintentionernamedjämföra attocksåkan

levnadsvillkorgodatillförsäkras
avgiftbetalarboendedennivånmåsteäldreboendeI enomanpassas

boende kanför ordinärtmed nivånjämförelseVidför kosten.även en
ensamboende,förårs nivå740 kri 1999lbasbeloppet,57,5 procent av

rimligt.vara
servicein-kostnader för personligtäckaAvgiften förutsätts omsorg,

matdistributiondagligvaruinköp,Snöröjning,städ,såsom tvätt,satser
dagverksamhet,biståndsbeslutadkorttidsboende, trygg-ärenden,och

ledsagarser-utryckning,larmbevakningteknik,såvälhetslarm som
medboendefonnersärskildaanhörig/närstående. Iavlösningvice, av

till lakantvättmedel, tillgångexempelvisförutsättshelinackordering
sjukvård bör erbju-ochKommunal hälso-avgiften.ingå ioch möbler

äldreomsorg.harenskildedenavgiftsfritt ävendas annanom
därmed måsteavgiften ochutanförliggerdessanågonOm posterav

förbehålls-förförbehållsbelopp skall nivånenskildesdentäckas av
aktuellakostnaden för dendetuppåt såbeloppet att rymmeranpassas

tillhandahåller vissa tjänsteravgiftsfrittkommunutgiften. Om somen
förbehållsbelopp,medbekosta sittnormalt har t.ex.enskildeden attsett

förbehållsbeloppetboende, kansärskiltläkarvård i sät-ellerhushållsel
riktvärdet.lägre äntas

individuellagrunddet påocksåskall prövaKommunen om-avom
skalljämkning.skäl för Kommunernasärskilda tafinnsständigheter

därförmerkostnader förharenskilde attden mattillhänsyn om
exempelvismål påeller vissafärdiglagad ätererhållerhan/hon mat
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förbehållsbelopp skall då ökas såenskildesdagverksamhet. Den att
det inkräktar på detförmerkostnadenklararhan/hon utan attmaten

det nationella riktvärdet. Kommunenframgårförbehållsbelopp avsom
merkostnader på grund fimktionshinder.tillhänsynskall vidare ta av

möjlighet klara tillfälligaenskildestill denocksåskall attHänsyn tas
för dubbel bosätt-tandvård eller kostnaderomfattandeutgifter såsom

liknande kostnaderdessa ochboende. Försärskilttillvid flyttning
för kostnaderliksom andraindividuell prövningskall alltid göras en

särskild vikt.individför viss är avsom
tillgodoses enligt bedömningminmake/makasKvarboende rätt ge-

trädde kraft den januari 1999.i lSoL35 §den ändring somavnom
periodiskt underhållsbidrag mellanavtalbör klarläggasDet att ma-om

avgift.påverkaskallkar inte
äldreomsorgstagare med lågaskyddasyfteRiktvärdets är att pen-

bevaka densjälva i sinamåstesioner. Kommunerna taxesystem att en-
folk-nettoinkomst överstigerrimlig delfår behålla vissskilde somav

pensionstillskott.ochpension

måste förbättrasRättssäkerheten

enskilt fall kan endast laglig-liksom beslut iKommunernas etttaxor
tolkas verkställighet vilketkanavgiftssättninghetsprövas. En som ren

få avgift prövad. harmöjlighet sin Det ienskildesinskränka denkan att
enskilde kundedet bättre denframförtssammanhangolika att vore om

invändning detta har varitförvaltningsbesvär. Enklaga mot attgenom
storlek skulle kommaförbehållsbeloppets därigenomochavgiftemas

för ñillmäktigeför-stället kommunernasdomstol ibeslutasatt avav
samlingar.

enskildes rättssäkerhet stärks det iföreslår denJag attatt genom
avgiftsbeslut.omprövningbegära Där-skrivs inSoL37 § rätt att aven

erhålla beslut kanlaglighetsprövas.enskildemed alltid denkan ett som
skall jämkning.enskilde kunna begäradenVidare föreslår jag att

till individens merkostnader.skäl med hänsynsärskildaämkningJ avser
kunna klaga jämk-förvaltningsbesvär påskallenskildeDen genom

avgiftstaxan endast de individuellainteningsbeslutet, utanavsersom
modell jämföras med social-domstol. kantill Dennamerkostnader-na,

knutna till förvaltningsbesvär.och den därtillbidragsnormen rätten
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avgiftsnivåför högstaTak

mellan kom-såvälochför vårdavgiftiskillnadernaDe omsorgstora
minska legi-riskerarkommuninominsats attför ensammamuner som

finansieradtilltron tilloch gemensamtavgiftssystemetitimiteten en
femtonårsperspektivisåvälAvgifterna ettäldreomsorg. ennu somger

ochför vårdkostnaderkommunernastäckningbegränsadmycket av
därför motiverakan inteäldreomsorgenFinansieringen avomsorg.

Tvärtomäldreomsorgstagama. ärmindreföravgifterhöga avgruppen
inkomstomfördelningriktatveksamtmening attminenligtdet en-en

besluthar i sittRiksdagenäldre.delitendast om enmot grupp aven
äldreom-fastklart lagtäldreomsorgenför atthandlingsplannationell

finansierad.solidarisktskall varasorgen
grundhjälp påfrånäldre avstårtillledavidarekanavgifter attHöga

få betala såskullede självaråd,hainte oavsettför att omoroav
olika formertillincitamentocksåkanavgifternahögamycket. De avge

årligdetkapital såplacering attsåsom"avgiftsplanering" ger av-av
legitimiteten iundergrävakan systemet.ytterligarevilketkastning,

Nivånfår debiteras.avgiftsnivåhögstadärförföreslårJag somen
undvikabasbeloppet.andel Förvissuttryckas attlämpligenkan avsom

demedminska problemenochinsatsförskillnaderalltför stora samma
tak intemedför bör dettainkomstrelaterademarginaleffekter taxorsom

kom-sidanmellan åavvägninglämplig attalltför högt. En gesättas ena
sidanandraoch åutforma sina atttaxesystemfrihet att egnamunerna

förtak denfastställakommunernamellan är ettattolikheterbegränsa
trygghetslann, dag-service,vård,fördebiterasfåravgift omsorg,som

bas-till 40liknande insatserochkorttidsboende procentverksamhet, av
månad.la210nivå lårs1999beloppet, i per

avgift denfår debitera högreinte änkommunernaföreslåsVidare att
Beträffandetillhandahålla insatsen.kostnaden förgenomsnittliga att

avgiftemas be-förbegränsningenendadendettabliravgift för kost
stämmande.

avgiften skallväljafrihetskall ha attKommunerna varaom
insatsrelateradochinkomst-

inkomstrelaterade avgifter. Dettaha ärhaskall rätt attKommunerna
förbehålls-harden enskilde sittför kunnanödvändigt attgaranteraatt

väljavidare ha insatsensskall arträtt attbelopp kvar. Kommunerna om
storlek elleravgiftens Insatsenspåverkaskalloch omfattning om-

biståndsbeslutet. Kommunensvia taxesystembestämmasskallfattning
med försiktighet.användasbörstyrinstmmenttrubbigtär ett som
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inkomstberäkningenförEnhetliga regler

histo-använder taxerade, dvs.kommunerlandetsUngefär hälften av
vilken avgift skall debiteras,vid beräkningenriska, inkomster av som

kommuner heltinkomster. Vissa bortseraktuellafrånresterande utgår
faktisk avkastningandra räknar medkapitalinkomster,kapital ochfrån

fiktiv avkastning kapitalet.räknar påandra återm.m.,räntor en
uppgift bo-regelmässigt hämta inunderlåterMånga kommuner att om

innebär detta uppenbara risker kom-stadskostnaden. Sammantaget att
möjlighet betala avgift.enskildes Entill denkännerinte att stu-munen

åtskilliga äldreomsorgs-genomfört visarSocialstyrelsendie attsom
kvar mindre törbehållsbe-de haravgiftdebiteras änatttrotstagare

loppet.
utfärda föreskrifter hurbemyndigasför regeringentalarDetta att om

kommunen avgiftUtgångspunktenberäknas.skallinkomsten är näratt
den enskildes avgiftsutrymme.tillräcklig kunskapfastställs skall ha om

skatte-aktuella inkomster tjänstskall beakta ärKommunerna av som
kommunalskattelagens regler. behöverKommunernapliktiga enligt

ringa betydelse.till inkomstdock hänsyninte ta av
skatte-de inkomster kapitalskall beaktaKommunerna ärav som

statlig inkomstskatt och kan då användapliktiga enligt lagen upp-om
avseende före det aktuella.inkomster året För-deklareradegifter om

avkastning kapital påverkavia påpåmögenhet får inte sätt änannat
avgiftsutrymmet.

från den enskildes ekonomiska situationskall utgåKommunerna
behöver hänsyn till förmö-inteinkomstskatter. Kommunernaefter ta

inräknas boendekostnaden.Fastighetsskatt igenhetsskatt.
enligt de regler gäller förberäknas BTP.Bostadskostnad som

till faktisk bostadskostnad ochskall hänsyn BTP.Kommunerna ta
makar/sammanboendesdividerasavgiftssättningenVid samman-

har den högsta inkomsten.med tvålagda inkomst omsorgstagarenom
lägsta inkomsten skall bara denna inkomsthar denOm omsorgstagaren
Minderåriga barns inkomster skall på-för avgiften. inteligga till grund

avgifter.verka föräldrarnas
socialförsälqringsregisterförordningen krävs förViss attöversyn av

till samtliga inkomster förskall få tillgång pensionärerkommunerna
årligen samlarde uppgifter RFV in. För övriga äldreom-med viaBTP

och övriga pensionsutbetalareförutsätts liksom RSVRFVsorgstagare
datamedia tillhandahållavia uppgifter förbehjälpliga att att un-vara
uppgiftslämnande.enskildesderlätta for den
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finansieringKostnader och

skalldagensintäktsbortfall kan taxesystemKommunernas anpas-om-
avgiftstak utredningenförbehållsbeloppförriktvärdentill de samtsas

och 600 mkr.mellan 500tillberäknasföreslår -
karaktärenenligt min meningförbehållsbelopp harRiktvärde för av

tillförlagstiftning. ingagällande Detredanförtydligande nyaett av
vadbeakta jämfört medskakommunernakostnadsposter som an-som

beräknade påingåendeDetill § SoL. är35förarbetena posternaiges
Konsumentverkets hushålls-ledningmedhuvudsakisätt,gängse av

vägande skäl kompenseratillräckligtdärför intefinns attbudget. Det
fåkommuner kommerintäktsbortfall mångaför det attkommunerna

ochriktvärdet för förbehållsbeloppnationelladettillanpassningvid en
och bostadskostnad.inkomsterberäkningriktlinjerna för av

Intäktsbort-avgiftstak heltnågotförslaget nytt.Däremot ettär om
avgiftstakinkomster kan vid 40taxeregler ochfallet med dagens ett om

mkr. kantill cirka 140 Kommunernaberäknasbasbeloppetprocent av
avgifterna,intäktsbortfall förinomför dettasigkompenserainte ramen

statsbidrag.ökatviabör kompenserasvarför de
och vil-kan minska tilltron tillavgifterhögabedömningMin är att

har därför föreslagetäldreomsorgen. Jagskattefinansiera ettjan att av-
möjligheteri kommunernasbegränsningarsiktgiftstak på attgersom

tillskott till kostnadstäclcningen.marginelltavgifternalåta än ettmerge
befolkningsutvecklingen kommermedökar i taktäldreomsorgenOm

sekel ställas införförra delenunder nästakommunerna att stora pro-av
frågaskall kunna finansieras.service Dennaochvård,hurblem omsorg

särskild ordning.utredasbör i
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Författningsförslag

tillFörslag
1980:620socialtjänstlageniändringLag om

socialtjänstlagenoch 7335, 3720,föreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeskall ha1980:620

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

20
Socialnämnden skall verkaverkaskallSocialnämnden

för äldre får godagoda människormänniskor fårför äldre attatt
ochoch tillgängliga bostäderbehö-dembostäder och gesomge

dem behöver det stöd ochhemmetoch hjälp istöddet somver
hemmet och lättåt-hjälp ilättåtkomlig service.och annanannan

komlig service.
skall för äldreKommunenskallKommunen inrätta sär-

människor med behov särskiltförboendeformerskilda service av
stöd tillhandahålla olika formerför äldreoch omvårdnad männi-

äldreboende för vård,stöd.särskiltbehovskor med omsorgavav
och korttidsboende.service samt

35
familjerådgivning, hem-hem- Förfamiljerådgivning,För

och tjänst, verksamhet för barn ochför barnverksamhettjänst,
ungdom enligt inteinte 12 §ungdom enligt 12 § ärär somsom
stöd- be-be- och hjälpinsatserstöd- och hjälpinsatser avav
handlingskaraktär, vård,boen- försådanthandlingskaraktär, om-

andra och kost sådantde i 20 § service istyc- sorg,som avses
stycket eller boende i andratredje 20 §ket eller §21 som avses

får stycket eller tredje stycketliknande social tjänst 21 §annan
avgifter eller liknande social tjänstskäligakommunen ta ut annan

1 lydelse 1997:313Senaste
2 lydelse 1998:855Senaste
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skäligafår kommunenkommunen ta utgrunderenligt av-som
grunder kom-enligtgifterdockfårAvgifternabestämmer. som

Avgifternabestämmer.själv-kommunensöverstigainte munen
kommu-får dock inte överstigakostnader.

kostnad förgenomsnittliganens
insatsen.

Avgifter för hemtjänstfårhemtjänst samtförAvgifter
ochvård, iserviceavgiftermedtillsammansinte, omsorg

får, till-boendeformersärskildastyckettredje26 §iavsessom
avgiftermedsjukvårdslagenochhälso- av-somsammans

stycket hälso-tredjei 26 §till såuppgå1982:763, stort ses
1982:763,sjukvårdslagenochför-enskilde intedenbelopp att

till högst 40uppgåformedel procenttillräckligabehålls av
Avgiftår.prisbasbeloppetboende-behov,personligasina per

uppgå till högstboendet fårförlev-normalaandraochkostnad
prisbasbeloppet50nadskostnader. procent av

särskild boende-år. Utgörper
skallhyresförhållandeform ett

boendekostnadavgift för inte
dennafastställas enligt para-

graf
stycket fårAvgift enligt andra
beloppuppgå till såinte attstort
förbehållsenskilde inteden

tillräckliga medel för sina per-
boendekostnadbehov,sonliga

levnadskost-och andra normala
nader.

meddela före-fårRegeringen
förbehållsbeloppetsskrifter om
vilka inkomsterstorlek och som

storlek.avgiftenskan påverka
fastställs skallavgifternaskall NärfastställsavgifternaNär

sigkommunen försäkraförsäkra sig attkommunen att omom
make ellerellermake omsorgstagarensomsorgstagarens

oskä-sambo drabbasintedrabbassambo inte av enenav
ekonomiskförsämrad situa-ekonomisk ligtförsämradoskäligt

fastställasAvgiften kantion.situation.
avtaltillhänsynutan om

mellanunderhållsskjøldighet
makar.
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37
Socialnämnden får helt ellerellerheltSocialnämnden får

delvis efterge den ersättnings-ersättnings-efterge dendelvis
ochskyldighet i 33och 33 33i 33skyldighet avsessomavsessom

första och andraandra 34 §ochförsta§34 samtsamt aa
styckena.styckena.

Beslut avgift jml 35 §om
andra stycket skall omprövas av
socialnämnden det begärsom av

enskild beslutet angår.somen
efter begäranVid omprövning

den enskilde får beslutet inteav
ändras till enskildes nack-den
del.

Socialnämnden skall sätta
ned beslutad avgift deten om
föreligger särskilda skäl för
jämkning. jämkningPrövning av
skall alltid det begärsske om av
den beslutet angår. Rege-som

får meddelaringen närmare
föreskrifter jämkning.om

73
får Socialnämndens beslut fårbeslutSocialnämndens

förvalt- överklagas hos allmän förvalt-allmänöverklagas hos
ningsdomstol, nämnden harharnämndenningsdomstol, omom

för- meddelat beslut i fråga för-frågameddelat beslut i omom
sörjningsstöd enligt b6enligt 6 bsörjningsstöd Väg-väg-

eller nedsättning fortsattfortsatteller nedsättning ran avavran
försörjningsstödd enligt 6 denligt 6försörjningsstöd

fbistånd enligt 6fbistånd enligt 6 ansö-ansö- annatannat
medgivande,medgivande, kan enligt 6 hkan enligt h6

återkallelse medgivande ellermedgivande elleråterkallelse avav
samtycke enligt förbudeller 25enligt 25samtycke omom

enligt eller begränsning enligt 27 §förbud eller begränsning
eller jämkning enligt 37 § tredje27
stycket.

bistånd till Beslut fråga bistånd tilliBeslut frågai omom
enligt får överklagas enligtöverklagas intefår inte annanannan

3 lydelse 1997:313Senaste
" lydelse 1998:384Senaste
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stycket.förstastycket.första
ifrågorBeslut iifrågorBeslut i som avsesavsessom

omedelbart.gällerstycketförstaomedelbart.gällerstycketförsta
fårkammarrättellerlänsrättfår EnkammarrättellerlänsrättEn

beslutdessförordnadockbeslut attdessförordnadock att
sedan detförstverkställasskalldetsedanförstverkställasskall

kraft.lagahar vunnitlcraft.lagavunnithar
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tillFörslag
stöd och service till vissalagenändringLag omavom

87funktionshindrade l 993

tillstöd och service vissalagen19 §föreskrivsHärigenom att om
skall ha följande lydelse.1999:381funktionshindrade

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

19§
dem folkpensionharfolkpension AvhardemAv somsom

form hel förtidspension ellereller iförtidspensionform heli avav
eller harhel ålderspensionharellerhel ålderspension somsom

inkomst motsvarandemotsvarandeinkomst annan avavannan
avgifter förför storlek får skäligaavgifterfår skäligastorlek

ochbostad, fritidsverksamhetochfritidsverksamhetbostad,
kulturella aktiviteter enligtenligtkulturella aktiviteter tas uttas ut
de grunder be-be- kommunenkommunende grunder somsom

får dockdock AvgifternaAvgifterna får stämmer.stämmer.
själv- inte överstiga kommunenskommunensinte överstiga ge-

nomsnittliga kostnad förskallkostnader. insat-Kommunen se
skall tillfår behållaenskilde Kommunentill den attatt sesen.

den enskilde får behålla tillräck-medel för sinatillräckliga per-
liga medel för personligasinabehov.sonliga
behov

det särskilda boendetUtgör
hyresförhållande skall avgiftett

boendekostnadförinte tas ut
enligt detta lagrum.
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tillFörslag
1982:763sjukvårdslagenochhälso-iändringLag om

1992:736sjukvårdslagenochhälso-26 §föreskrivs attHärigenom
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

26
landstingetgrunderenligtvårdavgifterfår uttaspatienterAv som
föreskrivet.särskiltmån intedeni ärannatbestämmer,eller kommunen

respektive kommunen,landstingetinombosattaPatienter ärsom
lika.behandlasdärvidskallbi 3patienterliksom avsessom

olikaavgiftsnivåer ifastställavårdslutenfördockfårLandstinget
avgiftennedsättningvilka reglerbeslutaochinkomstintervall avomom

skall gälla.som
vårddag.för varjekronorvård 80slutenföravgiftsbelopp ärHögsta

den harvårdför sådanvårdavgifterfårkommunenEndast utta som
1990:1404 kommunernaslagen§enligt 2förbetalningsansvar om

frågagäller isjukvård.och Detsammahälso-för vissbetalningsansvar
omvårdnads-huvudsakligmedlångtidssjukvårdpsykiatrisksådanom

åtagit siglag harenligt 9 §kommunenvilkenförinriktning samma
betalningsansvar.

enligtför vård 18Avgifterenligt 18vårdförAvgifter
enligt 18förbrukningsartiklarför18förbrukningsartiklar enligtför

långtidssjuk-för sådanellerb §långtidssjuk-sådanförellerb §
betal-harkommunvårdbetal-harkommunvård som ensom en

ellerenligt 9 §för 2ningsansvareller 9 §2för enligtningsansvar
kommu-1990:1404lagenkommu-1990:1404lagen omom
för vissbetalningsansvarför vissbetalningsansvar nernasnernas
tillsam-sjukvård får,ochhälso-till-fårsjukvård inte,ochhälso-

avgifter imedavgiftermed avsessommanssom av-sammans
socialtjäns-andra stycket§social- 35stycketandra35 §ises
uppgå till1980:620,tlagenuppgå1980:620,tjänstlagen

prisbas-högst 40denbelopp procenttill så attstort aven-
dockår. fårbeloppet De intetillräckligaförbehållsskilde inte per

dentill beloppuppgå såbehov,personliga attför stortmedel sina
förbehålls tillräck-enskilde inteandraochboendekostnad nor-

personligamedel förliga sinalevnadskostnader.mala

5 1998:856lydelseSenaste
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behov, boendekostnad och andra
normala levnadskosmader.

skall avgifterna fastställs skallfastställs NäravgifternaNär
kommunen försäkra sigförsäkra sigkommunen att attomom
vårdtagarens ellersambo make sambomake ellervårdtagarens

drabbasiör- inte oskäligt för-oskäligtdrabbasinte enavenav
sämrad ekonomisk situation.ekonomisk situation.sämrad

2 19-0440SOU1999:33
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jordabalkeniändringtill LagFörslag om

haskalljordabalkenoch 35kap. 1812föreskrivs attHärigenom a
lydelse.andefölj

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

18a§°
bostadslägenhet,Ombostadslägenhet, somOm ensomen

tillfastighetsägarenhyrstill utfastighetsägaren enhyrs avenut av
fritidsän-förhyresgäst änfritidsän- annatför änhyresgäst annat

och intedamål sär-utgördelinte utgörochdamål somavsom
boendeformerskildabostad, inte motsva-hyresvärdens egen

och20rande sådana istandardgodtagbarahar lägsta avsessom
delellersocialtjänstlagen§§21styckena,sjundeochenligt sjätte

bostad,hyresvärdenspå hyresgäs-hyresnämndenfår egenav
godtagbarahar lägstainte stan-hy-föreläggaansökantens

sjundeochsjättedard enligtåtgärdvidtaresvärden att som
hyresnämnden påfårstyckena,skalllägenhetenförbehövs att

föreläggaansökanhyresgästensstandard upprust-sådanuppnå
åtgärdvidtahyresvärden attningsföreläggande. som

skalllägenhetenförbehövs att
upprust-standardsådanuppnå

ningsföreläggande.
åtgärdvilken tid deninomskall bestämmasföreläggandetI som av-

föreläggan-får utiVitevidtagits.skall ha sättasföreläggandetmedses
förskälsärskildadet finnsförlängas,fårföreläggandetidet. Tiden om

tidsfristdenföre utgångentidförlängd görsansökandet och somavom
gäller.

tillhänsynåtgärden medendastmeddelasfårFöreläggande om
utbyte. Omekonomisktskäligtberäknaskandennaförkostnaden ge

lägenhe-andraimåsteingreppinnebär görasåtgärdenbegärda attden
ihyresgästernameddelas endastföreläggandefåri huset, ett omter

åtgärden.tillsamtyckerlägenheterdessa
också istyckena tillämpasfjärde sjätte16 §iBestämmelserna -

upprustningsförelägganden.fråga om
ochjämställs innehavare ägaretomträttfastighetsägareMed avav

marken.tillhör ägarenbyggnad än avannansom

6 1997:62lydelseSenaste
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lägstaskall ha godtagbara standard,bostadslägenhetEn anses om
lägenheten förmed anordning inomförseddden är

uppvärmning,kontinuerlig
och kallttill förkontinuerlig tillgång varmt vatten

hushåll och hygien,
för spillvatten,avlopp

toalettomfattande och tvättställ badkarpersonlig hygien, samt
eller dusch,

förelektrisk normal hushållsiörbruloiing,medförsörjning ström
diskho, kylskåp,omfattande spis, förvaringsutrym-matlagning,

avställningsytor.ochmen
stycket krävs det för lägsta godtag-i sjättevadUtöver attsom anges

skall uppnåsbara standard
till förrådsutrymmenbåde inom fastighetentillgångdet finnsatt

fastighetenhushållstvätt inom eller rimligtför inomoch till anordning
från den, ochavstånd

frågasådana brister i hållfasthet, brandsä-harhuset inteatt om
förhållanden inte skäligen kan godtas.kerhet eller sanitära Lagsom

1997:62.
35

hyresrätten till bostadslägenhetfår överlåta sin förHyresgästen att
bostad, hyresnämnden lämnar tillstånd tillbyte få omen annangenom

hyresgästenTillstånd skall lämnas, har beaktansvärdaöverlåtelsen. om
kan påtaglig olägenhet förskäl bytet och detta hy-för äga utanrum

särskilda skälheller andra talar bytet. Tillstån-resvärden intesamt mot
med villkor.det kan förenas

gäller Första stycket gällerstycket inte, inte,Första om om
andra lägenheten hyrslägenheten hyrs i i andra

ihand,hand,
lägenhetendel dellägenheten utgör utgöraven en av

upplåtarensbostad, bostad,upplåtarens
glägenhetenbelägen i belägenLägenheten iärär ett ett

enfamiljshusenfamiljshus inteinte är avsett är avsettsomsom
eller i hyras varaktigthyras varaktigt eller iett attatt utut ett

tvåfamiljshus,tvåfamiljshus,
upplåtits lägenhetenlägenheten har har upplåtitsav av

med någonnågon innehade den innehade den medsomsom
allt- bostadsrättbostadsrätt och lägenheten och lägenheten allt-

sådan jämt innehasjämt innehas med med sådanrätt, rätt,
ellereller

hyresavtalethyresavtalet ett ettavser avser

7 lydelseSenaste 1993:400
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lägenhetellermöbleratlägenhetellermöblerat enrumenrum
hyresför-ochfritidsändamålförhyresför-ochfritidsändamålför
längrehållandet inte har änvaratlängrehar änhållandet inte varat

följd.månader inioföljd.imånadernio
hyresavtalet sär-avser

boendeformer.skilda
bostadfårhyresgästentillkommun attMedverkar ge-annanenen
hos hyres-ansökafår kommunendenna,förmedlaelleranvisaattnom

kom-gällerstycket. Dettaförsta ävenitillståndnämnde avsessomom
bostadsförmedling ärhandharmunalförbund gemensamsomomsom

kommuner.fleraför två eller
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tillFörslag
TV-avgiftlagen 1989:41ändring iLag omom

lagen TV-avgift 1989:41 skall ha2 §föreskrivsHärigenom att om
ande lydelse.följ

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2§
samtligaFör TV-mottagaresamtliga TV-mottagareFör

i avsedda användasanvändas iavsedda är attär att somsom
innehavarens hushåll betalasbetalashushållinnehavarens enen
enda TV-avgift.enda TV-avgift.

betalas också enda avgift betalas ocksåavgift EnendaEn
för samtliga TV-mottagareför samtliga TV-mottagare som som

finnsbutiks- på butiks-finns på samma samma
eller fördemonstrationsställe för demonstrationsställeeller

ellereller mottagare,mottagare,
sjukhus, finns sjukhus,finns inom inomsamma samma

särskilda boendeform, vårdan-vårdanstalt eller inrättning av
stalt ellerliknande slag, TV-motta- inrättning liknandeom av

användas slag,avsedda TV-mottagarna ärär att av omgarna av-
sedda användas demdem får vård. att av somsom
får vård. Boende särskildi
boendeform betalar TV-avgift
för de dennemottagare som
själv innehar.
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tillFörslag
socialtjänstförordningeniändringFörordning om

1981:750
1981:750socialtjänstförordningenfrågaiföreskrivsHärigenom om

och46 47bestämmelserinförasskallförordningen avdet i nyaatt
lydelse.följande

särskildaeller ivård, serviceochhemtjänstAvgift för omsorg
boendeformer

46 §
vård,hemtjänstavgift samtellertörbehållsbeloppNär avsersom

enligt §35bestämsboendeformersärskildaiserviceochomsorg
skallskattefterinkomsterenskildesdet densocialtjänstlagen somär

kostnaderochinkomsterUppgifterberäkningen.grund förtillligga om
vadbestämmelserKommunalskattelagensaktuella.skall somomvara

till-skallnäringsverksamhetochtjänstinkomsterskattepliktigaär av
medräk-landbeskattats iinkomster annatfårHärutöverlämpas. som

ringadessainkomsterfrån ärbortsehar rätt attKommunen avomnas.
betydelse.

skall medräk-kapitalinkomsterskattepliktigavilkaBeträffande som
kapital-Uppgifttillämpas.inkomstskattstatligskall lagen omomnas

kaptalinkomstkontrolluppgiftäldrefår inte äninkomst av-omvara
fast-påverkaförmögenhet intefårövrigtIavgiftsåret.föreseende året

förmögenhetsskatt.frånfår bortseavgift. Kommunenställande av
bostadskostnad.skall räknasFastighetsskatt som

boende, har densärskilteller bor ihemtjänstharmake,denOm som
hälfteninkomstmakens utgöradenskallinkomsten,högsta avanses

denbeviljats insatsendenHarinkomst.sammanlagdamakamas som
beräkningtill grund förliggainkomstendenskallinkomstenlägsta av

förbehållsbeloppet.
medräknas.skall intebarnminderårigaförInkomst

47 §
stycket, bestämmaandraföljeringetskall, annatKommunen avom

förbehålls förlägstenskildedensåförbehållsbeloppetför attnivå
makar ellerprisbasbeloppet, förensamstående 122 procent samman-av

avgiftenkost iprisbasbeloppet. Ingårvardera 101boende procent av
förprisbasbeloppetlägst 57,5förbehållsbeloppet procentskall avvara

för makar ellerprisbasbeloppetoch 100ensamboende procent sam-av
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boende. funktionshindradFörmanboende med under 65 årgemensamt
för ensamstående lägstskall förbehållsbeloppet 144utgöra procent av
ellerför makar sammanboende lägstprisbasbeloppet och 237 procent

prisbasbeloppet.av
normaltfrån vad ingå i hemtjänst eller iavvikelserOm som avses

merkostnaderföranleder för den enskilde skallboendeformersärskilda
Förbehållsbeloppet skall efterbeloppsnivåema höjas. även anpassas

debiterad avgift förkommunaltmerkostnader för mat.
avgiftsfrikommunala servicen insats skulleIngår i den som annars

förbehållsbeloppetför får nivån för förbe-ha bekostats inom ramen
motsvarande mån.sänkashållsbelopp i

enligt § socialtjänstlagenjämkning 37 1980:620Vid prövning av
andra stycket§ förmögenhet.från vad i 46får bortses sägssom om
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Utredningsuppdragetl

Utredningen haft huvudarbetsuppgifterhar två analysera begrep-att-
särskilda boendeformer och dess tillämpning i olika lagstiftningarpet

och kartlägga avgifterna äldre-inom och handikappomsorgen. Utre-att
daren föreslå förändringar bl.a. syfteskall i få enhetliga regler iatt mer
olika författningar vad gäller särskilda boendeformer. uppdragetI ingår

lägga beträffande avgifter förförslag äldre- och handikappomsorgenatt
i den mån kartläggningen på det finnsvisar behov detta,att samt attav
därvid förslagen utifrån kommunalekonomiskabedöma konsekvenser.

utredningsdirektiven redovisas följandeI problem:
boendebegreppet.Oklarheter Riksdagens hari revisorer i rapport

1993/94:3 pekat på oklarheter i klassificeringen äldrebostäder fåttatt av
betydelse det gäller bestämmelser räddningstjänst, hyres-när t.ex. om
lagstiftning, bestämmelser i plan- och bygglag, bostadsfinansiering

Liknande synpunkter framkommer i från Svenskarapportm.m. en
Kommunförbundet lagar1996. I vissa och föreskrifter skiljs mellan
bostäder vilketoch vårdanläggningar, skapar osäkerhet sär-vartom
skilda hänföras.boendeformer skall

boendeformer.Bostadsstöd särskilda Bostadsstöd föri pensionärer
BTP kan erhållas boendeinte i flerbäddsrum. Socialför-av personer
säkringsutskottet har anfört regeringen bör vilka kravatt överväga som
skall ställas för boende särskilda boendeformeri skallatt ett anses vara
sådant boende berättigar till FramföralltBTP. ifrågasatteeget ut-som
skottet till bostadsstöd för delar främ-medrätten personer som rum
mande tvåbäddsrum.i ettperson

avgifterhandläggning ochBrister rättssäkerhet.i Den enskildeav
enligt kartläggningar Socialstyrelsen gjort utlämnad till otydliga ellerär

obefintliga föri vissa kommuner regler jämkning. Ofta måste dent.ex.
enskilde till jämkning.själv initiativta

Kvarboende maka/make. statligaDen pensionärskommittén har vid
flertal tillfällen påtalat den svåra situation många gångerett som upp-

står för eller sammanboendemakar den flyttar tillnär partenena en
boendefonn.särskild

Stora avgiftsskillnader. Socialstyrelsen har redovisat skillnaderstora
fråni avgiftsnivåer. delrapportI HSU 2000 Behov och ien resurser
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kommittén och sjuk-hälso-1996:163analys, SOU görvården, omen
bedömningen regeringen börorganisationochfinansiering attvårdens

äldreomsorgen.avgiftssystemet inomtillinitiativ översynta aven
allautgångspunktutredarensskall män-direktiven attEnligt vara

omfattandevidbostadbo imöjlighet ävenskallniskor att en egenges
omfattandeskallboendeformersärskildaIochvårdbehov omsorg.av

tillgodo-eller längre tid, kunnakortareförochvårdbehov omsorg,av
kortfattatkanuppdragUtredningens anges somses.

och vilkaförfattningarinnebörd olikaiboendebegreppetsanalysera0
få.klassificeringar kanochbenämningarolikakonsekvenser

särskilda boen-Överväga för boende iställasbörkravvilka attsom0
bostadstillägg.tillberättigaskalldeformer

hyreslagenenligtavgränsningennuvarande ärdenUndersöka om0
boende.särskiltfrågadetlämplig ärnär om

avgiftsbeslutenskiltöverklagamöjlighet ettfråganAnalysera attom0
jämkning.begäranavslag påeller om

ochmed bidragtillsammansavgiftskonstruktionerKartlägga som0
marginaleffekter.tillupphovskatter ger

sammanboendemakar ellerförsituationenrättsligadenAnalysera0
korttidsboende ellerdagvård,erhåller permanentden partennär ena

boendefonn.särskildtillflyttar
jäm-vilken kommunernai månnivå,förbehållsbeloppetsKartlägga0

vilken"försörjningsstöd", iförnivånmed ut-nivåställer denna
vilken månoch isöka socialbidragtillhänvisasäldresträckning att

kostnadsskäl.från insatsenavståräldre av
ochsjälvkostnadsbegreppettillämpningkommunernasKartlägga av0

kom-avgiftstäckningsgraden för olikaredovisasammanhangdettai

muner.

kommunal-utifrånskall bedömasutredarenfrånförslagEventuella
bilagahelhet iåterges i sinDirektivenkonsekvenser.ekonomiska

områ-och forskning inomutredningardelhar tagitUtredningen av
Utredningenredovisas.där resultatreferenserdet, enligt de angessom

Stockholms länsStiftelsendatadebearbetasjälv kunnathar härvid som
samband medÄldrecentrum Socialstyrelsen iuppdragfram påtagit av

handikappom-för äldre- ochavgifteruppföljningSocialstyrelsens av
specialbear-uppdrag gjort vissautredningenspåSCBVidare harsorg.

harUtredningenkallade Hinkstudie.såuppgifter SCBsibetningar av
Räddningsverket,material från bl.a.ochinformationerhållithärutöver

intresseorgani-från vissaKiruna AB,iRadiotjänst samtBoverket och
Demensförbundet ochRiksförbund,Handikappadesbl.a. Desationer,

Riksförbund.Hyresgästemas
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Utredningen har gång haftunder arbetets samråd med Kommittén
för frågor rörande socialtjänstlagenvissa ochöversyn socialtjänstensav
uppgifter Socialtjänstutredningen, Kommittén för översyn syste-av

för bostadstillägginkomstprövning till pensionärer BTP-met av m.m.
utredningen och med Fastighetstaxeringsutredningen.
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boendeformerSärskilda2

Förslag
kan sammanhangboendeformer" i vissa"särskilda utgöraBegreppet

medboende för äldre och bostadsärskiltförsamlingsbegrepp sär-
andra enbart bostäder förfunktionshindrade, iförskild service avse

"särskilda boendeformer" detta endastsårenodlasyfteäldre. I attatt
för bostad med särskild förservicesamlingstennanvänds som

för äldre korttidsboendesärskilt boendefunktionshindrade, samt
boendeformer" ändras"särskilda i 20 SoL§föreslås begreppetatt

till "äldreboende".
tydliggörande skallmed "äldreboende"föreslåsVidare attett av

boende för äldre behov vårdförbostäder permanent vars avavses
trygghet ordinärtinte kan tillgodoses ieller service samtomsorg,

detta formuleringen "sär-lagtexten preciserasboende. I attgenom
och omvårdnad" till "äldre-för service ändrasboendeformerskilda

föroch service"för vård, Enboende nämnaregemensamomsorg
den enskilde få erfor-boendeformer skall kunnasärskildaalla är att

sjukvårdslagenhälso- och och ochvård enligt servicederlig omsorg
enskilde skall kunna bo kvarsocialtjänstlagen. Den ienligt samma

flytta mellanoch behöva olika boendensärskilda boende inte om
ökar.vård ochbehovet omsorgav

det skall finnas olika fonner boende förklargörslagtextenI att av
också detändras så framgår kommu-behov.olika Laxtexten att att

behov äldreboendetillgodose äldres påkan sätt änannatav ge-nen
boendet. innebär inte ändringsjälv Detta någoninrättaatt avnom

långt möjligt erbjuda äldreboendeskyldighet såkommunens att som
korttidsboende kommunen.och inom

för äldre vill bo tillgångBehovet bostäder med till visssomav
olika fonner på den vanligatillgodoses i bostadsmarknaden.service

markeras kommunensförsta stycket SoL verka för20 §I attansvar
lämpliga och tillgängliga bostäderskall finnas för äldredetatt som

äldreboende ändåbehov behöver bostäder medinte iär men somav
tillgänglighet.god
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reglerasäldreboende ochfrånskiljsboendet utkortvarigaDet
kommu-påverkar inteFörändringenSoL.§korttidsboende i 20som

enskildesheller densjukvård, inte rätt attochför hälso-ansvarnens
korttidsboende.beslutöverklagaförvaltningsbesvär omgenom

bostadboende ochsärskiltBegreppen2.1

servicesärskildmed

funk-till vissastöd och service1993:387till lagenförarbetenaI om
medbostadhuvudformema sär-bl.a.LSStionshindrade att avanges

Servicebosta-gruppbostad.ochservicebostadskallserviceskild vara
medeller tillsammansbostadshusvanligtförlagd ikan ettden varasom
harbostadsådanförarbetenaidefinierasservicehusflera i somvaraett

litetGruppbostad definieras ettservice.tilltillgång an-varagemensam
flerfamiljshus kringellerradhusvillor,grupperade ital bostäder ärsom

tider påallavård kanochserviceoch där gesutrymmengemensamma
täckahuvudsak kanpersonal ifastfinnasskall detVidaredygnet. som

betydelse förha någonskall inte ut-Detstödbehov.helaboendesde
ellerLSSdet regleras isärskild servicemedbostadformningen omav

SoL.1980:620,socialtjänstlagen
förar-iäldreboende finns intebeträffandebeskrivningMotsvarande

Ädelreforrnen lagstiftarensmedsamband ut-det ibetena. Tvärtom var
flexibla lösningar.kommunernatillätbegrepphatalade vilja ettatt som

traditio-omfattar vadäldreboende försärskiltSamlingsbegreppet som
gruppboende.servicehus ochålderdomshem,sjukhem,nellt benämnts

boendefonnersärskildasådanaförbegreppanvändaGenom ettatt
frihethar istatsrådet kommunernaföredragande storattdetmarkerade

vård skall till-ochboende, servicesådantbehoväldresfråga hur avom
godoses.

skallboendedock denboendeforrnersärskildaför är attGemensamt
personal dygnettilltillgång rimt.ha

konsekvenser.rad rättsligaknutnaboendeformersärskilda ärTill en
biståndbedömdboendesärskiltföljer ärsocialtjänstlagen attAv en

och kommunen§ SoLenligt 35avgiften bestäms attinsats, ansvararatt
sjukvårdslagenEnligt hälso- ochlagen.beskrivs ikvalitetför den som

tilloch sjukvårdsansvarethälso-kommunenharHSLl982:763, upp
landstinget ingetmedanboendeforiner, annatsärskildailäkamivå om

har be-boende. Avgränsningenordinärti ävenhar dettaavtalas ansvar
lagstiftning såsom TV-regleras irad frågortydelse för annansomen

fastighetsskatt.brandskyddföreskrifteravgift, samtom
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form klassificering eller uppdel-skervårdgivareFör privata en av
särskild boendefonn länssty-skallvadning vara genomansessomav

medan detjämlikt 69 § SoL, kommunernastillståndsgivningrelsens är
vilka kommunalabestämma boendenidentifiera ochatt somansvar

särskild service och särskilt boende.boende med Förskall varaanses
svårigheter dra mellan vadibland finnasdetkankommunerna gränsatt

boende ochordinärt eller hem för vårdboendeform,särskildärsom
boende.

socialnämnden för detsocialtjänstlagenEnligt 23 § attansvarar
för enskilda och familjer behöverboendevård ellerförfinns hem som

för vård och boendehemmet.utanför det Hemvårdas och bo äregna
till alltbehov det finns tendenslångvarigaförinte avsett men enmer

ellerkan snarlika ordinärtunder formerlängre placeringar varasom
svårigheter klassificera boendesärskilt boende. Kommunens äratt ett

boende för meddet gäller människorvanligastellertydligast när psy-
människor finns olika fonner boendedessaproblem.kosociala För av

sträcker från bostadshotell ochformer sigsocial insats. Dessasom
gmppbostäder Mestadels fungeraroch sjukhem.tillkollektivboenden

boendeformer och ordinärt boendesärskildamellanuppdelning utan
hartveksamhet det respektive kommundet råderproblem. Där är som

boende kommunen ochhar behovvilkenbestämma typatt som avav
därefterboendenadeinrätta egna

boendeformersärskildal Begreppet

särskilda boendeformertid begreppet vunnitlång innanhar tagitDet
1990-taletunder har dock på fleraUtvecklingenförankring. sätt svarat

boendeforrnema flexibla,har blivitintentionerlagstiftarensmot mer-
ökande grad möjliggöra för äldre bo kvar påkan ioch kommunerna att

vårdbehovet omfattande vid livets slut.servicehuset äräven om
studie försök klassificeraredovisar i boen-Socialstyrelsen ett atten

boendeformernas uppgifter. studien användsmed ledning Idet egnaav
sjukvårdsinfonnation bedömsHälso- och HSIfrånregisterett som

samtliga särskilda boendentäcka drygt 80 procent av

Ädelparadoxen,Äldreuppdraget 98:11, sidSocialstyrelsen, 13
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sigkallarsjälvboendenaolikaTabell Vad de

enheter,Andel %enheterAntalBenämning
15,5518Sjukhem
3001 0 lServicehus
12Ålderdomshem 397
23773Gruppboende
4148Servicelägenheter
4,5Äldreboende 155
7224boendeSärskilt
3,519Övriga lbenämningar
1003 344Summa
korttidsbocndepensionärshem,vårdhem,demensboende,vårboende,

Ädelparadoxen, registerledning HSI:smedÄldreuppdraget 98:11,Källa: av
september 1997

begrep-medbetecknar sigsjälvaendast sju procentkanDet attnoteras
benämningarnaolikabakom desigdöljerVadboende.särskiltpet som

Även begreppentydigtförhållandevissåväsentligt.skiftakan ett som
granskning. Dettavidolikamycket närmaregruppboende kan ut ense

Äldre-Stockholms länsStiftelsenstudienationellframgår t.ex. av en
mycketredovisadekommunernadärunder 1995,genomfördecentrum

gruppbostadboendenskiftande som
ålderdoms-servicehus,begreppkonstaterasSamtidigt kan att som

relevans. Dennahar vissanvänds ochsjukhemochvårdboendehem,
ellerboproblemibland skapa attkanindelning person ansesgenom en

vårdgi-ellerexempel kan kommunenTillvårdnivå""felpåvårdas en
ochservicehusbo kvar pådålig förför attattäratt personenvare anse

sjukhem.tillflyttabordedärförhan
sjuk-långvården.till BegreppettillbakagårhistoriaSjukhemmets
olikaboende.särskilt Deinarbetatbetydligtoch änvälkänthem är mer

fly-vårdboendesjukhem,ålderdomshem,gruppboende,boendena som
varandra.alltmer in ipraktikendock iter

Tidigareändrad inriktning.väsentligtfåttharservicehusen en
klarahade svårtför äldreservicehuset alternativ attkunde ett somvara

omvårdnadsbehov. Ihade någrainteboendetdetsig i sommenegna
led plane-ihelt enkelt skeservicehusiinflyttning ettkundebland som

rollfåttservicehusen alltmerharålderdom. Numeraför sinring samma
byggshaft. servicehustraditionellt Mångaålderdomshemmet omsom

Ädelutvärderingen2 95:2Socialstyrelsen,
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eller de-omvårdnadsbehovmedför stortbättreför att personerpassa
mens.

särskilda boen-traditionella formernaolikadeinnebärDetta att av
tydligtblivitoch det harinriktning attenhetligfåttdeformer meren

omvårdnadsbehov intemedmänniskorförboende stortdessa somär ett
medvilket ihemmet, överensstämmerdet stortitillgodoseskan egna

utgångspunk-utvecklinglagen. Denna ärikriteriernuvarande aven
Övrigaordinärt.förhållande tillboende isärskiltdefinieraför atttema

tillknutetför kommunen ärochde kravutgångspunkter är somansvar
boendeformer.särskilda

Äldreboende lagstiftningtidigarei2.1.2

formen förhuvudsakligadenålderdomshemmet1950-talettillFram var
hemskyldighet inrättaäldre. Kommunernasvård attomvårdnad och av
fat-årsmed redan i 1918fannsvårdbehövandeandraochåldringarför

1955.socialhjälpslagentillvidarefördes antogsochtigvårdslag som
skulle ålder-åldringsvårdenförriktlinjerpolitiskaårs1947Enligt

ålderspensionärUngefär tiondekraftigt.byggasdomshemmen ut var
1946:52SOUSocialvårdskommitténplats.behövaberäknades som

ålderdomshemmen.utbyggnadkraftigföreslogfråganutrett aven
barastartadeLo-Johanssondebattskrift Ivar ettbl.a.Med paraven
"hemvård iparollenlanseradesdebatt.omfattande Därår ensenare

börjadeålderdomshemmettillAlternativ växavårdhem".förstället
folkpensionsreformendettatillbidrogfaktorfram. En somvarsom

längreäldre behövde intekraft 1948. Deträdde ioch1946beslutades
grund fattigdom.endast påålderdomshemflytta till av

pensionärsbostädersärskildaframalternativ växteEtt somvarsom
hadeRiksdagenboendesituation.äldresförbättrasyftebyggdes i att

pensionärshem.för byggastatsbidragsärskilda attbeslutat1939 om
hemmet.betydelse hjälp ifåkomutveckling störstattDen varsom

hemsamaritverk-försöket medförstadetstartade 1950Röda Korset
fördirektivetmed det förstaSocialstyrelsenkorn1952samhet. Redan

utredningår tillsattesgamla. Sammaförhemhjälputformningen enav
andraproblem pååldringsvårdens vä-lösa även"sökamed uppdrag att

det möj-förvidta åtgärder göraanstaltsvård, bl.a. attattän genomgar
Åldringsvårdsutred-hem".i sinakvarstannaåldringamaförligt att

"Åtgärdema förstaåldringsvården måste iinomföreslogningen att
medelallamedutsträckning inriktas påmöjliga atthand och i största

få levapersonliga påfrestningaralltförgamlaförhjälpa de storaatt utan
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hem.möjligt i sina Regeringenlängeoberoende liv såett egnasom
stadfästes riksdagen 1957. Dettaförslag,följde utredningens avsom

hemmaboendeideologinfförgenombrottbetecknaskan ettsom
for de kro-fick landstingenlagändring år 1951Genom ansvareten

Ålderdomshemmen avlastades därmed den blandningniskt sjuka. av
Ålderdomshemmen hade inteproblemen.utgjortboende ett avsom

det ovanligt1960-talet intepåäldre. Införbehållna attbara varit var
ålder-tillsynsbehov "inhystes" påochmedandra omsorgs-grupper

domshemmet.
utbyggnad1980-talet innebar så-ochmellan 1950Utvecklingen en

institutionella boendet.dethemhjälpenväl somav
redovisade antalet platser i1977:40SOUSocialutredningen att

platser tillperioden 1960-1975 med 00020underökatålderdomshem
alla har enkelrum,konstateradesutredningen nästan att60 000. I att

tillfredsställande.intedenstandarden ökat att varmen
År alternativa boen-det behövdesbeslutfattade riksdagen1964 att

till byggande ålderdomshemStatsbidragetäldre.deformer för upp-av
medbidrag till hemhjälpen 35fâr kommunernaSamtidigthörde 1965.

bruttokostna-från år 1975 35nettokostnadema, procentprocent avav
dema.

utbyggnadrelativt snabb utveckling ochskedde1970-taletUnder en
den enskilde hyr modern ochservicebostäder, därolika former enavav
och tillgodosågs vanli-serviceBehovetfunktionell bostad. omsorgav

kunde kommu-hemhjälpen. Härigenomkommunaladengenomgen
gällde för ålderdomshemmen,vadskillnadtill stats-mot somnerna,

städerna.Utvecklingen snabbast i depersonalen.bidrag till störrevar
pensionärshotell och bo-servicehus,olika,Benämningama somvar

till hobbylokaler, matsal/res-oftast tillgångboende hadestadshotell. De
huset.läsrum/bibliotek iochtaurang

3 sidSOU 1956:1, 185
4 åldringsvårdHemmaboendeideologins genombrott, ochEdebalk:Per Gunnar

frånMeddelanden Socialhögskolan, Lunds universitet1945-1965.socialpolitik
1990:4
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tid fannsöverskådligdet inombedömningSocialutredningens attvar
fannsålderdomshemmen. Detboendeform motsvararbehov somav en

intepensionärervissautredningen,menaderisk, att avgrupperannars
Socialutredningenderas behov.servicefå denskulle motsvararsom

trygghets-framförallt fick sittålderdomshemmetäldre imenade deatt
omvårdnadochomfattande servicedentillgodosettbehov somgenom

självstän-högre gradtillgodosågdäremotservicehusendär. avenges
tryggheten.åsidosättadighet utan att

ålderdomshemmende dåvarandeföreslogSocialutredningen att
byggande ochFinansieringenservicehus.begreppetskulle ingå i av

boendeformerna.för de tvålikaborde blidrift
fö-1979/80:1 anslöt sigpropsocialtjänstlagenpropositionenI om

servicehusordetanvändaförslagettill ettstatsrådredragande att som
medboendeformerfor olikabegreppgemensamt gemensam ser-av

omfattandetillgodosesyfteålderdomshemmen,inkl attvice, vars var
kunnaföreslogsByggande servicehusoch vård.servicebehov avav

ladespersonalenstatsbidrag tillVad gällerlån.statligamedfinansieras
skulle omfattasålderdomshemmenförslagdock inga att sammaavom

hemhjälp.socialförstatsbidrag som
förkollektivhusmöjligheterna byggaockså påpekadeStatsrådet att

boendefonner.alternativaolikaprövaatt
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Socialutredningen skildaföreslog detsjukhemmenVad gäller att
långtidssjukvård äldreomsorg borde bibe-förhuvudmannaskapet resp

borde däremot byggas Sjukvårds-samarbeteformerhållas. Olika ut.av
institutionell vård och andra insatserförbordehuvudmannen närsvara

kan enligt utredningenvårdbehov. Dettamedicinsktfinnsdet antasett
varaktigt kräver dygnetinsatservårdbehovföreligga runt.när ett mer

bordekommunerna och landstingen inteuttaladeSocialutredningen att
vårdresurser.likartadetämligenbygga upp

behovetvidare på landstingenpekadeSocialutredningen att ut-av
miljöer mindre institutioner för denhemlika iochvecklade lugna väx-

senildementa.ande gruppen
1979/80:1 sid 2931 detanförde propstatsrådFöredragande att

boendestandarden på sjukhemmen, inteföljafanns skäl fortsattatt som
riksdagen beslutat 1964 årsmiljö ihemliknandefått den program.som

socialutredningens förslag lands-tillstatsrådetanslöt sigVidare att
för vården senildementa.huvudansvaretskall hatingen av

lagfonnulering SoL:följande § 19föreslogspropositionenI

för äldre människor får möjlighetskall verkaSocialnämnden att att
och ha aktiv och meningsfull tillvarosjälvständigtoch boleva att en

andra.medgemenskapi
med behov särskilt stöd skall kommunenmänniskoräldreFör av

servicehus.med servicebostäderinrätta gemensam - - -

Socialutskottet anförde bl.a. föl-enligt förslagetbeslutadeRiksdagen
jande:

med vad anförtslikhet i propositionen,förutsätter, iUtskottet som
ålderdomshemmennuvarande skalldevårdforrn utgöratt somen

överskådligtid, börfinnas kvar inom även strävan attom vara suc-
inackorderinghe erbjuds vid ålder-övergå från dencessivt som

serviceindividuellt anpassaddomshemmen till en mer

Äldreomsorgen inför 90-talet2.1.3

antaletskedde i takt med äldre med vård-1980-taletUnder att stora-
omorientering i på det institutionella boendet.ökadebehov synenen-

ålderdomshemmendentecken påEtt att sammanya synen var gavs
för personal hemtjänsten.statsbidragvillkor vad gäller Ett annatsom

för sjukhemmenhuvudmannaskapet förändrades.påattvar synen
Äldreomsorgen inför 90-talet proppropositionregeringensI

problem med det utbud då fanns1987/882176 redovisas vissa som av
bodde på ålderdomshem hade enligtbostäder för äldre. De som propo-

5 1979/80 SoU:44
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ålderdomshemmen tänkta för.vadvårdbehov änsitionen varstörreett
och 80-ta-under 1970-servicebostäderutbyggnadenmedAvsikten av

hade såäldre inteboendestandard förgod"beredalen somatt envar
servicebo-ålderdomshem ochvård. Bådeochservicebehovstora av

avseddavad de varitvårdtyngd änfåttha störrebedömdesstäder en
ålderdomshem ochservicebostäder,föreslåspropositionen attför. I

ochserviceenskilde fårdenutformade såskall attgruppboende vara
kan boboendedenutformas såvården attochbehovvård efter att
dessa bo-skullelokala sjukhemmedTillsammansslut.till livetskvar

Ål-länssjukvården.vård inomlångvarigsuccessivt ersättaendeformer
boende-framtiden,ibehövasbedömdes ävenderdomshemmen men

förfrämstskulle byggasGruppbostäderförbättras.måstestandarden
demenssjukdomar.medäldre

motioneroch depropositionenbehandlingsocialutskottetsVid av
ålderdomshemmenfrämstdetdenanledningmedväcktes varavsom

uttalandendegivetvisförutsätter"Utskottet attfokus.stod i somsom
ål-boendeformensärskildadengällerdetgjorttidigare närriksdagen

kunnat kon-tidigareharUtskottetefterlevas.kommerderdomshem att
skall finnasvårdfonndennaenighetpolitiskråder attdetattstatera om

åldersde-för devårdenviktenvidarepåtalar attUtskottetkvar." av
utbyggsmenta

för äldrebo-målÄldredelegationen föreslog följande1989:27Ds
endet

äldredet gällerochsocialpolitiken,bostads- närInriktningen av
sociala han-psykiska ellermedfunktionshindermedsamt personer bo-för dem bo i sittmöjligheternaförstärka egetattdikapp, är att

särskildaerbjudaskunnaemellertidmåstemänniskorende. Vissa
behovgrundläggandefå sinakunna trygg-förboendeformer att av

tillgodosedda.omvårdnadochhet, service

"särskilda boen-borde begreppetuppfattningäldredelegationensEnligt
kunna användas i SoLomvårdnad"ochför servicedeformer som sam-

såväldelegationen avsåg,boendeformerallaförlingsbegrepp ser-som
för,huvudmänkommunernaålderdomshemochvicebostäder varsom

de lokalahuvudmännen ochmellangråzonfanns igruppboende ensom
förtydligaSyftetför.huvudmanlandstingen attsjukhem varvarsom

allaboendeformer tillutbudvarieratför "ettkommunernas avansvar
Äldredelegationen lämpligamed dettaavsågstöd".sådantbehöversom

äldrebaraalla åldrar, inteförboendeformer

5 sid 691987/882176prop
7 sid 14ff1988/89:SOU6,

sid 220f8 1989:27Dsäldreomsorgen,förAnsvaret
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Äldredelegationen ansåg ålderdomshem och sjuk-Samtidigt attsom
vårdfonner betonade delegationenochboende-behövdeshem attsom

god utrymmesstandard,uppfylla kraven påskallsiktpåkommunerna
till frihet tillgo-enskildes och integritet kandenoch utformas så rättatt

doses.

Gällande2.1.4 rätt

handikap-och vård till äldre ochför servicepropositionen AnsvaretI
uppdelning förgjordes så1990/91:14,pade att ansvaretenmm, prop.

skil-kom regleras i § SoLför äldre 20boendefonnersärskilda attsom
bostäder med särskild service förför inrättafrån män-des attansvaret

eller andra skäl betydande svå-psykiskafysiska, möterniskor som av
regleras i 21 § SoL.livsföringrigheter i sin som

framhölltill förslagen det i kom-anslöt sigSocialutskottet attsom
servicebostäder,tillhandahållabör ingåskyldighet att grupp-munemas

sjukhem Utskottet ansåg det be-och lokalaålderdomshemboende, att
boendeformer, bara förutbyggnad alternativa intekraftighövdes aven

funktionshindrade. Vad gäller lokala sjukhemföräldre ävenutan pe-
kunna levaförutsättning för skalldetkade påutskottet är attatt manen

valfrihet och personlig integritetövergripande målentill de attomupp
rum.bo iskall kunnaönskarden så egetsom
kommunernas för allttydliggörareformenSyftet med att ansvarvar

bedrev långvårdssjukhusen.landstinget på Idenäldreboende, även som
former social och medicinsk"olika serviceanförspropositionen att av

den enskildes hem. enskildetillgodoses i Denhand kunnaskall i första
flytta till särskild boendeform förväljaemellertid kunnaskall att en

omvårdnad"."ochservice
socialtjänstlagenpropositionen ändring iuttalar iRegeringen om

äldrehuvudinriktningen det gäller1996/97:l24 näratt omsorg om
funktionshinder förstärka möjlig-med olika slagsoch är attpersoner

och detta borde utgångspunktboendeheterna till närävenatteget vara
behov tillsyn, omvårdnad och vård.omfattande Närden enskilde har av

på trygghet och säkerhet längre kaneller kraven intebehovet tillsynav
bör det finnas möjligheterhemmet flytta tilltillgodoses deti att enegna

konstaterar vidareboendeform. Regeringen det förekommersärskild att
de olika slag kollektivt boendeolika benämningar påmånga av som

särskilt boende. Traditionella benämningaringår samlingsbegreppeti

9 sidl990/9l:SOU9, 24
m Sid lf1990/91 :SOU9, 3
" och vård tillfor service äldre och handikappade1990/91 14, ansvaretprop :
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gruppboende och sjukhemservicebostäder, antasålderdomshem,som
benämningarboendeformer ochmedtaktbetydelse iförlora att nya

hemmet måste,kvar detbo ikanlängreintefram. När egnaväxer man
vad det kal-boendet-särskildadetmening, oavsettregeringensenligt

den enskildesbeaktarochvårdgoderbjudakunnalas omsorg somen-
livskvalitet.trygghet ochintegritet,självbestämmande,behov av

1990-taletunderUtvecklingen2.1.5

faktorerföljandepåverkats bl.a.Äldreboendet 1990-taletunderhar av

till indivi-flexibilitet och anpassningpåinriktningLagstiftningens0
behov,dens

kvarboendeprincipen,betoningLagstiftarens av
ekonomi,ansträngdaKommunernas

år.80andelen överökandeDen personer
slutenvårdlandstingetsvårdtider inomKortare

färdigbehandlademedicinsktFärre

till alltmerkommuner lettflertalethar i1990-taletunderUtvecklingen
"sjukhemmet"pekasvårarealltblir utboendefonner. Det attflexibla

utsträckningökandekan iMan"servicehuset".det frånoch separera
individens behovboendet avgörsjälva utandet inte är somsäga att

med intentionernaligger linjeutveckling iomfattning. Dennavårdens
Ädelrefonnen. efter indivi-skulleoch vårdenBoendetmed anpassas

flyttavård behövafå adekvatförskall inteenskilde attdens behov. Den
ålderdoms-tilloch sedan vidareservicehustillbostadenfrån den egna

Danmark ochiakttasutveckling kan isjukhem. Sammaellerhem
Norge.

ordi-tillgodoses iomsorgsbehovvård- ochkanIdag stortäven ett
och hem-hemsjukvårdkostnaderna försammanlagdaboende. Denärt

ofta högreochkvällarinkl ändagligen nätter ärtjänst omgessom
kostnadenhögresärskilt boende. Deninstitutionellt ivården ettmerges

påverkaboende tycks dock inteordinärthjälpen itillhandahållaför att
utbyggnad underhar det skettlandsting. Tvärtomochkommuner en

såväl från hemtjänstenoch nattetidkvälls-1990-talet insatser somav
År hjälperhöll 191992hemsjukvården. omsorgstagamaprocent av

100andelen 828 Drygt1997och/eller år procent.kvällvarje natt, var
ökning med 19kväll/natt,hjälp varje procentfickfler enpersoner

ochkontinuitetdock svårtoch 1997. Det attmellan 1992 är ge samma
boende,särskiltordinärt boende iiochkvällartrygghet nätter som

Äldreuppdraget 1998.Socialstyrelsensivilket b1.a. framgår
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slutenvård kortatshar och eftervårds-landstingetsVårdtiderna inom
konvalescenthem har drastiskt minskat.landstingsregiformer i som

akutsjukvården har minskat med 40inomAntalet vårdplatser närmare
1992-1996. medförthar ökat tryck på oli-Dettaunder åren ettprocent

har också lett till fler fårkorttidsboende. Detformerka att personerav
eller i särskild boendeforrn. Antaleti hemmetvården och enomsorgen

under 1990-talet minskat frånfärdigbehandlade har imedicinskt mars
personer.cirka1996 2 000till januariicirka 2501990 5

ökande grad kommunernas äldreboen-islutskede ilivetsVård i ges
sjukhus har minskat frånavlider på 50alladen. Andelen pro-somav
Äldre med demenssjukdomår 1995.till 43år 1992 procentcent grav

äldreboenden, denkommunernas inte inomvård ifår sin psy-numera
landstingsdriven slutenvård.ellervårdenkiatriska annan
äldreboende genomsnittligt äldre ochflyttar in i ärPersoner settsom

gäller detta inflyttningen till vadsynnerhetvårdbehövande. I sommer
del landets kommunerservicehus. Itraditionellt benämnts storen av

form plats i äldreboende höjts.få bistånd itröskeln förhar att av

boende och standard iplatser,Antal2.1.6

äldreboende

Ädelrefonnen, mellan och har antaletalltså 1992 1997Efter personer
med Andelen 80äldreboende ökatbor i procent.tretton personersom

äldreboende har ökat från 21,3 år 1992bor iår och äldre procentsom
har antalet boende relativtFrån 1994 varittill år 1997.22,9 procent

medan andelen boende alla 80 år000konstant, kring 135 personer, av
Hälftenfrån till årssjunkit något, 23,2 1997 22,9.och äldre har procent

äldreoch och 42 i denåldern 90 årkvinnorna i männenprocent avav
boende. åldersgruppen årsärskilt I 80-89åldersgruppen bodde i var

och förför kvinnorna 15andelarna 20 männen.procentprocent
kan förklaras bl.a. med de statliga1992-1994ökningenDen stora

medverkade till utbyggnad främstaktivtstimulansbidragen avsom
utnyttjade från landstingetkommunernagruppbostäder, och över-att

effektivare.fastighetertagna
fördet möjligt äldre bo kvar hemi sittInriktningen göramot att att

inneburit fokusåren ha stått på utbyggnadkan under de attsenaste mer
nattpatruller och andra delar den hemtjänstkvälls- och ärav somav

med omsorgsbehov.äldreinriktad på stora

2 1997/98: Utvecklingen denskrivelse 155, inom kommunala sektornRegeringens
Ädelreforrnen,13 följer och utvärderar 1996:2, slutrapportSocialstyrelsen
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1992-1997boendeTabell antaletUtvecklingen av

År 1995 19971994 199619931992
135 414 133 136 206066 135 536 005129121061antal

boende
0% +2%+5% -2%+7%årlig

ökning
+13%+12% +12% +10%+7%ökning

jämfört
med 1992

23,2 % 22,5 % 22,9 %23,2 %22,4 %%andel 21,3av
alla 80 +

och Socialstyrelsen,Centralbyråns meddelanden 1992- 1993StatistiskaKälla:
1994-1997änststatistikenSocialtj

korttidsboende särskilda bo-eller erhöll ibodde iAntalet personer som
1997/ drygt dessaårsskiftet 1998 136 000. Avvidendeformer varvar

äldstakvinnor 68 procent.och 93 000 Deprocent3200043 män
borår och äldre.drygt 70 80 Detdominerar,åldersgruppema ärprocent

boende-särskildaålderspensionärer iintedock äräven personer som
vid årsskiftet 97/98 cirkabodde 5 500Totaltför äldre.former personer

för äldre, fyrasärskilt boendeår i65 procentän avyngresom var
samtliga boende.

1997/98statistiken vid årsskiftetnationellaenligt denTotalt fanns
procent drevs kommu-cirka 3 530 90enheter,cirka 2504 avVarav

enskilda och10 procent vård-och 690landstinget38 om-avnen, av
sorgsgivare.
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boendestandardTabell Utvecklingen av

Andel bostäderbostäderAntalBoendestandard
19971997 19921992

56 080 77117Flerbäddsrum/två-
bäddsrum

2734 059 4650 275kök1 utanrum,
41938 235030525och1 rum

kök/kokvrå/kokskåp
2531 738 2324 934och2 rum

kök/kokvrå/kokskåp
2 22 1790282kökoch3 rum

76103 742 6879281toaletthar egen
47 6790 72008557duschhar egen

och/eller bad
100100124 994253110antalTotalt

rum/lägenheter
Socialstyrel-ochmeddelanden 1992 S 23 SMCentralbyrånsStatistiskaKälla:

Socialtjänststatistiken 1998:7sen,

Ädelreformen relativtboendestandarden förbättrats ihar1992Sedan
duschhade mindre hälften1992/93årsskiftetVidsnabb takt. än egen

medAntaletfem årtredjedelarbad tvåeller mot personer egensenare.
ökatandelen alla boendeoch000med 22ökattoalett hade nästan av

Ännu dockvid årsskiftet 1997/98 deladetill 76från 68 procent.procent
make/maka/sambo.med än12 000nästan annanpersoner rum

genomförtSocialstyrelsen inominventeringenrefereradedenI ovan
Äldreuppdraget enheter kommunernaingår 303 övertogfor somramen

Ädelreformen. hälftendrygtdessaAvsamband med atti uppgav om-
deboendestandarden. 120 303förbättra Iforskettbyggnation att av

också för-enkelrum. Vanligtfå flerdennaenheterna avsåg attatt var
denna studieenkelrum uppskattas iAndelenhygienstandarden.bättra

frånunder 1990-talet ha ökat 38studierolikamed ledning procentav
benämns sjukhem.boendefonner Dendei storatill 59 procent som

ha påoch 1998. Attskett mellan 1994haökningen eget rumsynes
duschhar toalett ochalltjämt intedocksjukhem innebär att man egen

Socialstyrelsens har 74inventeringingår isjukhemeller bad. deI som
dusch/bad.ochtoalett 48enkelrummen ävenprocentprocent egenav
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dåmed 1991, bara hadejämfört 37ökningdockDetta procentär en
toalett."tillgång till egen

allt äldreboende,redovisas inkl korttids-statistikennationelladenI
finns uppgift antal i kort-1995Frånboende, gemensamt. om personer

31/12 1995 och 31/ redovisasMellan 12 1997årsskiftet.vidtidsboende
till 6 300400från drygt 5 näraökning personer.personeren

antal beviljade hem-uppgifterMed ledning personer som varomav
bodde äldreboendeservicehus/servieebostad i intetjänst i resp men

efter 1995 kan antalet boende iuppgift saknashade någon insats ser-
cirka drygttill 000, 10 000uppskattas 55vicehus/motsvarande varav

dessahemtjänst 1995. Av 000någon 55hadeinte personerpersoner
den nationella statistiken säkramed ledningkan cirka 6 000 upp-av

makar/sammanboende skulle innebäraDetgifter saknas attantas vara
servicebostäder. antal ligger tillDetta000-53 000finns cirka 51det

gjorts i kapitelkostnadsberäkningar 10.grund för de som
korttidsboende eller boddehadeAntalet permanentpersoner som

vid årsskiftetsåledes cirka 80 000helinackorderingmed personervar
97/98.

boende särskilda bostäder med hel-Hinkstudie har de iI SCB:s
de bor. tredjedel har be-kategorisera Enombettsinackordering var

tredjedel sjukhem,ålderdomshem, 13boendeskrivit sitt en somsom
och har angivit form. Cirkagruppboende 20 procentprocent annansom

Hinkstudien kvar tidigare bostad.sinhade enligt10 procent

överväganden1

särskilda boendefonner ingår ställningstagandeanalysen begreppetI av
någon och dels detbörtill dels begreppet ersättas termav annan omom

skulle bytaklart definierat. Jagtillräckligt ävenattär menar om man
boendefonner skulle problemen med skiljasärskildabenämning att

p p boende kvarstå. Jag har beträffande dessa frågor i i i i i idet från ordinärt
särskilda boendefonnerbegreppet in-kommit fram till äratt numera

medföra övervägande nackdelar byta detskulleoch detarbetat attatt
förslag därför det användsMittbegrepp.något är att ettannatmot som

äldreboende, korttidsboende och bostäderförövergripande begrepp
funktionshindrade,för såsom det exempelvismed särskild service an-

denna precisering underlättas också tillämp-Genomvänds i 69 § SoL.
lagstiftning.ning i annan

Ädelparadoxen,Äldreuppdraget4 98:11, Sjukhemrnen före ochSocialstyrelsen,
Ädelreformenefter
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boendeformersärskildasamlingsbegreppetundvikaFör attatt
användning iboendeformer i desssärskildamedblandas samman

föreslår jag sär-boende för äldreforbenämning att20§ SoL som
omvårdnad för äldre i 20 § SoLochserviceförboendeformerskilda

detta begreppifrågasättaskan är"äldreboende". Detmedersätts om
"förformuleringenmedTillsammansdefinierat.tydligttillräckligt

tillräckligtbedömningdet enligt minserviceochvård, engesomsorg
möjlig-bibehåller kommunernassamtidigtprecisiontydlig mansom

avgörandeharlösningar. Detolika ansettsanvändaheter vara avatt
mycket flexibla lös-användamöjlighet attkommunernavikt att ge

därigenomboende förför särskiltför sitt attinomningar ansvarramen
finnsbehov.efter individemas Detanpassadelösningarfinnakunna

frihet.minska kommunernashärianledninghellerinte attnu
Ädelrefonnen flexibla bo-allthar gåttefter motUtvecklingen mer

tillåtergåeller önskvärtmöjligtvarkenäldre. Det attförendeformer är
sjukhemformer såsomäldreboendet i olikakommunaladela detatt upp
behöverlägenhet servicehusbeviljas iidagservicehus. Denoch som

"Sjuk-vård.personlig ochservice,handförstai utaninte omsorg
detbara isärskilda boendeformer, intealladag ihemsvård" i somges

finnsutveckling iliknandesjukhem. Enbenämnavaltkommun atten
länder.nordiskaövriga

differentiering såbehovdäremot att t.ex.finnsDet ett perso-av en
anpassadeerbjudas för dessakandemenssjukdomarmed grupperner

andrateckenspråk ochmodersmål,bakgrund,Kulturellboenden. annat
medbehöva uppmärksammas, inte minstocksåkanbehovindividuella

invandrare ökar.äldreandelentillhänsyn att
boendefonner harsärskildabegreppetförtydligandeBehovet avav

boende.skilja dessa från ordinärtsvårigheterutifrånpåkallats attbl.a.
med särskildavseende bostaduppmärksammatsproblemetharFrämst

kommunentill varjemåstefunktionshindrade. Detförservice vara upp
skallboendenatillhörigade kommunen utgöravilkabestämmaatt som

särskildboende bestämtsboendeformer. Har utgöra ensärskilda ett
konsekvenser.radboendeform följer en

begreppomvårdnad.begreppet Dettafinns ärgällande lagtextI nu
denanvändas för markerabörvård,mindre precist att attän en-som

erforderligskall kunna erbjudasboendetsärskildadetskilde inom
sjukvårdför hälso- ochsjukvård. Kommunernahälso- och uppsvarar

Boendetför erforderliga läkarinsatser.landstingetochtill läkamivå
enskildetrygghet, och service. Denerbjudakunnaskall vidare omsorg

befinner kunna erforderligdär hon sigboendesärskildaskall detpå
skallkompetens. äldrepersonal med Envård och rätt personavomsorg

kvalificeradboende till för fåfrånbehöva flytta ett annat attinte ett mer
för få tillgång tilltill "sjukhem""servicehus"frånvård ett attettt.ex.
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viktigt det särskilda boendetsjukvård dygnet Dethälso- och är attrunt.
möjlighet bo kvarenskilde har inomdenutformas så att samma

boende.

generelltbostäderGoda2.2 ett-

samhällsuppdrag

1940/50 hade "hemmaboendeideologin"decennieskiftetRedan kring
hemvård".vårdhem till Flera inventeringar"fråntätt genombrott, av

och talen visadeunder 1950- 1960 pensionä-boendeförhållandena att
befolkningen.bostadssituation övriga Pensio-hade änsämreenrerna

del den framväxande generella, socialanärshemmet kan avsom enses
bostadspolitiken.

utformades under 1970- och förra delendeservicehusen så avsom
till l950-talets pensio-1980-talet kan viss måni sägas arvtagarevara

modern, lättskött lägenhet med närheterbjödServicehusetnärshem. en
tillflyttade servicehus klarade sig heltdetill Mångaservice. somav

modern bostad.de ficktacksjälva att envare
redovisas den bostadspoli-1990/91:14 generellapropositionenI att

bereds bostäder god kvalitet till skäliga kostna-allatikens mål är att av
gammal eller funktionshindrad.den Detgällerder. ärDetta även som

propositionen vilketpå kommunensutläsagår inte direkt sättatt an-ur
för äldre behovboendeformer människor medlämpligaför avsvar
generellatill denna bostadspolitik.förhåller sigsärskilt stöd

för sin ålderdom tid,vill planera och flytta iden äldreFör som me-
kontakter ochfortfarande kan knyta nyttjadan nya gemensammaman

bistånd form servicehus inte längre alternativ.iutgör ettutrymmen av
kundebehov viss service i många kommunermed enbartPersoner av

beviljas lägenhet servicehus.1990-talet i Idag bedömsbörjaniännu av
berättigade eftersom behovet tillgodoseskan påde vanligen inte vara

det ordinära boendet. fåmed hemtjänst i bi-dvs Försätt, attannat
servicehus förutsätts flertaletlägenhet i i kommunerståndsbeslut attom

omsorgsbehov.omfattandehar ettman
för äldre får därmedBehovet boende lösas inomanpassat ramenav

bostadsmarknaden. modell förför den En detta byggerordinarie som
pensionärshemvidare traditionen med olika formerpå senior-är av

första byggdes redan år1929. Blomsterfonden medbostäder. cirkaDet
Stockholm exempel.hyreslägenheter i400 är ett

vanliga bostäder förMed seniorboende äldre vanligen överavses
efter behovsprövningförmedlas och biståndsbeslut.år55 intesom

dendel kommunala äldreomsorgenSeniorboendet inteär utanen av
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seniorbo-1990-talet harUnderbostadspolitiken.generellatill denhör
har 28 bo-HSBexempel kan nämnasSom attvanligare.blivit alltende

Seniorgården,femtontal.Riksbyggen ettoch ettstadsrättsföreningar
bostäder.cirka 500årligenbyggerJM-koncemen,företag inom nya
oftast bo-såledesseniorbostädermoderna ärdessaiUpplåtelseformen

före-mindre vanligtmed hyresrättseniorbostäder ärstadsrätt. Nya men
allmännyt-delföretag, bl.a.landet. Vissahåll idelpåkommer enen

fastig-traditionellutanförliggerboservicetjänstererbjudertiga, som
efterfrå-dessakonstaterasSABOfrån atthetsförvaltning. I rapporten

låg.betalningsviljan ärutsträckning,litenigas
ål-femteungefärredovisarundersökning attdanskEn yngrevar

kan jäm-Sverigetill vad iflyttasigtänkakan attderspensionär som
utredningenvittstudie har såliknandeNågonseniorboende.medföras

Sverige.igjortstill intekänner

överväganden2.2. 1

detförPBLbygglagenoch-plan attenligtharKommunerna ansvar
ochfunktionshindradeanpassade förtillgängliga,bostäderfinns ärsom

finns braför det ettKommunernas atttill service.närhetmed ansvar
ocksåomsorgsbehov kanobefmtligtellerlitetvidboende ansesäven

godaverka förförebyggande ocharbetakommunens attfölja ansvarav
välsigskall kommunenoch 5 SoL göraEnligt läldre.förmiljöer

medverkaoch ikommunenlevnadsförhållandena imedförtrogen sam-
miljöer.godaandra främjamedsamverkaniförhällsplaneringen att

kommunendär det§ SoL,i 19tydliggörs attKommunens angesansvar
och bo själv-levamöjlighetmänniskor fåräldre attverka förskall att

självbe-respekt för derasmedförhållandenunderständigt och trygga
vilketstycket enligtförstaSoLoch i 20 §integritetochstämmande
anled-finnsbostäder.får goda Detäldreförverkaskallkommunen att

flerbostadshusnybyggdatillgängligheten iuppmärksammaning attatt
l990-talet.hälftenförraunderänär sämre av

förtillfogasordet tillängliga20 § SoL attskall iförslagEnligt mitt
lättill-skall finnasför detverka attkommunensmarkera attansvar

närhet tillbostäder medanpassadefunktionshindradeförochgängliga
förservice personer.

det löna sigUtökad boservice, kan5 93/91utvecklingSABO rapport
Utredningbostäder, 1997-05-05;90-talets5 iTillgänglighetBjörklund:Eva

Boverket



SOU 1999:33 Särskilda boendeformer 63

Korttidsboende2.3

bedrivnaden landstinget långvårdenFrämst inom erbjöds såvälav
kortvariga vårdepisoder.långvarigt "boende" Gränsen mellanmersom

geriatrisk sjukvård och vadvad form kort-som varsom var annan av
tydlig. kommunernatidsboende sällan När sjukhemsdelenövertogvar

korttidsboendeföljde också detlångvården inte specialise-somav var
växelvårdhörderad geriatrik med. Hit vilken äldre skullet.ex. genom

träning, enklare medicinskkunna få kost, viss värd för kunnarätt att
underlätta kvarboende.

ÄldreomsorgÄldreberedningens slutrapport i utvecklingI SOU
följanderedovisades bl.a.1987:21

sjukhemmens vårdplatser bör enligtlokala utredningensDe mening
förförsta hand avsedd tillfälligti behöverpersonervara som om-

fattande tillsyn och hjälp vid intensiva skeden rehabilitering,t.ex. av
sociala hemtänstenför avlastning den eller närstående vårdareav

tillfälliga försämringar älsotillståndeteller vid hos den vår-av som
das hemmet.i

Äldredelegationens för äldreomsorgenI Ansvaret Ds 1989:27rapport
verksamheten vid sjukhemmen "blir alltmersuccessivtatt ettangavs

stöd för och därmed i minskande utsträckning alternativ till detett egna
självständiga boendet".

"Ädel-proposition"regeringens prop 1990/91:14I betonas vikten
fårkommunerna för såväl långvarig vårdäven överattav resurser som

för kortvarigt stöd.

mycket viktigainsatser förDessa öka flexibilitetenär iattsenare
kommunernas samlade äldre- och handikap Genom för-attomsor .foga rehabiliterinför vård avlastning för-över växeresurser oc,boendet.bättras stödet deti bör med kort varselegna ommunen
kunna erbjuda sådana vistelser vid särskild boendefonn.en

Äldreupp-Socialtjänststatistiken och studier den refereradesom ovan
Ädelparadoxendraget tyder på utbudet98:11, olika formeratt av av

korttidsboende ökat under l990-talet.
ökade korttidsboendet beror bl.a.Det på fler äldre medatt stort om-

sorgsbehov boendebor kvar i ordinärt och kan behöva "växelvård" el-
ler "avlösnings-boende". Starkt bidragande faktorer har varit dels de
kortare vårdtidema sjukhusvården,inom dels konsekvenser lagenav

betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade. ökadeDetom
trycket handpå kommunerna människor medatt ta stortom omsorgs-
behov ordnadet nödvändigt övergångsboende under den tid detgör att
kan för såväl den enskilde själv biståndshandläggarenta att ge som
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Korttidsboendeboendet.fortsattadetbedömaochplaneramöjlighet att
kommunaliharrehabiliteringerbjuda växtsyfteuttalatmed att upp

rehabiliteringtill denkomplementochsidanregi vid som er-somom
vård.slutnalandstingetsbjuds inom

dockfinnsbehov.tydligt Detutveckling ettmot nega-Denna svarar
vårdkedjanstudierflerairedovisats är attsådantinslag. Etttiva som

för-därefterakutsjukhus,påvistelseäldre. Förstdenforförlängaskan
till kort-vidareoch sedanlandstingetvård inomgeriatrisktillflyttning

påsammanhållen vårdfåäldredenkundeTidigaretidsboende. ge-en
motsvarande.ellerklinikriatrisk

erbjuds bl.a.korttidsboendeförInom ramen

"rehabiliteringsplatser"0
hem-forhälsan sviktarellerslutenvård närefter"sviktplatser" en

maboende
kan boosäkerhetfinnsdet"planeringsboende" när personom en0

boendetill särskiltflyttabehöverellerhemmakvar
erbjudsmellanrummed jämna attför"växelvård" sompersoner0

kvarboendekunna förlängaförkorttidsplats attpåkomma in en
hemma

närstående-vistelsenhuvudsyftet med ärdär att"avlösningsplats",0
vila.skall fåvårdare

slutskedelivetsvård i0

Syftetpunkt LSS.rättighet 9 § 6särskildkorttidsvistelseLSSI är en
sid1992/932159,propositionregeringensenligtkorttidsvistelsemed är

miljöombyteerbjudasskallfunktionshindradeden178 personenatt
iberedas avlösningkandärigenomanhörigarekreationoch attsamt

beviljasockså kanKorttidsvistelse annatomvårdnadsarbetet. somsom
förkorttidsboendesakintesåledesenligt SoLbistånd är somsamma

endastberördenna utredningändring iFörslagenligt SoL.äldre om
för äldre.korttidsboende

Överväganden2.3.1-

särskild boen-begreppetingå itraditionharKorttidsboende ansettsav
tillfällig iinsatskorttidsboendet storartEftersom ärdeform. somaven

boendetordinäradetbo kvar imöjliggöratillsyftarutsträckning attatt
meningdärför enligt minKorttidsboende böradekvat.heltdetta inteär

Stockholms länsfrån Stiftelsenoch 1998:47 1997:8Se rapporternat.ex.
Äldrecentnun
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regleras insats. har därvidJag övervägt i 10 § SoLseparat attsom en
införa bestämmelse korttidsboende. En möjlighet är atten om annan
låta korttidsboende innefattas i samlingsbegreppet särskild boendeform

särskiljas från särskilt boende. Enligt vad jag i övrigt föreslårmen
begreppet särskilda boendefonneravseende skall detta utgöra sam-

lingsbegrepp för bostad med särskild service för funktionshindrade och
äldreboende. föreslår också insatsen korttidsboendeJag reglerasatt

samlingsbegrepp vilketdel detta underlättar tillämp-ävensom en av
lighet lagstiftning.i annan

såledesMed äldreboende skall det boendetpermanenta näravses
någon flyttat från sitt ordinära boende till äldreboende på grund av om-
fattande behov vård och medan korttidsboendet utgörav omsorg, en
tillfällig redovisade skillnadeninsats. Den mellan insatserna motive-nu

i sig korttidsboendet behandlas särskilt. främstaDet skälet förattrar
förslaget dock understryka den betydelse insatsen korttids-är att stora
boende har för underlätta kvarboende i det ordinära boendet.att Detta
har också nedan kapitelredovisas i betydelse5 i avgiftssamman-som
hang.

Korttidsboende ska kunna uppfylla olika syften, avlösningsom av
anhörig, växelvård, vård, och rehabilitering vid tillfälliga svikt-omsorg
tillstånd och efter sjukhusvistelse liksom vård och livetsi slut.omsorg

förutsätter korttidsboendetDetta kan erbjuda god hälso- och sjuk-att
vård och landstinget tillhandahåller erforderliga läkarresurser.att

3 19-0440SOU1999:33
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boendefonnerSärskilda i3 annan

lagstiftning

Hyreslagenl

och förslagStällningstaganden
framgår lagenrättspraxis med några få undantagutveckling iAv att

boendefonner.för särskilda hyreslagentillämplig Preciseringar iär
undantagslöst tillämplig försyfte den särskilda boende-med göraatt
övervägande nackdelar.former skulle medföra Enligt min mening är

rättsäkerhetssynpunkt heller lämpligtdet inte ändringar igöraattur
minska hyreslagens tillämplighet för detsyfte särskilda boendet.att

därför detföreslår inte någon ändring i hyreslagen syfteJag igörsatt
tillämplighet avseendelagens särskilda boendefonner.preciseraatt

undanröjadet vikt möjligheten fåDäremot är att attav samma
enligtboendekostnad prövad såväl hyreslagen 35 § SoL. Ensom

därför ochbestämmelse införs i 35 § SoL 19 § LSS med innebörd att
fortillämplig äldreboendehyreslagen skall kostnad förär ettom

enligt dessaboendet kunna lagmm.inte För de fallprövas
tillämplig kan kommunenhyreslagen avgift för boende-inte är ta ut

respektivekostnaden enligt SoL 19 § LSS.35 §
tydliggöra bytesrätt inte adekvat ochFör äratt att att upprust-

gällaningsföreläggande bör i särskilda boendefonnerinte föreslår
särskilthyreslagen hyresgästjag det i i särskild boende-attatt anges

form bostad ellerhar byta sin begärainte upprustningsfö-rätt att att
reläggande.

Hyreslagens tillämplighetl i särskilda

boendefonner

Bostadsdomstolen fastslog beslut RBDi 1994:8 hyreslagenett att är
tillämplig upplåtelser särskildapå boendefonner och bostäder medav
särskild under förutsättning hyresgästenservice tillhandahållsatt ett
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skerupplåtelsenoch motattdisponerarhan/hon ensamutrymme som
ersättning.

intehyreslagenharHovrätt ansettsfrån SveaavgörandenI senare
under-avgörande frånocksåfinnsDetflerbäddsrum.påtillämpligvara

boendettilldispositionsrättensjävständigadenvisar atträtten omsom
tillämplig förhyreslagen inte ärdetkan att en-begränsatär start anses

har isjukhemenkelrum iavsågavgörandesådantIkelrum. ett som
hadehyreskontrakt inte upprättats, attframhållits rum-domskälen att

de bo-ochlåsagickinte attdörrarna atttoalett,hade attintemet egen
andratill I avgö-frånflytta annat.få ettkunde ettbehovvidende rum

angi-tillämpligskulleintehyreslagenförskälhar attranden varasom
tillförhållandebetydelse iunderordnadskulleboendetvits att vara av

boendefor-särskildatillämplighet ihyreslagenförAvgörandevården.
hondelellerlägenhet,harboendeden rum somavrumär att enmer

avtaladhenneupplåts tilloch motförfogarsjälvständigt över ensom
hyra.

äld-boendekostnad iframgårtill § SoL35förarbeten atttidigareAv
kom-1211997/982113hyra. Iprop.formiskallreboende ut s.tas av

boendeordetbyts"Vidareföljande: utenligti 35 §ändringmenteras en
frågadet intemarkeraför ärflyttasboendekostnad och attatt ommot

fonnulering,missvisandeocholyckligvilketboende äravgift för en
bostadsrättsavgift ellerhyra,kanboende,förkostnad varautan som

lagstiftningengällandedenegnahemsboende." Avförkostnader nu
hyraskalluteslutande utgöraboendekostnadendock inteföljer att anses

förvaltnings-fortfarandeBoendekostnad kan prövasavgift.eller av
innebär iavgiften. Dettaöverklagande attmedsambanddomstol i ett av

boendekostnadenhyresförhållande kanboendetfall utgöra ettde anses
hyresnämnd.delsoch ikommunalbesvärdelskomma prövasatt genom

avgift ochkanhyraoklarhetocksåkvarstårDärmed vara enansesom
förbehållsbelopp.förreglernaomfattasdärmed av

ekono-åberopandemedavgiftsänktvill haenskildedenOm av
hän-utanför SoL35 §liggerhyranhonkommersvårighetermiska om

ligger inomhyranOmenligt 6 § SoL.biståndekonomisktsökavisas att
har ijämkning. Dettabegäranhennes prövaskanför SoL somramen

biståndsocialtbostadstillägget. Attkommunalaför detbetydelsesin tur
bostadstilläggkommunalthindrar intehyrabetalning attförutgår av

delför denbostadstilläggkommunaltutgår inteutgår. Däremotockså
jämkning.nedhyran sätts genomsomav

tyd-medkompletteras§ SoL35 ettföreslår jagkapitel 5Nedan i att
avseende boen-skall tillämpligtintelagrummetliggörande att varaav

Förslaget in-hyrestörhållande.boendetfallde utgör ettdekostnaden i
hyresför-boendekostnad ibegärakan ettenskilde inte attnebär denatt

förbehållsbelopp.sittmindre kvarharhon änhållande jämkas om
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särskilda boendefonnerstorlek i3.1.2 Hyrornas

hyresnivåernafrågor särskilda boende-ingår iHinkstudierI SCB:s om
Uppgifter hyresnivåema servicehushelinackordering. iformer med om

rikstäckande uppgifter bostäderheller hyror iintesaknas. finnsDet om
har bruksvärdet förVanligen servicebostadmed särskild service. en

ordinär bostad med hänsyn till denhögreligga något än sär-ansetts en
och närheten tillfinns,skilda utrustning utrymmengemensammasom

och service.
debiteras hyrankommunerna inte icirka tioI sär-separatprocent av

helinackordering, ingår ihelinackorderings-medskilda bostäder utan
hyrorna eftervarierar standard, såkommuneravgiften. övrigaI som

Ädelpropositionen prop. 1990/91 14.kalladeförutsattes den såi :
flerbäddsrum och tvåbäddsrum osäkra.Uppgifterna hyror i ärom

landetsmedianhyran i kommuner cirka 850 krEnligt år 1996HINK är
kr. Enligt Socialstyrelsenstvåbäddsrum 700 undersök-månad, i 1per

kommuner år 1996 medelvärdet förurval landetsning ett varav av
flerbäddsrum kri 930 och för tvåbäddsrumhögsta debiterade hyra

hygienutrymme förenbäddsrum medelvärdet400 kr.1 I utan eget var
hyra kr.högsta debiterade l 950

bad/duschmed och medianhyran enligtenkelrum HINKFör wc var
månad och för kök/kolqnöjlighetkr och1996 cirka 8002 ettper rum

kr. Se vidare bilaga700 tabellbilaganmedianhyran drygt 3 ta-var
bellerna 2-4

månad.kr Enligt kommunernas uppgif-Taket för 4 000BTP är per
månadshyran 4 kr månad förtill SCB i 1996 000HINK överter pervar

vad de boendeboende. Enligt självade i15 procent uppgav sammaav
så hög hyra.hadeHinkundersökning 30 procent

ålderdomshemgruppbostäder och det ovanligtmoderna inteI är att
och kr.både 6 000 vissa fall beror dethyran 5 000 I påöverstiger att

formnågon självkostnadshyrakommunerna sig i ställetanvänt avav
bruksvärdesbedömning enligt hyreslagen.för tillämpaatt

vid hyressättningenvållat problem har varit hur defrågaEn som
kökgemensamt och allrum ellerutrymmena motsva-gemensamma

fall har förrande skall värderas. vissa deI ytan utrym-gemensamma
gruppbostadfördelats på hyresgästerna i och räknatsenmena som om

visar entydigtdet bostadsyta. Rättspraxis detta inte tillåtet,ärattvore
skall tillämpas, dvs.bruksvärdesprincipen deattutan att gemensamma

beroendeskall påverka hyran deras värde för den bo-utrymmena av
förrättspraxis hur dennaende. saknas skälighetsbedöm-Det ännu en

skall ske.ning
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boende beviljatsboendekostnad iOlika3.1.3 som

respektive LSSenligt SoL

och oklar-bristerKartläggningboendeformer"SärskildaI avrapporten
Svenska Kommun-bestämmelser" skriverandraochlagstiftningheter i

föravgiften/hyranidagoacceptabelt ettdet attförbundet äratt som
resul-med olikalagstiftningar ocholikaenligtäldreboende kan prövas

SoL/LSS.enligtoch delshyreslagenenligtdelstat-
i 20 §boendeför sådantfår kommunenSoLEnligt 35 § avsessom

avgifter enligtskäligastyckettredje§eller 2l ta utstycketandra grun-
bestämmer.kommunender som

funktions-for vissastöd och service1993:387lagEnligt 19 § om
grunderenligt deför boendeavgiftfårLSShindrade uttas som

särskilt angivitsharförarbetena attIbestämmer.kommunen gemen-
skallsärskild servicemedbostäderi anses som enutrymmensamma

enskilde. proposi-för den Ikostnadsfridärförochvårdendel varaav
funktionshindrade propför vissaserviceochstödtionen om

bostad,enskildes privatadenböravgiftl992/93:l59 att avseangavs
och personalutrymmen. Deforkostnader utrymmeninte gemensamma

omvårdnadochsärskilda servicedendelbetraktasbör avsomsenare
bostadentillanslutningiskall gessom

avgift förbehandlaskammarrätten rätten att utavgörande taI ett av
för-enligt LSS. Kammarrättengruppbostadigemensamhetsutrymme

LSSavgiftsbestämmelsen istrid attstod idetklarade mot somatt
kostnad förinrymmaprövningenaktuelladenikommunen gemensam-

medgav integruppbostad. Regeringsrättenavgift förihetsutrymmen
prövningstillstånd.

med stödmänniskorlagstiftningen ärkonsekvens attEn avsomav
ha olikaäldreboende kanplats ibeviljatsLSSrespektiveSoL samma

lägenhet.boendekostnad för samma

upprustningsföreläggandeoch3.1.4 Bytesrätt

denboendefonnsärskildbostad i ärfå attförförutsättningEn att enen
enligteller beslut insatsenligt SoLbiståndsbeslutharenskilde ett om

ocherforderlig vård,beredasyfteUpplåtelsens ärLSS. att ser-omsorg
förlägenhetanvända sinenskilde inte kandenföljerdettavice. Av att

dettareglera ifinnas skälkan detoklarheterundvika attbyte. För att
hyreslagen.

sid 1001992/932159prop



boendeformerSärskilda1999:33 lagstiftningSOU i 71annan

hyresnärrmden hyresgästsfår på ansökanhyreslagenEnligt §18 a
behövs föråtgärd lägenhet skallvidtahyresvärdenförelägga attatt som

kallat upprustningsföreläggande.standard så Svens-uppnå godtagbar -
"Särskilda boendeformer" på-sinKommunförbundet har ika rapport

konsekvenser för kommunenmedföraskulledetpekat storaatt om
utverka upprustningstöreläggandeskulle kunnaäldreboendehyresgäst i

dusch/badkar och matlagningsmöjlighet inomexempelvisavseende
upprustningsföreläggande prakti-iifrågasättaskanlägenheten. Det om

fin-aktuellt särskilda boendeformer.bli i Jagkanöverhuvudtagetken
upprustningstöreläggande intei 18 §anledningdock attatt angeaner

boendeformer.särskildatillämplig iskall vara

förfoganderätten sinInskränkningar i3.1.5 över

bostad

utredningensnågra kommuner underlyfts framproblemEtt avsom
gällande disponera det särskildagång rättgör attär omsorgstagarenatt

sådant vård, ochandra på serviceför ochboendet sig sättett att om-
kan exempelvis senildementvårdnad Detäventyras. vara en person

uppehållereller anhörigabostadvill låsa sin omsorgstagare varsensom
agerande omöjliggör vård.och sitt Jagbostadensig i menargenom

skall lösas inom för hyreslagenproblem intedock dessa utanatt ramen
socialtjänstlagstiftningen. synnerhet dessa problemIi somsnarare

boende.särskilt ordinärtfinns såväli som

övervägandenl

rättssäkerhetssynpunkt bäst för dendetmeningEnligt min är en-ur
bostad äldreboende och bostad med särskildiupplåtelsenskilde att av

hyreslagen.förservice sker inom ramen
tillämplig för i alla särskilda bo-hyreslagenGenom är stort settatt

enskilde möjlighet klaga på hyrans storlekendefonner erhåller den att
och hyresförhandlingslagenHyreslagen vidarehyresnämnd.hos ger

individuella förhandlingar.kollektiva ochmöjlighet till
syftar till kunnaboendeformer erbjuda omfattande vårdSärskilda att

vikteninte den trygghet hyres-och Detta motsäger attav somomsorg.
särskilda boendeformer. denockså omfattar Däremotlagen innebär är

och tlerbäddsrumtvå- så begränsad detenskildes dispositionsrätt i att
tillämpa hyreslagstiftningen. där-normalt torde svårt Jagatt menarvara

tillämplighet så den utvecklats i rättspraxisför hyreslagens äratt som
lagändring denna del. fall hyres-någon i derimlig och föreslår inte I
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kapitel tak för dennedan i 8föreslår jagtillämplig ettlagen inte är
debiteras.fårboendeavgifthögsta som

bestämmelserhyreslagensrimligtdet intemening attEnligt min är
bytessyfteupprustningsföreläggande i över-samt attbegärarätt attom

fö-särskilda boendeformer. JagFörtillämpligaskalllåta hyresrätt vara
delar.dessaiändringardärförreslår

där bo-gällandeföljerosäkerhet rättdenundanröjaFör avatt som
vidareföreslår iavgift jagochhyrabådeendekostnad kan prövas som

§ LSS1935 § SoLskallLSSoch atti SoLdetkapitel 5 respatt anges
hyra.formiboendekostnad uttillämpliga på tasinte är avsom

boendesärskiltförBTP3.2

ställningstagande
lagstiftning.nuvarandeändring inågonföreslår inteJag

särskild boen-bostad"för iframgårBTPLlag 2 §gällande attAv nu
för bo-lägenhet ellerför boende iendastbostadstilläggdeform lämnas

tvåbäddsrum".ende ochi en-
börregeringenanfört rät-har överSocialförsäkringsutskottet att se

boende i två-ifrågasätterUtskottettvåbäddsrum.till iBTPten om
tvåsigboende det inte rörbetraktas närbäddsrum kan eget omsom

otill-detUtskottettillsammans. ärbovalt attatt anserpersoner som
hyressättningenvad gällervariationerdemedfredsställande stora som

redovisat.Socialstyrelsen
skulle kunnafullvärdig bostadickeerhålla BTP iMöjligheten att en

och gengäldhög hyra iincitamentfelaktiga sättakommunerna att enge
dvs. minimeramaximera BTP,därigenomförlågaavgifternahålla att

maximeraochkostnadboendes statens.den
hyreslagenDåför sådanskäldet finns ärdockFrågan är oro.enom

hyran alltidäldreboende kanallt prövasnästanförtillämplig i settstort
för kommunernamöjlighetenbortfallerDärmed atthyresnämnd.av

avgifter. Medoch lågaboendekostnadavgiftsmodell med högvälja en
bortfallerboendeavgiftför högstatakkapitel 8nedan iförslaget ettom

boendeavgiften tvåbäddsrum tilliincitamenteventuella att anpassa
anledningbedömning ingenenligt mindärförfinnsBTP-reglerna. Det

erhålla tvåbäddsrum.kunna BTP inuvarandeinskränka rätt attatt
beviljasbostadstillägg inteframgårstyckettredje2 §BTPL attAv

avgift. de fall dåinkomstrelaterad Iboendekostnaden uttas som enom
inkluderar"helinackorderingsavgift"haväljerkommun att somenen

normalt ingen BTP.såledesboendet utgår sett
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Tandvård3.3

inriktning på tandvårdsförsäkringenbetänkandet utredningen NyI av
"boendeanvänds begreppet pâ sjukhemSOU 1998:2 m.m." som en

för boende i särskilda boendeformer.sammanfattande benämning cir-I
Kommunförbundet tydliggörs alla borSvenska ikulär från att sär-som

omfattas tandvårdsreforrnens förslagboendefonnerskilda av om upp-
kostnaderna för tandvården inräknas hög-och itandvårdsökande att

förtydligande tordekostnadsskyddet ytterligare inte behövas.Något

TV-avgift3.4

Förslag
TV-innehav skall behandlasenskilt likaföreslårJag oavsettatt om

boende eller särskild boendeforrn.bor ordinärtiman

TV-avgift 1989:41 reglerasSFS uppbörd TV-avgift.lagenI om av
lag skall förEnligt huvudregeln i § denna TV-mottagare2 ärsom av-

sedda användas innehavarens hushåll betalas enda TV-avgift.iatt en
endaEnligt gäller också TV-avgift betalas för samtliga2 § TV-att en

sjukhus,finns inom vårdanstalt eller inrättningmottagare sammasom
liknande slag, avseddaTV-mottagama användas demär attav om av

förarbetena detta bl.a.får vård. Enligt åldringsvård, t.ex.avsersom
det på sjukhem ellersjukhem. innebär ålderdomshem harDet ettatt ett

tillräckligt medbetraktas det TV-licens för såväl deäratt ensom ge-
de privata TV-apparatema de enskil-TV-apparatema isommensamma

das bostäder/rum.
har framfört lagtextenRadiotjänst behöver förtyd-i Kiruna AB att

bedömningligas. Enligt Radiotjänsts bestämmelsen TV-avser om en
delicens för samtliga TV-apparaterTV-apparater vårdgiva-ägssom av

ordalydelse lagen har dock denMed den vanliga tolkningen iärren.
boendefonner sjukhem och ålderdomshemsärskilda såsom boendeatt

behöver betalahar inte TV-avgift. kommu-TV-apparat Dåsom egen
begrepp på formanvänder olika boende komplicerarnerna samma av

möjlighet bedömadet ytterligare Radiotjänsts avgiftsskyldigheten.att
ha bor i ålderdomshemAtt TV ellernär pennanent ettegen man

sjukhem skiljer från hasig inte TV bor i servicehusatt näregen man
eller ordinärt boende. svårt finna något skäl förDet är att att en person
skall befrias från betala TV-licens bara därför kommunen valtatt att en

2 Svenska Kommunförbundet cirkulär 1998:209
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likasåbor.där Detboendeform ärsärskildapå denbenämning manviss
beroendebehandlas olikaskulleTV-innehavvarförskälfinnasvårt att

boendeform.särskildeller iboendeordinärtbor imanav om
bestäm-medkompletterasTV-avgiftlagenföreslår enJag att om
boende-särskildboende iTV-apparat ägsfalldeimelse avatt enom

TV-appara-medan däremotTV-licens,boende haskall denform egen
TV-licensen.kollektivadeningår iallrumiter t.ex. gemensamma

BoverketsochänstlagenRäddningstj3.5

Byggregler

Ställningstagande
vadBBRByggregler överBoverketsbörmeningminEnligt ses

särskildatydliggörsdetbrandskydd, så attattavsnittetgäller om
korttidsboendeochäldreäldreboende förformiboendeformer av

sådantillFörslagboende"."alternativtskall utgöra ettaldrig anses
berördaandramedsamrådBoverket ilämpligen inomskerändring

författningsför-tillförslagnågotintevarför jagmyndigheter, ger
ändringar.

änd-förslåanledningnärvarande ingenför attdetfinnsövrigtI
byggregler.gällandeiring

särskiltbrandskydd förförreglerEnhetliga3.5.1

boende

brandskyddetskall1986:1102 ut-SFSräddningstjänstlagenEnligt
iRäddningstjänstenfastigheten.aktuelladenibehovetutifrånformas

gällande fö-ledningmedmyndighetberördharkommunen att avsom
Härvidden nyttjas.och hurfastighetenbedömningreskrifter göra aven

brandvidboräldreboendedet itillhänsyn ett sompersonert.ex.tas om
utrymningsmöj-ochpersonaltäthethjälp,självasigkan utaninte utta

harpersonalenkontrolleraräddningstjänsten atthar attVidareligheter.
vidrädda livför kunnaorganisationoch attkunskaperforderlig rätt

brand.
påkanhärvid ärräddningstjänsten stöta attproblemBland de som

därbordeboendekategori änförbyggtsfastighet somannanenen
brand-flyttade inäldrerelativt piggaochbyggdeshusetidag. När var

allasjälvklartdet längreinteantal år attEfter äradekvat.skyddet ett
händelseiellerlarmauppfatta,kan utrymmasjälvaboende avens
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förelägga förbättratproblem brandskyddbrand. dåDet uppstår att ett
det kommakan med kraveftersom fastighetsägaren i ef-äratt attanse

ställts vid bygglovgivningen.borde hakraventerhand och att
Räddningsverket inträffat fastighetendet enligtfall harI vissa att
byggregler,gällande detta uppmärk-uppförts enligt inteinte attmen

vid brandsyn.förränsammas
ändras det kunnat förutsesverksamheten gällerde fall dåI attutan

anpassad till verksamheten. 41 § rädd-byggnaden skall Avatt vara
brandsyneförrättaren skall kunnaföljer förelägganingstjänstlagen att

tydligt behovdet finns åtgärden och ef-åtgärder förutsatt ett attatt av
fylleråtgärden just detta behov.föreslagnafekten denav

bedömning ingen anledning tillfinns därför enligt min någonDet
fullgott brandskyddför i service-lagstiftningsändring ettatt trygga t.ex.

regler.äldrehus byggts enligtsom

bostäderAlternativa3.5.2

BBR ställs strikta krav brandskyddBoverkets Byggregler på i bl.a.I
finns dockboendeforrner. mellanfonn, "altemativasärskilda I BBR en
giuppbostäder,åsyftar där begränsatbostäder", främst antalettsom

brandcell,bor på våningsplan, och därinom ingenettpersoner samma
rörelsehindrad. gruppbostäder försängliggande eller När äldre byggsär

problem såenligt dessa regler uppstår någon de boende blirsnart av
rörelsehindrad.

den enskildeintention skall kunna bo kvarSocialtjänstens iär att
till livets slut hjälpbehov.den särskilda bostaden Fastighetenoavsett

alternativt boendekan utifrån reglerna med den förutsätt-ha byggts om
skall kunnamänniskor själv sig vid brand.ningen Detta kantaatt ut

blir måste flytta tillleda till människor boende.sämre ettatt annatsom
det önskvärtRäddningsverket med förtydligande såäratt ettanser
boende behandlasallt särskilt lika,brandskyddet i dvs. det utfor-att att

nuvarandetill de boendes och framtidamed hänsyn möjlighetermas
och uppnås bäst reglernakapacitet. Detta alternativt bo-attgenom om

för äldreboendeende tillämpliga och korttidsboende.inte anses vara

förkostnader förstärka3.5.3 Stora brandskyddetatt

i efterhand

önskvärda förbättringarhinder för genomföraEtt kostnaden. Somatt är
Stockholms stad beslutatexempel kan allanämnas att att utrusta ser-

brandlarm, med direktvicehus staden med koppling tilli närmaste
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vadfördröjd kopplingoch medför ytorbrandstation gemensamma
vadkontrolleraförst kunnaskallpersonalenlägenheternagäller som
till drygtKostnaderna uppgåråtgärda.möjligtochlarmetutlöst om

landet.isituationenuppgiftersaknasservicehus. Detlmkr omper
dockproblembeskrivnahärdenRäddningsverket typenärEnligt av

vanlig.

boendeformersärskildaUtformningen3.5.4 av

fullvärdigautformningengrund förgodbyggreglerBoverkets avger en
dock inte,uppfyllersärskilda bostäderantalbostäder. Ettsärskilda stort

uppfyllaförutsättningarbyggnadstekniska atthellerkanske inteharoch
Svenskastandard.godtagbara Ilägstaförgällerstandardkravde som

kartläggningboendeformerSärskildaKommunförbundets rapport av
frå-ställsbestämmelserandraochlagstiftningioklarheterochbrister

bor iför deadekvatakvalitetskravnuvarande är grupper somgan om
utredningentillStockholms stad harbl.a.Frånboendeformer.särskilda

viduppfylla byggreglemaproblemkandet attframförts om-att vara
boendeformer.särskildaäldrebyggnation av

utformasvårttordevägledande. Det attreglerBoverkets är ge-vara
ålderdoms-sjukhem,äldreombyggnationföri BBRriktlinjernerella av

liknande.ochhem
sistaunder sinaäldreangelägetdet ävenbedömning attärMin är att
ochfunktionpåställs höga kravdetboendemiljö,god samt attharår en

personalens be-boendestill denmed hänsynsåvältillgänglighet som
byggregler.dagensuppfyllshov. Detta av

mervärdesskattochFastighetsskatt3.6

Ställningstagande
bo-särskildgenomgående begreppetfastighetstaxeringslagen börI

betraktasinnebära deenderakananvändas. attDettaendefonn som
övervägandebedömningMinvårdbyggnad. är attellerbostäder som
vårdbyggnadbetraktasboendeformersärskildaförskäl talar att som

och förutsätterbiståndsbeslutefterupplåtsbostadtillmed hänsyn att
omsorgsbehov.och/ellervård-harenskildeden ettatt

fastighets-överlämnats tillutredarenharsynpunkterDessa av
arbetar medutredningsärskildEftersomtaxeringsutredningen. en

avgiftsutredningen ingetboende- ochläggerfastighetstaxeringslagen
lagstiftningsändringar.förslag tilleget
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problem klaratsMervärdesskatt,3.6.1 ett som av

olika tillämpningpåtalas problemet medtill utredningendirektivenI av
boendefonner. har löstssärskilda Dettafor olikamervärdesskatt genom

mervärdesskattelagen,ändring ilag1998:586lagändringar SFS om
mervärdes-i lagen 1995:1518ändringlag5881994:200, omom

förordninglandsting ochoch 590kommunerforskattekonton om
mervärdesskattförersättning16471995:förordningenändring i en-om

kraft den juli 1998.ändringar trädde i l1518. Dessaligt lagen 1995:
för mervärdes-lagändringen ingåendeenligtgällerersättningtillRätt

boendeformer de benämnssärskildasamtligaskatt för oavsett om
eller servicehus. Beskattningengruppbostädersjukhem,ålderdomshem,

infördesbostäder slopades. Vidaresådanaifastighetsskötartjänsterav
förförhyming lokalervidmed 18ersättningtill externprocenträtt av

boendeformer.särskilda

gällande rättspraxisFastighetsskatt,3.6.2

fastighetstaxeringslagen klassificerasenligt kap. 2 §2byggnadEn som
skattefri. specialbyggnadMedskallspecialbyggnad taxeras somsom

nykterhetsvård,används för sjukvård,byggnadlageni somenavses
kriminalvård, arbetsvård, åldringsvård ellerbamavård,narkomanvård,

utvecklingsstörda. byggnad dessa skallAnnanpsykiskt änomsorg om
används hemden åtspecialbyggnad somsom personeromanses vara

tillsyn. Specialbyggnad med tomtmarkellerinstitutionell vårdbehöver
byggnaden skall skattefria.hör tillmarkoch övrig varasom

avgörande Rål985 och II tagit1:91, Ihar iRegeringsrätten ett
servicehus skulle klassificeras enligt föl-hurtill frågaställning ettom
används delvis för specialändamål ochbyggnadfalldetjande. en

huvudsaklighetsprincipen avgörande förändamålfördelvis ärannat
Även servicehus viss utsträckning användsibyggnadstyp.valet omav

institutionell vård eller tillsyn, fårbehöverhem åt sompersonersom
vid handen byggnaden primärtmåletutredningen i äratt av-anses ge

Med hänsyn härtill skall servicehuset klassi-bostadsändamål.sedd för
RÅl995 refJämför 25.hyreshus."ficeras ävensom
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överväganden3.6.3

behandlassärskilda boendeformer bör påallabedömningMin är att
efter-lämpligen vårdbostäderfastighetstaxeringen,ienhetligt sätt som

harmed särskilda boendeformer.syftet Jagmeddetta stämmersom
fastighetstaxeringsutredningen.tillsynpunkterminaöverlämnat

bostadsanpassningförBidrag3.7

Ställningstagande
lagstiftning avseendegällande iförändringar iföreslår ingaJag nu

särskildaibostadsanpassningsbidrag för utrymmengemensamma
boendeformer.

1992:1574 ombo-enligt 6 lagenlämnas §Bostadsanpassningsbidrag
bostadensåtgärder för anpassningförstadsanpassningsbidrag avm.m.

bo-till funktionshindradanslutningi och ifasta funktioner personsen
vad följeråtgärder gårförlämnasBidrag kan utöverstad. som som av

särskild bo-bostads lämplighet.krav på Iallmännabyggreglernas enen
ordinärt boende.generellt högre ikravenallmännade änendeform är

till iremiss 1996-02-28 KammarrättenBoverket iSå har t.ex. en
skulle4569-4572-1995 bedömt bidrag inte utgåJönköping mål attnr

utveck-gruppbostad för mediför utrymmen personergemensamma
fickgemensamhetsutrymmena normalteftersomlingsstöming anses

Även utrustning,boende. vissingå i denna t.ex.typ annan somav
boendefonntill utrustning i särskildhöraBoverketansågtimer, en som

bostaden skall lämplig medpåkravetdet allmännaomfattas att varaav
behovfunktionshindradestill denhänsyn

påtalat det kan uppstå oklarhetKommunförbundet harSvenska att
boendefonn kan generella åtgärdersärskildvad i varaansessom enom

for bostadsfman-den normalaskall bekostas inomoch därmed ramen
individuellt och därmed bidragsberättigatvadsieringen, och ärsom

Kommunförbundet föreslår hu-bostadsanpassning.enligt lagen attom
för kostnader för i kol-anpassningvudmannen/fastighetsägaren svarar

trapphus, korridorer ochentréer,lektiva utrymmen gemensam-som
den enskildes bostad bekostasåtgärder i viamedanhetsutrymmen, egen

bostadsanpassningsbidragf

3 B3013-5230/95Boverket 1996-02-28, Dnr
4 Särskilda Boendeformer, april sid ochKommunförbundet, PM 1996, 25Svenska
30
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olämpligt sådan be-kandet göraattbedömningMin är att envara
anpassade åtgärder i anslutningindividuelltfâgränsning rätten attav

förmöjligheternabegränsakunnaskulletill lägenheten. Detta personer
boende, ochfullt kunna nyttja sittfunktionshinderspeciella att utmed
boendeforrnsärskildbor iför densituationmedföra sämre som enen

boende.ordinärtbor imed denjämfört som
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äldre- ochförAvgifter4

funktionshindrade, översikten

kapitelInnehållet dettai
aktuell lagstift-inledningsvis tidigare ochredovisasdetta avsnittI

roll avgifterna ha, i vilkenvilkenVidare belysesning. samtanses
grund avgiftens storlek.söka hjälp påfrånavståräldremån att av

vadtaxekonstruktionema landets kommuner,iförredogörsDärefter
avgifterna skillnaderna mellan ochstorlek inomderasomfattar, samt

uppgifterinkomst och insats. Ytterligareberoendekommunerna av
äldre ochAvslutningsvis redovisas antaletbilagaåterfinns i an-

äldre-de äldres inkomstförhållanden,har äldreomsorg,delen som
avgiftsñnansieringsgraden.ochkostnaderomsorgens

under efterkrigstidenAvgifter4.1

Lagstiftningen4.1.1

ålderdomshemmens karaktär frånförändradesandra världskrigetEfter
äldreboende. förutsättning för denna utveck-fattigvårdsanstalt till En

beslutades och trädde kraftfolkpensionsreformen 1946 iling somvar
bo på ålderdomshem för blilängrebehövde inteäldre1948. attDe
beslut riksdagen underenligt de 1947,boende skulle,försörj da. De tog

inackorderingsgäster.understödstagarelängreinte utan somses som
skulle första hand täckasålderdomshemmen ividDriftkostnadema ge-

Avgiften folk-pensionärerna. skulleavgifter motsvarauttag av avnom
Avgiften borde enligt regeringens"ñckpengar.pensionen minus pro-
enhetlig och lika för oberoende1947:243 allaposition prop. avvara

och förmögenhet.inkomst
Även föredragande statsråd prop. 1957:38 detbedömde1957 att

ålderdomshemsavgiftemasi lag nivå.krävdes regleringinte någon av
förordats åldringsvårdsutredningenenhetsavgifter,Skälet till att som av
bl.a. de moderna ålderdomshem-lagfästes1956:1, inteSOU attvar

bland välsituerade pensionärer.bli populärahade börjat även mermen
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medstrid 1947 års riktlinjer, börjatdärför, ikommuner hadeVissa ta ut
avgifter.inkomstdifferentierade

År inkomstbaserad avgift vidförklarade Regeringsrätten1968 att en
den stred likställighetsprin-eftersomolaglig,ålderdomshem motett var

hemställdeKommunförbundet då, med hän-kommunallagen.cipen i
hade inkomstdiffe-landets kommuner dåmajoritetentillvisning att av

lagändring.avgifter,rentierade om en
Ålderdomshemsavgifter föreslog den dåDsS 1970:6betänkandetI

skulle hakommunernasocialutredningensittande rätt att ta utatt av-
Bland de skäl utredningenbetalningsförmåga.tillrelateradesgifter som

äldre själva fick bekosta bostad,majoritetenanförde för detta attvar
föreslog därför den enskilde skulleUtredningenhjälp.vård och attmat,

kunde avgifthade medel till det. Vidarehonochbostadbekosta mat om
enskildes eko-kostnaden för vården, dentäckaför attäven tas ut om

efterfrågabehöva frånskulle dock avstådet.medgav Ingennomi att
Därför skulle den enskildekostnadsskäl.ålderdomshemplats på ga-av

utgifter delaktighet den all-personliga och iförfribeloppettranteras
standardstegringen.männa

År §socialhjälpslagen 19tillägg iinfördes1971 ett som gava
differentierade avgifter för vård i ål-möjlighetkommunerna att ta ut

motsvarade vård-vadfick inte överstigaAvgiftenderdomshem. som
och drift.anläggning, underhållför hemmetskostnadenandelplatsens i

förbehölls medel förden enskildesåAvgiften skulle sättas att person-
särskild kimgö-bestämmelserna reglerades ibehov.liga De närmare en

relse:

avgift för vård ålderdomshembestämmande igrund förTillå 1 av
inkomster.vårdtagarensendastläggasar

195622vårdtagaren enligt lagen19 §belopp§ minstaDet a omsom
personliga behov garantibelopp skallförbehållas förskallsocialhjälp

ålderspensionär beräknade folk-ogiftden för30 procentmotsvara av - - -pensionstillskottpensionen jämte - - - stycketde första angivnainkomster ivårdtagarensOverstiger summan av
garantibeloppet delsskallfolkpensionsfönnånema utgöra ettsumman av

dels belopp 20stycket,belopp enligt första motsvarar procentett som av
för skattsammanlagda inkomsterna efter avdragvarmed debelopp,det

folkpensionsfönnåner.nämndaöverstiger - - - be-andra stycket skall inkomstengarantibelopp enligtVid beräkning av
Sammanräknadgäller beräkningförde reglerenligt net-stämmas avsom

inkomstskatt.till statligtaxeringtoinkomst vid
skälig hän-för sitt uppehälle, skallvårdtagarenberoende§ Ar avannan

fastställande avgiften.därtill vidtagas avsyn
ärnkas, särskilda skäl föreligger.jskall avgiftenfalliAven annat om

ålderdomshem,vid SFS 1971:830avgifterkungörelseKungl. Majzts om
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föreslogSocialutredningen 1977:40 delmålenSOU för äldre-att
självbestämmanderättskulle och nonnalisering. Denomsorgen vara

differentieratmellanenskilde skulle kunna välja utbud stöd- ochett av
menade detservicefonner. Socialutredningen i framtiden bör bli alltatt

avgift försärskild varje enskild Avgiftsfor-vanligare tjänst.att ta ut en
dock förändras.ålderdomshemmen borde inteför Om införmanmen

föravgifter varje tjänst, bör dendär enskildetas utett system garante-
personliga utgifterbelopp för minst garanti-motsvararett somras

helinackordering.beloppet vid
socialtjänstlagproposition prop 1979/80: lI regeringens om ny an-
börför föredragande statsråd man efter därsträvaatt ett systern man

den bor i servicehus.betalt för varje tjänst ålderdoms-Förtar somav
nuvarande avgiftssystemdock finnashemmens del bör kvar. Med den

ålderdomshemmenutveckling förutsätter kommerjag att attsom ge-
avgiftssystemet vid servicehusen på sikt komma tillnomgå bör an-

ålderdomshemmen.vändning inomäven
konstateras iVad gäller hemtjänst propositionen kommunernaatt

avgift, ofta efter individuellnormalt prövning densett tar ut en en-av
skildes betalningsförrnåga. Föredragande statsråd föreslår kommu-att

bör få detta och själv bestämma grunderna för hur avgif-göranerna
ut specialmotiveringama till den föreslagnaAv 35 § SoLterna tas

"hittillsvarande rättsligaframgår prövningar kommunerna rättatt gett
avgifter, dvs.differentierade grundade hjälptagarenspå eko-att ta ut

regelnomiska villkor. Någon principerna för individuelltannan om
skall skäligabestämda avgifter de har inte böra iän att ansettsvara ges

sammanhanget. Avgifterna vid helinackordering föreslogsdet här
gällt dittills.regleras på sättsamma som

enlighet med förslagetbeslutade i iRiksdagen propositionen att av-
skulle reglerasgifter för äldreomsorg enligt följandebl.a. 35 § SoL:

sociala får kommunen skäligaandra tjänster ifter enligtFör ut av
Avgifternagrunder kommunen bestämmer. får doc över-intesom

älvkostnader.kommunensstiga

servicehus föravgifter för latser i äldre människor finnsOm sär-
skilda bestämme ser.

återfinnssärskilda bestämmelserna i särskild förordning,De SFS
Ordalydelsen i socialtjänstförordningen1981:750 46-49. i principär

citerade kungörelsen.densamma i den ålderdoms-Begreppetovansom

2 sidProp. 1979/80: 286
3 1979/80: Sid fProp. 366
" 1979/80:1, sid 547Prop.
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helinackorderingmed ochhem servicehus begreppethar ersatts av ga-
förbehållsbelopp.rantibelopp med

mellan boendeformerNeutralitet4.1.2

avgifter förreglerades vårdades på sjuk-1993Före personer sommars
sjukvårdslagen och lagen allmän försäkring.ochhem enligt Hälso- om

för ålderdomshem och långvarig vårdavgiftssystemen påSkillnaderna i
årtionden.diskuterats under exempel kandå Somsjukhus hade tre

Åldringsvårdenskommitténs betänkande lägesocialpolitiskanämnas
framhöll de lägre avgifterna på1963:47 därSOU avsevärtattman

jämfört med inackorderingskostnadensjuka påsjukhem för långvarigt
medförde efterfrågan på plats på sjukhem inteålderdomshem en som

vårdbehoven.motiveratvar av
ordet överskottsproblemef. Med detta1960-talet myntadesUnder
kunde bygga sparkapital därförpå sjukhemavsågs patienter ettatt upp

gälldeså låg. pensionärer dessutom i 24,sjukhusavgiften Föratt var
frånsjukhusvården helt kostnadsfri räknadmånader12, att varsenare

betänkandet avgifter slutenpensioneringstidpunkten. Förmåner och iI
avgifter motsvarande de1967:63 föreslogssjukvård SOU att som

skulle kunna Förslaget ledde inteålderdomshemmengällde på tas ut.
riksdagen.till beslut inågot

År rekommenderade Landstingsförbundet sjukvårdshuvud-1972
med avgifter differentierade efter in-tillämpa systemmännen ettatt

fastslog vid prövning avgift dettakomst. Regeringsrätten atten av en
Rekommendationengrund. upphävdes då.lagligsaknadesystem

exempel kan motion 1978/79:1254ytterligareSom nämnasett av
påpekas skillnaden vårdavgifter mel-där det im.fl.Gösta Bohman att

ålderdomshemmen kan leda till den mindreochlan sjukhemmen att
blir dyrare för enskildeålderdomshemsvården den denkostsamma än

sjukhemsvården. Enligt bör neutralitetmotionärerna ikostsammamer
eftersträvas. Socialutskottet behandladevårdavgiftema motio-fråga om

förslagbehandlingen socialtjänstlag.med Ut-gemensamt av om nynen
till fråga fö-med hänvisning dennaskottet avstyrkte motionen att var

med för bl.a.arbetsgrupp So-remål för representanteröversyn av en
Landstingsförbundet. Utskottet vill emellertidochcialdepartementet
angelägenheten skerframhålla såmed skärpa översynenatt snartav

möjligtsom
avgift efter inkomst förinfördesjanuari 1982Den 1 rätt att ta ut ut-

Efter kritik detta avskaffadesförsäkrade pensionärer. rättenmot system

5 sid1979/80:44, 50SoU
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den aprilavgifter från l 1986. Bland skälen förinkomstdifferentieraatt
differentierade1985/86:43 avgifteranfördes streddetta prop. att mot

socialpolitiksvensk likabehandling. Vidareden generella linjen i om
och kontrollen enskildauppgiftslämnandet individers in-ansågs att av

kränkande. Vidare noterades i propositionenupplevtskomster attsom
olika landsting.tillämpning iolikadet uppstått

Ädelavgiftsutredningen1

Ädelavgiftsut-utredning, den så kalladetillsatte 1991Regeringen en
förslag till förutsätt-lärrmamed uppdragredningen, systernatt gersom

avgiftsregleroch rättvisa inom kommunernasenhetligaförningar mer
dir. 1991:79.äldre- och handikappomsorg

för ålderdomshem och sjukhem kvar-avgiftssystemenskildaDe
Ädelrefonnen genomfördes vid årsskiftet 1991/92. Enstod när person

betalade högst kr månad 70 krsjukhem 2 100vistades på persom
bodde ålderdomshemmedan ijanuari 1993dag en person somper

betala den faktiska kostnaden,kunde fågoda inkomsteroch hade
Utredningen skullemånad. vidarekrkanske 16-17 000 övervägaper

hemtj änstavgifter kunde innebärabestämmafrihetkommunernas attom
bor.för beroende på denneolika villkorrisk för markant personen var

föravgiftssystemet behöver ändraskonstateradeUtredningen attatt
styreffekter och förneutralitet fråga nåiåstadkomma störreattom en

vid avgiftssättningen.rättvisa
modell för kommunalt högkostnads-Utredningen föreslog etten ny

kapitel nedan. Utredningen föreslogi 5redovisasskydd, närmaresom
aktuell inkomst. Bostäder ibörinkomstbegreppetvidare sär-att avse

avtal hyra skall be-skall upplåtas ochboendeforrnerskilda ettgenom
ske enligt bruksvärdesprincipen.skall i principtalas. Hyressättningen

rehabilitering särskilda boendefonner böroch iväxelvårdkorttids-För
omvårdnad och vård skall kunnaför service,avgiftprincip gällai att

bör gälla fråga mål-permanentboende. iDetsammaitas ut omsom
tidskostnader

vilka trädde kraft denoch HSL, i 1ändring SoLGenom marsav
äldreomsorg, medan avgifter forgälla för allkorn § SoL1993, 35 att

lika for alla särskilda boendefonner.regleradesvård enligt HSL

6 äldre- och handikappomsorgen,högkostnadsskydd inom SOUochAvgifter
1992:50



översiktfunktionshindrade,Avgzfter för äldre-86 och SOU 1999; 33en

lagstiftningaktuell4.2 Nu

Äldre- handikappomsorg reglerasoch i 35 § social-Avgifterna för
hälso- och sjukvårdslagenSoL, 26 § 1982:763,tjänstlagen 1980:620,

stöd och service till vissa funktions-lagenHSL och 18-21 om
LSS.hindrade 1993:387,

Äldre- förhandikappomsorg, skyddoch4.2.1 mot

avgifterhöga

frihet utforma avgiftssystem be-kommunernasinnebär35 § SoL attatt
förstabestämmelser, de gäller frånföljandeenligt tregränsas varav

1993-03-01:

enligtskäliga avgifter grunder kommunenfårKommunen ta ut som0
bestämmer.

kommunensöverstiga älvkostnader.Avgifter får dock inte0
hemmet, service och omvårdnad boendefor hjälp iAvgifterna samt

avgifter tredje stycketmed i 26 §får tillsammansinte, som avses
till så belopp den enskildesjukvårdslagen, uppgåhälso- och stort att

tillräckliga medel för sina personliga behov, boende-förbehållsinte
levnadskostnadernormalakostnad och andra ändrad 1999-01-01.

skall kommunen försäkrafastställs sigavgifternaNär attom om-0
sambo drabbas oskäligt försäm-make eller intesorgstagarens av en
gäller från 1999-01-01.rad ekonomisk situation.

gäller ålderdomshem äldre lagstiftningfick vad iavgiftKommunens
lydelsedess 1971 inte vadsocialhjälpslagen i överstiga19 § soma

kostnaden forandel i hemmets anläggning,vårdplatsensmotsvarade
självkostnad definieras kommunallagendrift. iunderhåll och Begreppet

för viss verksamhetsform, vidarekostnadenden totala en sesom
kapitel

på tydligt begränsningdelar i 35 § SoLDe sättett angersom en av
bestämmelserna förbehållsbeloppet ochavgiftens storlek är attom

ska drabbassammanboende inte oskäligt försämradmake eller av en
ekonomisk situation.

tidigarefanns i lagstiftning, och gällde dåFörbehållsbelopp även
ålderdomshem.helinackorderingsavgift Från till februaripå 1971 1993

först kungörelsen 1971:830 och därefter i social-reglerades denna, i
1981:750. Bestämmelsen avgiften fickänstförordningen inteatt vara

folkpension förboende hade kvar minst 30högre den procentän att av
pensionstillskott 20 in-ogift ålderspensionär jämte samt procent av
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har brukat kallasdärutöver "30/20-re-inkomsterkomst efter skatt av
geln.

lagstiftningsändringen 1993 dels begreppetmed ärDet attmarsnya
alltill äldre- och handikappomsorg,utsträcksförbehållsbelopp att avse
för vad skallpreciseratsharbeloppdels ingaatt som anses vara

redovisas i detalj i kapitel förbehålls-medel."tillräckliga Detta mer
belopp.

sjukvårdochHälso-4.2.2

och sjukvård regleras i 26 § HSLför hälso-avgifterRätten att ta ut en-
följande:ligt

enligt grunder landstingetvårdavgifterfårpatientenAv tas ut som
särskilt före-den månibestämmer,kommunen äreller inte annat

respektive kom-bosatta inom landstingetskrivet. Patienter ärsom
behandlas lika.därvidskallmunen

hälso- ochenligt lagrum för dengäller1993och medFrån sammamars
huvudman följ ande:sjukvård kommunerna är

med avgifter i 35 §tillsammansfår inte,ifterAv som avses-- - belopp1980:620, till såsocialtjänstlagen uppgåstycket storttre
personligatillräckliga medel för sinaförbehållsenskilde inteen

e ov.

funktionshindradetill vissaserviceStöd och4.2.3

för enskilde.avgiftsfria denprincipskall ienligt LSSInsatser vara
försäkringskassanavgiftfårLSSEnligt 18 § tas ut som avav person

lagen assistansersättningenligtassistansersättningbeviljats om
för den ersättningen.LASS inomkalladnedanl993:389, ramen

försäkringskassanbeloppdebiteraharKommunen rätt att somsamma
enskilde skall inte ha någraassistansersättning. Denfastställt mer-som

bidra tillskälig utsträckningskyldighet iFöräldrarnaskostnader. att
hemfâr omvårdnad iår sinunder 18för barnomvårdnaden annatsom

LSS.§regleras i 20detän egna
fallde framgår 19 § LSS:endast iavgiftfårövrigtI uttas som av

eller helform hel förtidspensionfolkpension ihardemAv avsom
storlekinkomst motsvarandeharellerålderspension annan avsom

och kulturella akti-bostad, fritidsverksamhetföravgifterskäligafår
Avgif-kommunen bestämmer.grunderdeenligtviteter uttas som

självkostnader.kommunens Kom-överstigadock intefårterna
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enskilde får behålla tillräckligadenskall till medel förattmunen se
behov.sina personliga

godaenskilde levnadsvillkor.Enligt ska denLSS garanteras

Övriga överväganden under 1990-talet4.2.4

Avgiftsutredningen

förtillsattses de olikaAvgiftsutredningens göra översynatt en av av-
Översynenhandikappområdet dir 1993:127.giftssystemen inom mo-

generelltökat, föravgifterna insatser tillhan-tiverades sett,att somav
landsting ochoch särskilt meddahålls kommuner som personerav

starkt beroende Utredningen föreslog bl.a.funktionshinder är av. en
förbehållsbeloppet skall beräknas för medreglering hur personerav

utförligtbeskrivs i kapitel nedan. Beträf-funktionshinder. 5Detta mer
och vård i kommunerna före-fande avgifter för service, regiomsorg av

avgiftstak basbeloppet21 637 lcr islog utredningen procentett om av
förslag harnivå.7 Utredningens genomförts.1999 års

socialtjänstlagenändring iProposition om

ändring socialtjänstlagen1996/97:124 i hänvisarpropositionenI om
gäller avgifter förföredragande statsråd vad äldre- och handikapp-

Socialstyrelsen genomförtuppföljningar kommuner-till de avomsorg
anförs1993-1996. I propositionen bl.a.avgifter under åren attnas

brister handläggningenmed på i ocheringenRe rättssä-ser oro
allkartläg ämt finns kommunernaker enligt i sär-et ingensom

särskilt oende. fyra eftergäller avgifter år deskilt vad Annuör
lqaft den enskilde utlämnad tillbestämmelserna i otyd-ärträttnya

regler för jämknin och oftaliga eller obefintliga måste självt.ex.
förbehållssådan. Nivån på eloppet måsteväcka frågan om garan-

skäli levnadsnivå och liggaenskilde inte så lagtden atttera en
läkarv läkemedel, måste täckaskostnader för t.ex. resor mm

socialbidragmed

7 handikappområdet, SOU 1995:35Avgifter inom
8 1996/97:124 sid 136Prop
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mål4.3 Nationella

bakomjuni 1998Riksdagen ställde sig den 8 regeringens proposition
för äldrepolitiken 1997/98:1l3,Nationell handlingsplan där följande

fyra mål sätts upp:

Äldre aktivt liv och inflytandekunna leva ha samhälletskall iett0
vardag.och sinöver

Äldre trygghet ochåldras i med bibehållet oberoende.skall kunna
Äldre med respekt.skall bemötas
Äldre till god vård ochskall ha tillgång omsorg.

framhålls Ett samhälle för alla åldrar måsteI propositionen gottatt
vargrund ochsolidaritetens och får hjälp och stödbyggas på att en

personlig ekonomi,efter behov oberoende social bakgrund, könav-
sid 62 Undereller 1997/981113 rubriken behoven skallålder" prop.

följandepropositionen kan betraktas vägle-redovisas istyra som som
avgifternas roll:dande för

finansieringen vård och naturligDen äravgemensamma omsorg en
följd solidaritetens principer.Den grunden för därär ett systemav

efter behovfår hjälp oberoende personligoch st"var en oc av-grund, kön eller ålder.ekonomi, social a

rollAvgifternas4.4

handikappomsorg kanäldre- och ha flera olika roller,Avgifterna inom
olika kommuner,uttalade ieller mindre t.ex.sommer

avgiftshöjningarFinansieringskälla. skett i flertalet lan-De som0 av
l990-talet harunder varit del klaradets kommuner i atten omsor-

med begränsadeäldre-äldre" ekonomiskafler resurser.gen om
Avgifterna på serviceinsatserefterfrågan. städningStyra t.ex.0 som

kan den enskilde efterfrågaoch hemkörning incitamentmat attgeav
förmarknaden stället kommunensde på i hemtjänst.tjänsterna av

Särskilt tydligt förför den tidigare regleringenGöra sig.rätt0 av
den enskildeålderdomshemsavgiften, där skulle betala det kos-vad

ålderdomshemmet, fick reduktion avgiften hontade på så attmen av
förhade kvar utgifter.mindre beloppett egna
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finansiera ökadeavgifternaKan4.4.1

äldreomsorgsbehov

fanns samstämd uppfatt-1990-talet relativthälftenUnder förra enav
föravgiftsfinansieringsgraden både kan och bör stiga mötaning attatt

studier under harnågra åräldreomsorg. Iökande behovetdet senareav
för ochdel kostnaderna vård,bild ifrågasatts. Dendenna omsorgav

vård och redovisasföravgiftertäcks är,service omsorg somavsom
berorendast två tillkapitel, Dettadettaiutförligt sist tre procent.mer

har låga pensioner ochäldreomsorgstagamamajoritetenbl.a. på att av
avgiftsutrymmd.begränsatmycketdärmed ett

Även harför de äldreomsorgstagarekraftigtavgifterna höjs somom
resurstillskott ef-detta inte någotdisponibla inkomstergoda störreger

9b.tabellbilagan tabell 7b ochliten se Irelativtdenna ärtersom grupp
kommer med dagenspensionerfår högrefler äldretakt med taxe-att

kunna med någonavgiftsfinansieringsgraden öka procent-sättning att
enhet.

efterfråganavgifternaSka4.4.2 styra

avgifteranförde regeringenkompletteringsproposition1992 års attI
för till-mellan olika lösningarefterfråganförkan utnyttjas attatt styra

behovgodose samma
Skatt ellerKommunförbundet 1993,SvenskafråndebattskriftI en

bildKommunförbundet sinvid Svenskaekonomeravgift, beskriver två
äldreomsorgs-förväntadeskommunernade förändringar göra avav

den då lagstiftningen. Enanledning strävanmedavgifterna nyaav
använda"attförfattarna ett styr-kommer enligt att taxorna somvara

skriver deverksamheten." Vidareieffektivitetenöka attmedel för att
bidra tillkanförambition"en att att styrataxesystemnyttett om-vara

kanomvårdnadsfonner- möjlighetEntillsorgsbehövande rätt vara- -
omvårdnads-kostnaden för de olikamedavgiften varieralåtaatt - - -

fråga. "Uppdelningenför itänkbarakanformer avpersonenvarasom
kan ocksåservice och omvårdnadför boende,avgifterna komponenteri

självverksamhet, där vårdtagaren ikostnadseffektivbidra till en mer
betala förhan önskar ochvälja vilken serviceökad utsträckning kan

mellansubventionsgraden kommer skilja sigTroligtdetta. attär att
och lägrehögre omvårdnadsdelenden isåverksamheter,olika äratt

servicegäller olika slagsalls deteller ingen när

9 199l/92:l50Prop.
° eller sidSkatt avgift 96 fKommunförbundet 1993,Svenska
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facit kommunernaMed kan konstaterasi hand följt fleraatt deav
handlingslinjer författarna till debattboken då tyckte sig skönja.

efterfråganStyra hjälp med personligav omsorg

Insatsrelaterade avgifter kan leda till den enskilde frånavstår ef-att att
terfråga hjälp med personlig eftersom han/hon då får betalaomsorgmer

finns dock belägg för dettaDet inga skulle uttalat syfteatt ettmer. vara
med kommunernas taxesystem.

hjälpbehovetNär överstiger viss nivå kan det billigare fören vara
kommunerna i särskilt boende i den enskildesettatt änomsorgenge
hem. skrift från Svenska KommunförbundetI 1993 fors etten resone-

avgiften kan så denna kostnadsskillnad blirsättas tydligatt attmang om
för enskilde. Studier frånden bl.a. IHE i Lund har visatäven detatt

vid visst omsorgsbehov kan bli billigare för kommunen erbjuda vårdatt
och ålderdomshem elleri form äldreboendeett änomsorg annan av om
den enskilde bor kvar sitt ordinära boende.i Rent teoretiskt skulle
kommunen kunna avgift lägre i särskilt boendesätta är iänen som or-
dinärt boende. skulle dock knappastDetta kunna i samklangsägas vara
med det mål gällt sedan 1950-talet för svensk äldreomsorg, attsom ge
den enskilde möjlighet bo kvar i sitt hem. Det så vitt utredningenär
kunnat erfara inte heller någon kommun har sådan taxekon-som en
struktion. det, redovisas nedanTvärtom avgifternas storlekär som om
vanligt landets kommuner det billigarei få omfattande vårdäratt att
och ordinärt boende i särskilt boende.i änomsorg

efterfrågan påStyra serviceinsatser

vanligt kommunerna sökerDet efterfråganär servi-att styramer av
ceinsatser avgifterna. tjänstervia För städning eller få hemattsom

betalar med lite högre inkomsterpensionärer i många kommunermaten
avgift vad han/hon kan få betala tjänsten köps påmotsvararen som om

marknaden.
socialstyrelserapport frånI 1995 de styrinstrumenten ien om nya

"Avgifternassocialtjänsten redovisas styrande effektivtatt mot ett re-
sursutnyttjande socialtjänstornrådetinom måste ställas de äldresmot
valfrihet och de fordelningseffekter de leder till. oklartDet hurärsom
priskänslig socialtjänstverksamheten Studier tyder påär. mångaatt

" Svenska Kommunförbundet Avgifter1993, för äldre- och handikappomsorg
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relativt priskäns-handikappomsorgenoch äräldre-inomtjänster t.ex.
5".höjprisetminskarEfterfråganliga. när

på dentjänsteköp städningekonomi kanmed godäldreFör mmav
statistikenden nationellaAvalternativ.marknaden ettöppna vara

hjälp, dvs. vanligen enbartliteharäldreandelenframgår att ser-som
och har1990-talet. Mellan 1992 1997underminskatviceinsatser, an-

månadhjälp högst timmarmed 9äldreochår65talet perpersoner
minskningtill knappt 58 000,000cirka 75frånminskat enpersoner

biståndsprövningspegla striktaredettatordeFrämstmed 23 procent. en
del äldresannolikt ocksååterspeglar detDelvis attkommunerna.i en
ellerdem för dyra intedärför deserviceinsatserfrån attavstår anser

prisvärda.
uppgifter från flera kommunerrapporterademuntligtstödsDetta av

till-Jönköping gjortför gerontologi iInstitutetstudieliksom somen
budgetram ville Mo-krympandeMedMotala kommun.medsammans

tillfrånäldreomsorg serviceinsatserpåefterfrågantala kommun styra
femtekraftigt. Varhöjdes servicetaxorna1996juniIomsorgsinsatser.

själveller minskade denminskad närfick sin insatsäldreomsorgstagare
huvudsakjämfördes med hösten 1996. I1996månadmajiinsatserna

berodde dethälften fallenoch iserviceinsatser,minskningenavsåg av
1996tvåårsperiod juniråd. Underhasigansågäldre intedenpå att en

serviceinsat-förgenomsnittliga hjälptidenminskade den1998till maj
timmar.till 4,4från 5,3 timmarser

förkunskap prisetenskildedenroll forAvgifternas att omge
tjänsten

kostar.vad äldreomsorgen Kost-informationinteAvgifterna omenger
behov åter-tillgodoseolikamellan sättnadsskillnadema att samma

majo-beror dels påavgiftssättningen. Dettaheller i attspeglas inte en
kostnaden,betala den faktiskakaninteäldreomsorgstagamaritet av

prisetinkomstrelaterade varförvanligenavgifterna ärdels på va-att
betalningsfönnåga.enskildesefter denrierar

förmellan olika kommunerkraftigtocksåvarierarPriset samma
koppling mellantydlig och enkelsaknasflertalet kommunertjänst. I

mellanfår betala.vad Gränsernaochtidsomfattninginsatsens man
denbygger påofta luddiga. Taxan attnivåer i ärolika taxesystemen

deSocialtjänsten ochutvärderar12 1995:1,ochföljerSocialstyrelsen nyaupp
sid 109styrsystemen,

dethur gick förChockhöjda hemtjänsttaxor,3 Gerdt Sundström:Lundén,Britt
Socialmedicinsk tidskriftartikel iBlivandevårdtagarna
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visst timintervall.enskilde erhåller hjälp inom Biståndsbeslutent.ex.
vadinnehåller skalloftast beskrivning hjälp medgöras, t.ex.av somen

promenader.städning, duscha, De innehåller sällan någonatt mer
exakt tidsprecisering eller precisering vad med hjälpt.ex.av som avses

Biståndsbeslutet innehåller sällanmed städning. den äldre skulle haatt
medtill hjälp antal gånger viss given tid.visst Det vidare alltjämträtt är

med tydliga utfästelserrelativt ovanligt vilken kvalitet kommunenom
skall kunnautlovar utföraren Det kan därför forsvårt denatt ge. vara

hon köper för tjänst.enskilde vad det äratt se
därVidare har få kommuner den enskilde får sin avgiftett system

dagsänkt utförs viss ellertjänsten inte viss vecka. Taxan på-ensom
hälsotillståndetverkas vanligen inte heller innebär hjälpen någonattom

vecka mindrevecka vad förutsätter.taxenivån Av-änär mer, en annan
giftsförändring sker vanligen bara den enskilde vid nyprövningom av

får påtagligthjälpen biståndsbeslut minskad eller ökad hjälp.via
Även gällerbemärkelse inte marknadsekonominsi prin-en annan

avgifternaciper för styrinstrument för äldre- ochpriset handi-som
kankappomsorg. äldreomsorgstagare inte vidare bortEn välja äld-utan

tilloch använda något behovBegreppetannat.pengarnareomsorgen
ochvisserligen komplicerat varierar såväl tid mellanöverär som en-

i behovskilda individer. den hjälpFör ärsomperson av av annan per-
gäller dock, i den honför sitt dagliga liv mån inte kan få hjälpenson

utlämnad till kommunernasutförd närstående, hon taxepolitik.ärattav

Avgifterna, trubbigt styrinstrumentett

för den enskildeAvgifterna kan incitament och/eller hennesettge an-
vilka alternativa hjälpbehovethöriga på kan tillgodoses.sättöveratt se

styreffekt fungerarKunskaperna hur denna dock ringa. Social-Iärom
äldre-avgifter för och handikappomsorgstyrelsens studie 1996om
och förslagredovisas rubriken slutsatser "Insatsema börunder att sty-

ochbiståndsbeslutet inte taxesystemet. slut-Dennagenomras genom
enskilde kanmed Den inte välja köpa ellermotiveras attsats att mer

beroende hemtjäntsassistentensmindre omsorgtjänsten ärutan avav
bedömning och beslut.eller biståndshandläggarens behövaAtt mer

blival, väljer inte sjuk. från hjälphjälp inte Avstårär attett man man
avgiften beror det på faktisk ellerpå grund upplevd bris-snarareav

betalningsfönnågafwtande

Äldreomsorgensutvärderaroch 1996:6,Socialstyrelsen följer avgifterupp
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nedan iredovisas avsnitt risk4.5,Framförallt finns det, att an-som
avstår från dendärför avlösning vissbördahöriga får ökad att manen

skulle innebära.hemhj älp

råd kan betalaharDen4.4.3 som

ålderdomshemsavgiftema innebar denregleringTidigare att somav
för bostad, ochkostnaden Av-betala helaskullehade råd mat omsorg.

fick delden boende kvar visshögregiften fick dock inte änsättas att av
hos de kommuner valt läggakvarleverpension. Detta synsätt attsom

styckekostnaden för biståndet, förvidavgiftför högstataket som en
kan krdygnet 30 000boende medsärskiltplats i överruntomsorg vara

månad.per
förhar lägre tak sinakommunerlandetsMajoriteten satt ett av-av

enskilda kommunens förden motivuppgifterfinnsgifter. ingaDet om
tak.eller högtvalt lågtettmanom

från hjälp på grundäldreAvstår4.5 av

avgiften

analysera äldre avstår frånuppdragutredningens är attEtt att omav
avgifterna. framgått kan avståendetSomgrundhjälp påefterfråga av

oönskad effekt kommunsönskadsåvälbetraktas tax-av ensomensom
teoretiskamed säkerhet devisarstudiersaknasDetesystem. omsom

efter-möjligheter bort onödigavgifternasdiskussioner att styraom
del studierverkligheten. harDäremotdefrågan håller motnär testats en

hjälp de faktisktavstår från efterfrågaäldremånvilkengjorts i attom
behöver.

nedan framgårerfarenheter redovisasandraochde studierAv som
från hjälp de föravstårriskendärde är störst ärattatt manpersoner

och där hemtjänstenutförs anhöriga,delvilka stor omsorgen avaven
avlösa den anhörige/de anhöriga.stödja ochhar funktionen attnärmast

avgiftenavstod på grundfyra4.5.1 En avav

ställdesHushållens inkomster 1995 1996undersökningI SCB:s resp
hade behov hem-och äldre deårfrågan till 75 om som avpersoner

grundavstått från hjälp påfrån kommunen,haft hjälptjänst, avmen
hadeställdes frågan till dem1996undersökningenavgiften. ävenI som
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hjälphemhjälp omfattningen sinde minskat på grund avgif-avom av
storlek.tens

avståttTabell påminskat hemtjänst1 Personer grundsom resp av
avgiften

för hemtjänstenavgiftens storlek påverkat dig/er såFråga: Har att
från hemtjänstdu/ni avstått helt

19961995
Andel Antal Konfint AndelAntal % %

26 17 000 +-4 967Ja 18 000 23
nej 55 000Nej 000 74 8 45851 75+-

1 500 1 558 2+-svarsvar
100 73 500Summa 69 000 9 713 100+-

frånde avstått hemtjänstEndast de bedömt behov harAnm: sagt att trots egetsom
fått frågan

för hemtjänsten påverkatFråga: avgiftens storlek dig/er så du/niHar att
minskat omfattningen hemtjänstav
Frågan 1996ställdes 1995

Antal K0nf.int. Andel %
13 000Ja 4 257 12+-

Nej 92 000 +-10 772 84
4 000 2 427 4+-svar

Summa 109 000 561+-l1 100
Äldreuppdraget och specialbearbetning frånKällor: SCB 96 för97:8 HINKav

Ytterliga uppgifter dem avstått,avgiftsutredningen.boende- och om som se
tabellbilagan, tabell 19

antaletriksnivå kan 75 år och äldreUppräknat till år 1995personer som
från hemtjänst på grund avgiften skattas till cirkasade sig ha avstått av

samtliga den ålders-de två åren. Detta i17-18 000 är tre procent av
dem sig ha behov hjälp.och tio Sam-sagtprocent somav avgruppen

de hade mindre hjälp vad demanräknat med dem att änuppgavsom
avgiften kan uppgifterbehövde grund SCB:s tolkas så cirkapå attav

avgiftenpåverkats så de avstått eller minskat000 sin30 attavpersoner
efterfrågan på äldreomsorg.

själv vid intervjunden äldre uppgivit hon behöverDet är attsom
med den äldre skullehjälp. liktydigt beviljas hemtjänstinteDetta är att

han/hon ansökteeller äldreomsorg det. bör ocksåDetom omannan
de äldre frånde avstått hem-majoritet sagt attnoteras att av somen
tillräcklig hjälp.ändå de får tyder de hafttjänst Detta påatt attanser

eller dessa påverkatsalternativ, anhöriga, Hurvänner.t.ex. grannar av
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framgår inte dessa studier, inteförfå helaatt ansvaret avomsorgen
påverkats beroendeheller hur när-attomsorgstagaren av vara av

stående.

alternativalltid önskatälp inteAnhörighj4.5.2 ett

Handikappolitiska Utredningsinstitutet harfrån närmarestudieI en
Handikappades Riksförbund DHR, Sverigesi Demedlemmar3 000

RiksförbundSynskadades intervjuats sinaRiksförbund ochDövas om
stöd ochställts frågor hur de fårbl.a.studien harlevnadsvillkor. I om

får detta anhöriga. FlertaletviaMajoritetentillgodosett.service svarar
dockvill ha det. mindresjälva Endeockså det så attäratt grupp svarar

velat ha hjälpende egentligen hadeanhörigahjälpde har sin trots attav
avgiften.från hemtjänstde avståttSkälet tillfrån kommunen. äratt

siganhöriga klararhar hjälpFigur l Antal av respsompersoner
på sättannat

s

å
.16-64âr

8 gasar-

h8

q §älvillha relevanthjälp annathar
hjälpanhörig avav
anhörigpga.

avgifterna

levnadsnivåundersökning 1996.Utredningsinstitutet,HandikappolitiskaKälla:
år och65 äldre 929år 115intervjuade: 16-64 1Antal personerpersoner,

5 levnadsnivåundersölming 1996.Utredningsinstitutet,Handikappolitiska
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helt hjälp4.5.3 Få är utanpersoner

vissa kommuner och kommundelar harI systematisktett uppsö-mer
kande arbete bedrivits. Någon sammanställning erfarenheter frånav

nationelldessa har på nivå.inte gjorts I Stockholms stad harännu upp-
bl.a.sökande verksamhet bedrivits i Hornstulls 1996/ 1997 och

stadsdelsnämnderKungsholmens l995/ 1996. Alla 80 år ochpersoner
äldre hade hemtjänst ingick i dessa projekt. De så önskadesom som
fick Kungsholmen besökteshembesök. På personer.502 demAv som
tidigare haft hemtjänst inte har det längre skälet hjälpbeho-attmen var

dem behövdeövergående ochAv erbjöds hemtjänstvet art.var somav
skälet de sökt bristande kunskapinte utbud, de skallatt vartvar om

vända avgiften.sig däremot inteetc,
Socialstyrelsen genomförde under 1997 inom för aktivramen upp-

Östergötlandsföljning studie kommuner i Södermanlands,i 14 ochen
Jönköpings län varför äldre tidigare haft hemtjänstpersoner som upp-

detta.hört med Totalt antal följdes 5 817. Ipersoner som upp var
drygt fyra femtedelar fallen berodde det på den äldre flyttat tillattav
särskilt boende eller avlidit. För resterande 17 l 017 personerprocent

det vanligaste skälet blivit bättre och inte längre be-attvar personen
hövde hjälp. Cirka sju i denna studie hadeprocent avsagtav personerna
sig hjälpen. hälften 43 procent dessaKnappt hade sig hjäl-avsagtav

med kvalitetpå grund missnöje och/eller avgift. tredjedelEnpen av
för dyr. Endast fåtalansåg hjälpen helt hjälp. Vanli-att ett utanvar var

hjälp anhöriga.hade Hälften de siggast att avsagtvar man av av som
hemtjänst telefon.intervjuades Intervjuerna tyder på det mångaattper
gånger den äldres önskanvarit anhöriga/närstående.mot att engagera
Helst hade de velat undvika belasta" dem.att

undersöktSocialstyrelsen har också behovet stöd och hjälp hosav
kommuner.8 000 äldre äldreomsorg nio Två de frågorutan av som

ställdes avgifter. dem haft hemhjälpAv inte längre haravser som men
rådjagdet procent52 20 ansåg mig inte ha medattangav personer

hemhjälp Alla tillfrågades delängre". någon gång under de senasteom
två åren försökt få hjälp från den kommunala hemtjänsten. Av 7 907att

1,8 142 personer "ja, jagsvarat procentpersoner som angav men
förtycker hemhjälpen kostar mycket". Socialstyrelsen bedömdeatt att

med knappensamstående äldre kvinnor ekonomi särskild "risk-var en
grupp sig hemtjänst ekonomiska skäl.att avsäga av

6 från stadsdelsförvaltningKungsholmensPM 1998-02-17
Äldre7 Äldreuppdragettidigare haft hemtjänst, Socialstyrelsen 1997:3som

ÄldreomsorgS Socialstyrelserapport under1996:23, omprövning, sid 73

4 19-0440SOU1999:33
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i de relaterademed SCBlinjeligger islutsatsDenna svaren ovan
enligt vanligaredessaoch 96. Det95 årundersökningarna HINK att

medianinkomsten lägre fördet, och ärkvinnor avstår görmänän att
för dem från hem-avgiften avståttgrundpå ändem avstått somavsom

tabellbilagan.seandra skältjänst av
uppdrag Social-Jönköping har påiinstitutionenGerontologiska av

äldreomsorgsbehovet tillgodoses för samtliga iundersökt hurstyrelsen
glesbygdsdel.ochcentrala staden iiJönköping,kommundelar itvå en

och/eller hem-får det, anhörigahjälpbehöverallra flestaDe avavsom
exempelfalldel har utredarenutredaren. Ikonstaterar setttjänsten, en
hjälpenfunnit andrahemtjänstbehovmedäldrepå denatt som gerav

deuppfattas bristvara. Sjuochdyrareblivithemtjänstennär avsom en
undersökningenihemtjänsttagamafjärdedelintervjuade en sva-av

därför mindredessa hadeför dyr, någrahemtjänstenrade att avvar
9kostnaden.för begränsahjälp att

iGerontologiska institutionenstudienrefereradedenI somovan
framkommermed Motala kommuntillsammans attJönköping gjort av

höjdes kraftigthjälp servicetaxornaminskade sin närde personer som
hankade sighälften klarade själva,sigvårdbiträdenderasbedömde att

köpteEndast fåtalanhöriga.fick hjälpenfjärdedelfram, och ettaven
Utredamaordnathjälpfrågan inte sig.hadetiondehjälp.privat För var

uppgifterde haräldreomsorgstagaredetvåbedömer procentatt omav
Vidaretaxehöjningen.grundförsämrad påfick situationsin upp-av

hälften fallenmed hemhjälp,helt itiondehörde omsorgstagare avvar
resterande fallsärskilt boende.till Iflyttadeelleravleddärför deatt

medupphörtdegick. 57Avhur detkunskapsaknas personer somom
ochboendebodde kvar i ordinärtochlevdealltjämt ettochhjälp som

beviljats1997 hade nio ånyodecemberhalvt årett personersenare
omsorg.personligmedbistånd, sexvarav

StockholmsStiftelsenstudieockså ibelysesrollanhörigasDe en
Äldrecentrum från akutsjuk-och äldre utskrivnaalla år75gjortläns av

beviljats äldre-denna studiei1998. Defebruarivecka ivården somen
kunnat få hjälpenavgiften hargrundpåsigavsagt avavomsorg men

denstuderade fallen harde särskiltnärstående. Iandraochanhöriga
anhöriga harsyfte avlastahaftprimärt ettbeviljade hjälpen att somsom

omsorgsansvar.vård- ochomfattande

ÄDEL50, landsbygdäldsta stad och9 Sundström, iGerdt DeSocialstyrelsen
gick det förChockhöjda hemtjänsttaxor, hur2° Sundström:GerdtLundén,Britt

tidskriftSocialmedicinskartikel iBlivandevårdtagarna
Äldrecentrum 1998: 122 Stockholms länsVård utskrivning,efter
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anhörigaoch/eller sig hjälpenden äldre själv därför deAtt avsagt att
i linje med definner prisvärd ligger inte tydligtinte den uttalade inten-

anhöriga.utveckla stödet tillhos riksdagentionerna att

frånpå bortHemtjänst generell välfärd4.5.4 Väg

forskare vid StockholmsSzebehely, universitet, institutionen förMarta
bearbetat material frånsocialt arbete, har intervjuundersökningstoren

och äldrehemmaboende äldre 75 år Socialstyrelsenbland som genom-
Ädel-ULF". har härvid kunnat redovisa dataförde 1994 Hon som

skillnader mellan olika samhällsgruppertyder det finns vad gällerpå att
personligbehov hjälp med städning omvårdnad. Hjälpbehovetrespav

samhällsklass, här definieratolika beroende efter utbildnings-löses av
bakgrund.

årTabell Andel 75 och äldre med högre utbildning2 utan resp som
får städning hjälp med dusch/badhjälp med via kommun,resp
närstående %och tjänsteköp

får hjälpen får hjälpen fårEnsamboende äldre hjälpensom av av
hem-städning anhörig/vänbehöver hjälp med person/av annan

omvårdnad tjänsten källapersonlig annanmen
119 68Enbart folkskola n 26 7

n 43 50folkskola 17 36Mer än
Ensamboende äldre som

bad/duschmedbehöver hjälp
80 71Enbart folkskola n 30 1

folkskola n 34 87Mer 17 0än
Ädel-Ulf studien 1994 SzebehelyKälla: bearbetning Martaavav

vanligare blandhemtjänst äldre med enbart folk-ha städning viaAtt är
utbildningar,de med högre medan förhållandetskola blandän är mot-

vilkethjälp vanligen köpvad gäller ha tjäns-satt att annan,av avser av
det gäller hjälp medmarknaden. personlig omvårdnadpå Närten

kostnad köpa på"marknaden,till rimlig i dettainte går attsom exem-
har med högrepel hjälp med bad/dusch, utbildning i störrepersoner

folkskola hjälpenmed enbart hemtjänsten.utsträckning de via Oav-än
bad/duschstädning eller anhörigasdet gäller omsorgsinsatserärsett om

lågutbildade äldre.vanligare bland

22 äldrepolitiken,Nationell handlingsplan för 1997/98:1 sidSe 13, 1l2ft.ex. prop
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avgiftsökningama hemtjäns-inomtolkningSzebehelys är attMarta
mellan köpa privat hjälp ochkostnadsskillnaden att att tagjort attten

det för medminskat, ochharhemhjälpkommunal attemot personer
städfinna. "Dentjänstenköpabilligarekangod inkomst att enavvara

husliga hjälpensdenminskning inomäldreomsorgensoffentliga om-
informaliserings-bådetendenser:till tvåledatycks motsattaråde en

ochekonomiskagodaäldreforfrämsttendens utan enresurser,-
äldre.de resursrikaförfrämstmarknadiseringstendens -

städningmedvad gäller hjälpdettaförSzebehely attMarta varnar
tillkan leda

hemhjälpenkommunaladensubventionerad lösningoffentligten
fattigvårdsaltemativ,bliriskerar ettattsom

beviljaslängreanhöriga för dem intelösninginformell somen
ochhjälp,vana köpa privatråd ellerharinteälp och atthemhj som

och avstårhar rådför denmarknadsbaserad lösning somsomen
offentligadenbistånd frånbeviljaseller inte omsorgen.

detvårdmed kroppenshjälpbehöver ärocksådenFör snararesom följerskiktninghärtudelnin ävenfråga somenmenenomen , detycksentlig lösningoflhörigheten: Enklassti gynna resurs-som
3förinformell lösning resten.rika och en

avgiftssystem4.6 Kommunernas

landetsanvändstaxemodeller iolikaderedovisasdetta avsnittI som
nivå-under 1997,gjortskartläggningar samtdeenligtkommuner som
kort-redovisasoch LSSenligt HSLAvgifteravgifterna.på mererna

iantalet äldreomsorgstagareredovisasInledningsviskapitelfattat i
äldre.antalettillrelation

äldreomsorgharäldreAntal4.6.1 som

knappaålderspensionärer,miljonhalv ärochDrygt personerenen
hadeäldreår ochAntalet 65äldre.ellerår80430 000 är sompersoner

1997/98årsskiftetvidsärskilt boendebodde ioch/ellerhemhjälp var
ålderspensio-samtliga17vilket är procent000drygt 263 avpersoner,

ochåldrarna 80 åri000183dessaAv närmarenärer. personervar

går och idag,skikming -i23 svenska äldreomsorgensSzebehely: DenMarta
forvitringSyltevik, red: OmsorgensLivChristensenartikel i1998 Karen

1999publiceras
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åldersgruppen.uppåt, vilket alla i den42 Antaletär procent av personer
med hemhjälp särskilteller vård och i boende änomsorg som var yngre

år cirka65 19 000var personer.
ålderspensionärema bodde cirkaAv 131 000 drygt åttapersoner

ålderspensionäreralla i särskilt boende. dessaAv hadeprocent av
servicehus.knappt hemhjälp i Aktuella49 000 uppgifter antalom per-

hemhjälp/hemsjukvårdbor servicehusi saknas. Medutansoner som
ledning äldre statistik kan, redovisats i kapitel antalet skattassomav
till högst AntaletlO 000 bor med formnågonpersoner. personer som

heldygnsornsorg kommuneninte benämns hemhjälp dåärav som av
cirka 77 000 personer.

Hemhjälp boende hadei ordinärt vid årsskiftet 1997/98 cirka
146 000 9 65 år, 29 iprocent än procentpersoner, varav var yngre
åldern och65-79 år och 62 80 år seuppåt vidare tabellbilagan,procent
tabell a-d.

de har äldreomsorg betalar uppskattningsvisAv tiondesom var
avgift alls, beroende låg inkomst och/elleringen avgiften jämkatsattav

individuella skäl.av
Antalet ökar. vilken dettaäldre I mån leder till motsvarande ökning

svårbedömt.antalet äldreomsorgstagare ärav

Tabell 3 äldre 1997-2020Antal

år ökning år8065 ökning- -
1997 1 545 468 429 664- -

2,1 %2005 1 578 275 497 058 15,7 %+ +
12,4 %2010 1 736 644 499 674 16,3 %+ +

2020 31,9 %2 037 822 524 538 22,1%+ +
Källa: års befolkningsframskrivning1997SCB,

Vad ingår i4.6.2 taxan

för och handikappomsorg inbegripsavgifter äldre- såvälI hjälp med
dagligvaruinköp serviceinsatserstädning, och hjälptvättt.ex. som

bada/duscha, förflyttamed klä sig, sig och personligt.ex. att annan om-
Vidare såsom trygghetslarm, dagverksamhetingår insatser ochsorg.

korttidsvård.
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gränsland mellan avgift och ersättning. Ibefinner sig iKosten ett
utgångspunkten varit:hardenna utredning

förbe-helinackordering och förmed nivånenskilde bordenOm0
tillämpas,i särskilt boendeformenför denhållsbeloppet taxetypav

avgift, skallbetrakta jäm-för kostenersättningen attär en somsom
förbehållsbeloppet kvar.enskilde skall hadenförvid behovkas att

flertalet kommuner.råder iden praxisDetta är som
bostad be-färdiglagad hem till sinerhållerenskildeden matOm0

Förbehållsbelop-ersättning.normaltbetalningentraktas sett som en
tydliggörs imerkostnad.efter denna Dettadåförutsättspet anpassas

förbehållsbelopp.beträffandeförslagsdelen

hemsjukvård särskilt boende iinkludera ihar valtMånga kommuner att
då kommunenboende de fallhemsjukvård ordinärt iiavgiften, liksom
för hälso- ochhemsjukvård. Avgifternaallförhuvudmannaskapethar

utredningenHSL.sjukvårdslagen IHälso- ochregleras isjukvård
förochavgifter Jñr vårdbegreppetnormaltanvänds därför sett omsorg

sjukvård inkluderas ihälso- ochbeskriva taxan.attatt
omfattas kommunensvilka tjänsterskillnaderfinnsDet stora avsom

eller nå-ordinarie hemtjänsttaxaviade debiterasliksomhemtjänst, om
servicetaxa/motsvarande.form avgon

ingår taxaniTabell 4 Vad
%

avgiftsfri erbjudsservicetaxahemtjänsttaxa taxainsats egen
20121584städning

4609736fönsterputs
0 241290tvätt

3 01088dagligvaruinköp
0,4 50,4390promenader
0,4 60322lfotvård
2 26 8 l14trygghetslarm

17571 11hjälp- 7tekniska
medel

Äldreuppdraget avgiftsregler for1998:4, KommunernasSocialstyrelsen,Källa:
svarandeAntalnovember 1997.1997. Avserhandikappomsorgochäldre-

252.kommuner

personligbistånd medbeviljatsObservera att omsorgsompersonen
fördagligvaruinköp inomochstädning,erhålla tvättkan t.ex. ramen

kommundennamedan ihemtjänsttaxan,den ordinarie person somen
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enbart har bistånd med serviceinsats betalar denviss via servi-separat
eller för denjust tjänsten. I vissa kommuner kan såle-cetaxa taxaegen

des debiteras enligt olikaviss insats beroende vilka andrataxoren av
insatser har. rad i tabellenSumman blir därför inte 100personen per
procent.

de fall ingår kommunensI då viss tjänst inte i utbud måste den
tjänsten köpas marknaden eller utförasprivat på närstående.av

denna utredning således medI avgifter för vård ochavses omsorg,
följande:inte annatom anges,

Hjälp med personlig personlig hygien, klä sig,t.ex.0 omsorg, som
i ordning hjälp hjälp med toalettbesök, hjälpgöra äta,mat, att att

förflytta ledsagning.sig, promenader,
fönsterputs,Serviceinsatser städning, matdistiibution,tvätt,0 som

dagligvaruinköp, ärenden apotek, bank m.m..post,
teknikTrygghetslarm såväl insats, trygghetsringning.som

i särskilt boende och ordinärt boendeKost sköterinte0 om personen
sitt kosthåll själv har kommunens hjälp med alla målutan
"helinackordering.
Hemsjukvård tekniska hjälpmedeloch förutsätts ingå i avgiften för0

de fall då den enskilde har bådai insatserna kommunen.omsorg av

Taxekonstruktioner4.6.3

taxemodeller kan översiktligtKommunernas delas in i fyra huvudmo-
deller:

Enhetstaxa, med vilket här kommunen har avgiftattavses samma
och vilkenhur mycket inkomst har.oavsett omsorgstagarenomsorg

avgiftenInsatsrelaterad dvs. beror omfattningen detaxa, att av av
beviljats.insatser den enskilde

Inkomstrelaterad dvs. avgiften beräknas med ledning dentaxa, av
enskildes/hushållets inkomst.

inkomstrelaterad avgift, dvs.4. Insats- och avgiften beror såväl på in-
omfattning inkomstens storlek.satsens som

Utvecklingen under 1990-talet går entydigt mot taxesystem tarsom
hänsyn till den enskildes inkomst. Enhetstaxor blir allt ovanligare.
Även insatsrelaterade har blivit färre."rent taxor

24Socialstyrelsens följer och utvärderar 1996:6, sid 31ff
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åtskillnad mellankommunemafjärdedelar görscirkaI tre en av-av
serviceboende avgift for helinack-ochordinärtgift for hemtjänst i resp

Med helinackordering denboende.särskiltvårdordering och i attavses
försorg. Skillnaden i gårvårdgivarensfår alla målenskilde taxagenom

särskilt boende mellan ordinärtboende ochordinärtmellaninte utan
servicehus sidan och särskiltåboendesärskiltboende och typ enaav

flestaandra. de kommunerna till-den Ihelinackordering åboende med
och serviceboendeförbehållsbelopp i ordinärtolikaocksålämpas resp

används där-helinackordering. denna utredningImedboendesärskilt
serviceboende för beskriva boendefonnerochordinärtför begreppet att

ochförbehållsbelopp det vanliga,högreochdär hemtjänsttaxa ärett
boendefonner därhelinackordering för beskrivamedsärskilt boende att

kost.vård ochför såvälavgift tas ut somomsorg
Kommunförbundet 1996/97,gjordeSvenskakartläggningdenAv

framgår form inkom-någonavseende 1997,uppgiftermed att avmars
serviceboendeordinärt och i 81förekom istrelaterad procenttaxa av

inkomst- och insatsrelaterad 69bådevanligenlandets kommuner, pro-
ochhade 16 kommunerna,insatsrelateradcent. Enbart taxa procent av

tillämpadesenhetstaxa procent.treav
formhelinackordering hade någonmed 83boendesärskiltI procent

tionde kommun hade enbart insatsre-inkomstrelaterad Vartaxa. enav
Flertalet kommuner harenhetstaxa.och sjulaterad procenttaxa se-en

avgiftenavgiften för frånhyranboendekostnaden matenparerat resp
fanns det dock ikommunernaåttaoch Iför vård procent avomsorg.
ålderdomshems-traditionella formen fortidigarekvar den1997mars

inkluderar boendet,helinackorderingstaxaavgift, med maten,somen
omsorgen.vården och

på avgiftenpåverkan4.6.4 Insatsens

kartläggning hadeKommunförbundets 1997 15Enligt Svenska mars
ordinärt boende inteikommunerlandets taxa togprocent somenav

omfattningenvanliga alltsåomfattning. Dethänsyn till insatsens är att
avgiften.hjälpen påverkarav

dela hurolika vanlig metod inpåverka på Enkan sätt. ärInsatsen att
ungefärligenskilde beviljats efter tidsåtgång.denmycket hemhjälp

nivåerna definieras form tim-i visstdå i nivåer. NäruttrycksDetta av
månad detta vanligentimmar såhjälp 10-15intervall t.ex. ärper

regel biståndsbeslut formfår i inte sitt ienskildenärmevärden. Den av
hon/han skall ha hjälp med. Om hjälpenvadvisst antal timmar utan

25 vårdfor ochKommunförbundet l997,Tax0rSvenska omsorg
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tillfälligt beroendevarierar den enskildes hälsa och aktuella behovav
ändras inte avgiften. Avgiften ändras först vid varaktig förändring, när
biståndsbeslutet hjälpensändras och omfattning påverkas.

Nivåindelningen i trappstegseffekter.taxesystemet Vanligenger
ökar avgiften med cirka kr175-300 den enskilde beviljas bistånd iom

högre nivå. studie riksrepresentativtI urval landetsetten en av av
kommuner betalade höginkomsttagare1996 i den genomsnittligaen
kommunen kr månad380 avgifti han eller hon hade 35per mer om
timmar hjälp månad jämfört med han/hon hade 9 timmar hjälp.per om
Vid tredje kvartilen 25 kommunerna har högre,procent 75 procentav
mindre skillnad skilde det 660 kr månad. åttaI kommuner deper av
studerade 85 skillnaderna i avgift mellan 9 och 35 timmars hjälpvar

månad.kl1 000över per

4.6.5 Inkomstens påverkan på avgiften

fyra kommunerDrygt fem hade inkomstrelaterade år 1997. Avtaxorav
Svenska Kommunförbundets genomgång och avgiftertaxorav avse-
ende framgår1997 54 landets kommuneratt användeprocentmars av
sig taxerad förvärvsinkomst och kapitalinkomst för hemtjänsttagare iav
ordinärt- och serviceboende vid beräkningen avgiftens storlek. Varav
fjärde kommun räknade på aktuell nettoinkomst jämte taxerad kapital-
inkomst. tiondeVar kommun använde sig enbart aktuell nettoin-av
komst och drygt tionde hade andra beräkningsgrunder. särskiltIvar
boende ålderdomshem och sjukhem det vanligaretyp utgåattav var
från aktuell inkomst. boendeformerI dessa använde sig 45 procent av
landets kommuner taxerad förvärvsinkomst och kapitalinkomst.av

26Bearbetning BoA-utredningenför data från riksrepresentativt urvalav av
kommuner, Socialstyrelsen 1996:6
27 vårdTaxor för och sid 37omsorg,
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olika 1997inkomst,historisk taxetyperellerFigur 2. Aktuell mars

ä

55

å

akm-.Ilanmnxmoimcmu annattaxi-nd
nettomlcorm-ltüdaraad

lmpitalinlanm
sanavgiñmguxir sigpåricrxrster

sidvård och 37forKommunförbundet,SvenskaKälla: taxor omsorg,

drygt 40november använder sig1997ikartläggningEnligt SCB:s pro-
förvärvsinkomst.taxerad Dede kommuner svaratcent avsomav

taxekonstruktio-kartläggningSCB:siframkommeruppgifter avsom
Kommunförbundets,Svenskamedheltinte överensstämmernerna

uppgiftsinhäm-mellannio månadercirkaskiljer sigdet baraatttrots
taxekonstruk-definierasvårigheternaspeglar atttandet. Detta mernog

Antaletförändringar under 1997.skettskulle hadettioner storaän att
Kommunför-bara medanfråga 201,dennapå ärkommuner svaratsom

uppgifternaheltäckande, varför deikartläggningbundets settär stort
rättvisande.detorde mestvara

skiljakan det sig inomdiagrammet ävenframgårSom enovanav
från aktuella inkomsterutgårkommunerförekommerkommun. Det att

taxerad inkomst föroch frånboendesärskiltför i personerpersoner
med hemtjänst.

Äldreuppdraget28 sid 1398:4,
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4.6.6 storlekAvgiftemas

Socialstyrelsens pensionärshushållensI kostnader för äldre-rapport om
äldreomsorgsavgiftenoch sjukvård redovisas denatt är tyngstaomsorg

vårdkostnaden. däremot betydligt färreDet har äldreomsorgär änsom
tandvård.hälso- och sjukvård och

Tabell och medelavgift5 Andel brukare för vissa vårdformer av
och 1995omsorg

hjälp-hälso- och arbets- särskildaNyttjat Tand- vård, omsorg
sjukvårdföljande terapi medel forbruk- vård servicei

tjänst ningsar- ordinärt och
tiklar särskilt boende

andel alla 376 2 1,5 63 16av
år65 och

äldre %
Medelavg. 145 4590 55 140 450

mån krper
ÃldreuppdragetKälla: studie bearbetadSCB:s HINK 95, för Socialstyrelsen,

97:8

avgiftenDen genomsnittliga för hemtjänst för1996 ensamståendevar
kvinnor månad kr, för418 lcr i 44 ensamstående 538 kr imänper

kr76 och för makar/sammanboende kr667 i kr.109 alla hem-För
tjänsttagare medelavgiften 479 kr i kr34 månad.var per

genomsnittliga avgiften för boendeDen hyra, kost, vård och om-
helinackorderingi särskilt boende med år för1996 ensamstå-sorg var

ende månadkvinnor 302 kr 226 lcr, för5 560 kr i5 428mänper
kr.kr, för boendealla 385 kr i 2085

Avgift för i olika4.6.7 inkomstgrupperpersoner

Medianavgiften ochfor kost, vård i särskilt boende med hel-omsorg
inackordering för1996 pensionärer med inkomster under kr5 000var

månad krcirka 2 500-2 600 månad. Pensionärer med inkomstper per
månad hade10 000 kr medianavgift dettaöver år cirkaper en om

3 100-3 kr.200
Medianavgiften för hemtjänst ordinärti och serviceboende 1996var

för inkomster lägrepensionären med 000 kr5 månad cirkaän 330per

29SCB: Avgifter kommuner och landsting,inom PM 1998-05-18



översiktfunktionshindrade, 1999:33SOUAvgifter för äldre- och108 en

månad cirka10 000 krinkomstmed överoch för pensionärenkr, per
tabellbilagan.redovisas iuppgifterkr. Ytterligare550

mellan kommunerAvgiftsskillnader4.6.8

avgiftLägsta

vanligenkommunsföljer ärtaxesystemavgiftlägstaDen enavsom
fårpensionstillskott be-ochfolkpensionenbartmedden pensionären

individuell prövningefterkansituationindividersEnskildatala. ge en
betalarCirka tio omsorgstagarnaavgift denna. procentlägre än av

följeravgiftsnivåden lägstaredovisas6ITabellalls.avgiftingen som
mellanskillnadernatabellenframgår ärSomordinarieden taxan. avav

omfattande insatserför de medfrämstlandets kommuner stora, mer
nivå.högstahög resp

insatsnivå, ordinärtavgiftsnivå högstai lägstaTabell 6 Lägsta resp
månadboende kr per

medianl har Antal95 %3:e kvartilkvartil1:a5 %Kommun-
lägrehar kommuner25harhar 25förbundet

högrelägrelägre
239240160110nivåLåg --
236491292164ågnivå --

SCB/So-
cialstyrelsen

240428150nivå 0lägsta -
2335001308nivå 0högsta --

Ãldreuppdraget 98:4vård ochKälla: förTaxor respomsorg

avgift/avgiftstakHögsta

skälet till de idet främstaavgift/avgiftstakhögsta ärSkillnaderna i
mellanavgifterskillnaderna iuppmärksammadesammanhangolika

medhelt borta. Kommunernatabell 7olika kommuner. I är extremerna
Ändå skiljerfinns inte med.högstalägstade 25 taxomaprocent resp

månadkrinsatsnivå l 600högstaboende och nästandet ordinärti per
särskilt bo-kvartilen.den vid tredje Iochvid förstamellan kommunen

månad. i kommu-kr Taxan3 660skillnadernaende större,ännuär per
kommunenhögresåledes 315kvartilen äntredjevid den procentärnen

mindre,skillnadernainsatsnivålägstakvartilen. I ärförstavid den
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ochkr boende drygt459 153 procent i ordinärt kr1 000 i särskilt
210 procent. börboende med helinackordering Det dock erinras om

kan debiteras enligtden högsta avgift kommunsatt taxesystemsom en
finnsdet någon betalarinte detsamma sådan avgift,är attsom som en

närheten den.eller någon kommer iatt avens

avgiftsnivåTabell vid lägsta insatsnivå7 Hög inkomst, högstaresp

Ordinärt kvartil median 3:eboende 1:a kvartil Differens mellan
25% har % har kommunen75 vid 1:a
lägre lägre kvartil3:eresp

nivålägsta n 242 300 480 759 459
nivåhögsta n 252 921 1 495 2 500 1 579

Särskilt boende
nivålägsta n 198 483 900 1 500 0171
nivåhögsta n 227 164 2 122 4 825l 3 661

vårdKälla: Kommunförbundet, for ochTaxor Med särskilt boendeomsorg.
såsom ålderdomshemhär boendeforrner och sjukhem, serviceboendeavses

detTabell visar vidare inte avgiftsneutralitet7 mellan boende-äratt
högstaformerna. Medianavgiften för nivå i särskilt boende är änmer

600 kr högre för högsta nivå i ordinärt boende. Med omfattandeän
det således i flertalet kommuneromsorgsbehov billigare bo kvar iär att

till ålderdomshemordinärt boende flytta eller särskilt bo-än att annat
ende med helinackordering.

kanreella skillnaderna i synnerhet särskiltDe i bo-ännu större,vara
ende, eftersom kommuner lagt fastvissa avgiftstak för hyra,vadett
kost och avgift for vård och högst får kosta, medan andraomsorg

självkostnaden for platsenkommuner på sjukhemmett.ex.anger som
exempelvistak. Med dygnskostnad på l 100 kr blir taket då i snitten

kanmånad kr. beloppet jämföras33 440 Det med medelvärdet förper
vård ochavgiftstak för hyra, kost, la11 396 månad tabellomsorg per

kr månad.8 nedan. Skillnaden 22 000är per

Tabell 8 Avgiftstak

kr månad SärskiltHemtjänst boendeper
kost,Oavsett Hyra, Kost, service Service ochser-

ochomfattning vice ochomsorg omsorg omsorg
Medelvärde 2 171 11 396 5 986 2 984

2 180-36min-max 135-12 500 883 859-42 901 220-15 000
antal kommuner 118 76 77 101

Äldreuppdraget tabellKälla: 998:4,
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kr.således 43 000 Detavgiftstaketredovisadehögsta närmareärDet
avgifter,sådanapraktiken betalariexempel på någonfinns inga att

ochmellan 000avgifter 20harenstakafinnsdet sompersonermen
månad.000 kr30 per

kommuninomSkillnader4.6.9 en

väsentligtinkomstrelaterade kan de variera ävenavgifternaEftersom är
skillna-påstudie år 1996 visarför insats. Enkommuninom sammaen
typhus-för tvåkommunmånad inomkrtill 535der 3 sammaperupp
hardenmånad ochhjälp timmarbåda har 35håll, där ene enper

och den andrepensionstillskottochfolkpensionmedinkomst lika en
månad.krinkomst 16 000 perom

mellan9 35 timmarhjälpavgift förTabell Skillnad i9 pen-enresp
pensio-pensionstillskott ochfolkpension ochmed enbartsionär en

000 kr i inkomst.med 16när

hjälphjälp 35 timmar9månad timmarkr per
00skillnadMinsta

538239lägreharkvartil 25 %1:a
960529Median
318l766har högrekvartil 25 %3:e

3 5352 165skillnadStörsta
till kommunerenkät 85BoA-utredningenspecialbearbetningKälla: somavav

avgifterna 1996Socialstyrelsens uppföljningförgenomfördes inom avramen

boende.avgifter särskilt Därgäller ivadSkillnaderna störreännuär
äld-boende påkommun,ifinns exempel på att sammasammapersoner

betalakanvård ochbehovmedreboende och av-enomsorgavsamma
kr.20 000skiljeroch hyragift exkl. kost änmersom

serviceAvgifter för4.6.10 omsorg resp

såväl serviceinsat-täckerhar hemtjänsttaxaFlertalet kommuner somen
kommu-boende har 22ordinärtpersonlig I procent avomsorg.ser som

i sitt Iochåtskillnad mellan service sär-taxesystem.omsorgnerna en
obligatorisk basserviceav-iblandförekommerboendeforrnerskilda en

fåtal kommuneroch lann. Istädning,gift. kanDen tvätt ettt.ex.avse
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olika servicepakefmellan ellerkan välja heltomsorgstagaren att av-
tvätt.hjälp medstå från viss service, t.ex.

ovanligt betalardock relativt enligtDet är att omsorgstagama sepa-
HINK-studie forEnligt 1996 betaladeSCB:s endastservicetaxa.rat tre

städning.för Vanligastenligt trygghetslarmseparat taxa attprocent var
debiterades enligt separat taxa.

avgift enligt ordinarieTabell betalat servicetaxa10 Andel respsom

serviceboende, 1996, %Ordinärt och
betalat enligtnyttjat nyttjat tjänsten,

tjänsten
hemtjänst avgiftsfriseparat taxa

taxan
omvårdnad 49Personlig 51 0 0

6829Städning 3 0
1681 3 0Fönsterputs

54 45 0,4 0Tvätt
Matdistribution 80 14 4 2

16Matlagning 84 0 0
66 34Dagligvaruinköp 0 0

23Ärenden 77 0 0
13Promenader 87 0 0

53 25 21 1Trygghetslarm
Dagverksamhet 94 4 2 0
Hemsjukvård 82 11 61

98 1 0 1Trygghetsringning
98 2 0 0Ledsagarservice
99 1 0 0Avlösning

ÄldreuppdragetHINK-data, 97:8Källa: Bearbetning av

debiterade särskilda serviceavgifter för städ-den mån kommunernaI
relativt låga. Få hade kostnaderde vanligen 200 krning övermm var

tabell 8b.tabellbilaganmånad 1996 seper
trygghetslann år 1996 vanligen krAvgiften för 100-120var per

debiteradesdär den månadsabbone-månad i de kommuner ettsom
tillkommer kostnader för själva tekniken.vissa kommunerImang.

3° vårdför ochKommunförbundet, TaxorSvenska situationenomsorg, avser mars
1997
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Övriga avgifter4.7

för kostAvgifter4.7.1

framförallt särskilt boende.förekommer i deAvgifter för kost I sär-
traditionellt benämnts sjukhem, ålder-boendeforrnerskilda t.ex.som

kommunfullmäktige fastställdgruppboendeellerdomshem är en av
debiteras vanligenAvgiften liksom avgiften förnormala.avgift det

månadsavgift. tionde kommun debitera-Ivård och varomsorg som en
avgift för kost, vård ochdes november 1997i gemensam omsorgen

tillämpades så kallad helinackorderings-mångaoch ungefär likai en
boendet,avgift för vården ochavgift, dvs. maten, omsor-gemensamen

gen.
betraktas betalningen för kost avgift,flertalet kommunerI som en

för den enskilde skall ha förbehålls-jämkas sittvid behov kan attsom
exempel avgiften betraktasdock påfinnsbelopp kvar. Det att som en

enskilde, hon inte har råd betala isinoch denersättning att matatt om
söka socialbidrag.äldreboendet, hänvisas att

Månadsavgift i särskiltför kost boende med helinackor-Tabell ll
dering

kommuner85 Mars 1997kr månadper
1996

1 607påträffade avgiftLägsta -
eller lägrehar lika 1 979 001kvartilen 25 % 2Avgift vid 1:a

lägre/högreeller 2 200 160har lika 2Medianavgift 50 %
eller högrehar lika 2 329 2 300kvartilen 25 %Avgift vid 3:e

2 700påträffade avgiftHögsta -
riksrepresentativt urval kommuneri 85UndersökningKälla: etttaxoma avav

vårdKommunförbundets Taxor för och avseendeSvenska1996 omsorg,resp
1997mars

med det mittersta värdet i 1997Medianavgiften kommunen var mars
Kommunförbundets studie kr månad för2 160Svenskaenligt per

boende. studien kommunersärskilt I 85 1996"helinackordering i av
kr och den högsta kr.månadsavgiften l 607 2 700den lägstavar

Äldreuppdraget3 sid 1298:4,
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Färdiglagad mat

kan de allra flesta kommunerserviceboende erbjuda dist-ordinärt ochI
matlådor/motsvarande. finns olikaDet modeller för hurribution av

erhållas klippkortdär rabatt kan via eller liknandedessa debiteras, i
Mediankostnaden för måltid i 1997 kr38vissa kommuner. en var mars

serviceboende. Spridningen dock relativtoch kr ii ordinärt 37 är stor,
förekommer.kr portionoch kostnader kring 45 per

ingick vanligen hemtjiför distributionenKostnaden änsttaxan.
färdiglagad betraktas kommunen vanligenförDebiteringen mat av

levererad och skall således täckasför inomersättning vara, ra-som en
förbehållsbelopp. kan dåDet intresseför den enskildes attvara avmen

konsumentverketslagat mål i hushållsbud-kostnaden för ettnotera att
enskilde harden måltidsservicecirka kr. Om10 t.ex.ärget genom

månad kan hon debiteras kring kr fördagar 600-800kommunen 20 en
kantörbehållsbeloppet täcka cirka krordinära 200detta. Det anses av

kostnad.denna
debiteras ersättningar för matlådor/mot-Antalet individer som

Enligt SCB:s Hinkstudieförsumbar. 1996 hadesvarande inteär var
ordinärt boende och serviceboende hjälp medfemte hemtjänsttagare i

färdiglagad deFör berörs kostnadenhemdistribution mat. ärsomav
Tabell relativt de kommunerframgår 12 Ingenstor. av somsom av

undersökningSocialstyrelsens 1996 hade regler indivi-studerades i om
förförbehållsbelopp får huvudmålduellt sitt viasatta personer som

mathållningövrigt sköter sin själv.kommunen imen

matlådor/motsvarandeTabell Medelavgiften för 199612

Ålder Kvinnor Män Samtliga
i 274 i 123år 758 853 819 i 12865-79
i 102 iår- 847 1 097 142 928 i 9080
i 98 i 103Samtliga år- 831 988 896 i 7465

Källa: från 1998-05-18SCBPM

debiterad mältidsavgiftför faktiskt i ordinärt boende ochMedelvärdet
Hinkstudie såvälserviceboende enligt SCB:s 1995 1996 mel-var som

månad. underlan och kr Personer 65 år ingick enbart800 950 per
ålderspensionäremahade högre kostnad närmare kr1995 l 200änen

månadper

32 sidvård och 42förTaxor omsorg,
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dagverksamhetförAvgifter4.7.2

underlätta för den enskilde boskall kommunernaEnligt 10 § SoL att
andra bl.a. dagverksamheter.medkontakteroch hakvar hemma genom

sjukvårdsansvarethälso- och underHSLhar enligt 18 §Kommunerna
dagverksamhet.enskilde påden tid den är

verksamheter verksamhetsåvälDagverksamhet kan öppna somvara
deltar. avgiftssammanhangbiståndsbeslut Imed ärendastdär personer

dagverksamhet, ak-biståndsbeslutaddvs.sistnämnda, ärdendet som
syfte. förekom-olika karaktär och Vanligthakantuell. Verksamheten

demenssjukdomar. Syftetmeddagverksamhet förmande är personer
aktiv och bibe-för den dementeunderlättakan då dels attatt varavara

fådels för den dementes anhörigadygnsrytm,hålla normal att av-en
Dagverksamhet kan också havårdansvar.oftafrånlösning etttungtett

dagverksamheter erbjuder rehabilite-syfte. Vissaförebyggandesocialt,
perioder.under kortarering

olika avgift for dagverksam-har mångaKommunerna sätt att ta ut
avgiftkommuner i 1997landetshet. Majoriteten tog utmars en perav

kaffe/mellanmåf.huvudmåltid ochinkluderarnormaltdag ensom
tillfälle se Tabell femte kom-13. IMedianavgiften kr50 varpervar

avgiftsfri. Uppgift saknasdagverksamhetdeltagandet i ommun var
ersättning tiondeIdessa kommuner mattar ut serveras. varomen

hemtjänstavgiften, och kan då på-dagverksamheten iingårkommun
efter.får betala avgiftenskildeomsorgsnivå denverka vilken

normalt enskildesdendeltagandetAvgiften för stäms sett motav
integrerad del hem-syrmerhet denförbehållsbelopp, i när är en av

vad gällerförhållandena problematiskatjänsttaxan. Däremot är mer
här säkra uppgifter från kommu-saknasför Detersättningen maten.

inhämtades samband med Socialstyrel-iuppgifterde somnerna, men
på denna kostnad vanligen får täckastyder1996kartläggning attsens

förbehållsbelopp.enskildesdenav

Korttidsboende4.7.3

redovisats kapitel tillfälligt boendeikorttidsboendeMed somavses,
regelbundet återkommande perioder isjukhusvistelse ellereftert.ex.

för anhörig avlösning. kan ocksåeller Hitform växelvård" att geav
livets slutskede.erbjuds iräknas boende som

dygnsavgift oftast fast be-Flertalet kommuner ärut etttar en som
och kost. Medianbeloppet dygnvård,inkluderarlopp, omsorg persom

33 sidvård och 4lforTaxor omsorg,
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Tabell 13.se I landetskr dygni 1997 100 procentsex avmars pervar
del hemtjänsttaxan, femkorttidsvården ikommuner procentavenvar

månadsavgift eller pådebiterades avgiften sätt.annatsom

korttidsvårdi dagverksamhet ochTabell dag13 Avgifter per

kvartil Median Kvartil1 3
kr kr kr41 50 61n159Dagverksamhet

80 kr 100 kr krn237 105Korttidsboende
vårdKommunförbundets kartläggning för1997, TaxorKälla: Svenska mars

och omsorg

kostnaden bli betydande. Få kommuner harden enskilde kanFör utar-
förbehållsbelopp skall beräknas harregler för hurbetade när en person

avgiften skall reduceras denvilketkorttidsboende och på sätt om en-
behov. främstför Detta torde bero påför lite kvarskilde får eget att

gränslandet mellan särskilt boende medbefinner sig ikorttidsvården
enskilde har ordinarie bostadoch hemtjänst. Den sinhelinackordering

betingar.kostnader dettakvar och de

hemsjukvårdförAvgifter4.7.4

avgiften för kommunal hemsjukvård i äld-vanligeningårSom nämnts
avgiftsfri. debiteradeDe avgifterna så vittreomsorgsavgiften, eller ärär

uppgifter vanligen de falltillgängliga låga i dåmedkan bedömas
hemsjukvårdstaxa kapitelse 9.har särskildkommunerna

boendetförAvgift4.7.5

enligt utredarens bedömning betraktaför boendetAvgifter är att som
kapitelvarför detta redovisats ihyra,
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ekonomiska situationOmsorgstagamas4.8

under 1990-taletInkomstutvecklingen4.8.1

genomfört studier de1990-taletunderharSocialdepartementet tre om
beskrivadet kompliceratdessa konstaterasekonomi. äräldres I att att

betraktadekonomiska standard. Somäldresdeutvecklingen gruppav
relation tillkonsumtionsutrymme iökatfåtthar pensionärerna settett
ålderspen-det på varje årgångberorFrämstandra åldersgrupper. att ny

inkomster de avlider. Pensio-har högregenomsnitt änisionärer som
cirkaha legat på 851991beräknas årnärshushållen procent av genom-

inkomst medan de slutetdisponibla i 1990-hushållsförsnittet avyngre
ifatt.talet i ärsettstort

underindividen har pensionärerna däremotenskildedentillSer man
Mellan till förlorade deåren 1991 1996detfåttde åren sämre.senaste

hela periodenunder i genomsnittpensionärerpensionärer tresom var
34disponibla inkomster.sinaprocent av

genomförts vad gäller pensionernaförbättringarhar vissa1999För
förändras år 2001.och PensionssystemetBTP.

Vanligt i de äldstainkomsterLåga4.8.2

åldersgrupperna

ensamståendecirka 170 000 pensionärerlandet fanns år 1995I som
lägre 000 krkapitalinkomster 5inklhade inkomster änsom var per

allaoräknat. 22Detbostadsbidragetmånad motsvarar procent av en-
hadeYtterligare cirka 000 24 procentäldre. 185ochsamstående 66 år

betaldmånad. skatt och hyrakr När500inkomst lägre 7 ärän peren
mycket sig medkr intemed 500har pensionären 7 röra änatt pen-mer
86 procent dessa kvinnor,Majoritetenmed kr.sionären 5 000 ärav en

i de pensionärsåldrarnaår.85 Mendel dem ävenöverärstor yngreav
Bland riktigt låga inkomster ovanli-förekom låga inkomster. paren var

gare.

34 år och denstandard 1993, Ds 1993:93, Pensionäremaäldres ekonomiskaDe
Välfárdsprojektet 1996 Sämre för mig, förkrisen, Bättreekonomiska samt oss,

1999:5Ds
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sammanboende i olika in-Tabell ensamboende14 Andel resp
komstintervall
%

Makar/sam- SamtligaEnsamboendeInkomst årper
manboende

år- årår år- årår 75-84 85 66 66 6666-74 - -
4520 22 5 13000 110-60
32 24 20 22271760 001-90 000

18 2620 11 331900090 001-120
21 7 22 28 2531000001-192120
12 5 14 14 1421192 001-

100 100 100 100 100Samtliga 100

konsumtionsenhetmakar/sammanboendes har räknats tillInkomsterna för om
ensamboendesmedbli jämförbarfor att

förvärvsinkomster och kapitalinkomster förtaxeradehar medräknatsinkomstI
1995

BOA-utredningenbearbetatstorurvaletKälla: 1995,SCB av

har lägre inkomster4.8.3 Omsorgstagama än

genomsnittspensionären

det i de äldsta åldersgruppematabellenframgårSom är somovanav
också åldrardominerar. i dessalåga inkomster Detmedpensionärer är

förlåga inkomsternaDeandelen äldreomsorgstagare är störst. per-som
enbart på deras ålder, påberor intemed äldreomsorg ävenutansoner

socioekonomisk bakgrund, hälsa/ADL-mellansambanddet finnsatt
omsorgsbehov.förmåga och

har betydligt högre inkoms-ålderspensionäremaEftersom de yngre
äldreomsorgstagamas inkomster och"äldre-äldre kommerdeänter

underöka väsentligt den 20-"avgiftsutrymmedärmed närmasteatt
årsperioden.

levnadsförhållanden förULF 1990-undersökningarSCB:sAv om
de äldre med inkomst under65-84 årframgår 371995 procentatt av

hemmet, och ñck dennabehövde hjälp iår 1770 000 kr procentper
med krinkomster 200 000hjälp kommunen. För överpersoner perav

behövde hjälp ochmotsvarande andelar sju 1,6år procent som pro-var
kommunen. åldersgruppema år ochfick hjälpen via I 85cent som

ULF-undersökningama, torde skillnaderna jämnaäldre, ingår iintesom
stad dock socioekonomiskStockholms visarfrånsig. Data attut grupp,
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forbetydelse harvia inkomstbegreppet, har äldreomsorgmätt om man
år.90eller inte i åldersgwppema överäven

Hinkundersökning belqäftar1996 bildenfrån SCB:s äld-Data attav
och dehar låga inkomster, bor särskilt bo-iattreomsorgstagama som

lägre inkomsterhelinackordering har de i ordinärt boendeende med än
och tabellbilagan.3°tabell 7b 9 b iserviceboende seeller även

olikai inkomstintervallTabell med äldreomsorg15, Andel

år årinkomst 65 ochTaxerad Personer Personer 65Taxerad inkomst
äldreoch och med äldre säbo mediförvärvs- och forvärvs-

hemtjänst helinackorderingkapital % %kapital
månadår KrKr perper

30000 41-60 000 -5
32001-7 500 2560 001-90 000 5

000 13 14501-1090 001-120 000 7
001- 25 20120 001- 10

100 100Samtliga
taxerade förvärvsinkomster och kapitalinkomster förmedräknatsinkomst harI

1996
BoA-utredningenbearbetad förKälla 1996,HINK

socialbidragTransfereringar,4.8.4

skulle pensionärerna med lågbostadsstödet BTP pension inteUtan
handikappersättning för flertaletklara Socialbidrag,ekonomin. ärm.m.

betydelse. innebärbegränsad Detta dock inte denpensionärer attav
inkomster överstigande socialbidragsnonn.disponiblaäldre har

inkomsterdisponiblaLåga4.8.5

Äldreuppdraget,Socialstyrelsen, har bearbetatfor SCB datastudieI en
Beräkningen har skett frånfrån Hinkundersökningen 1995. så att

den bostadskostnadhar dragits den enskildedisponibel inkomst upp-
jämförelse gjorts med socialbidragsnormen.givit. Därefter har In-

1995 års nivå. Socialbidragsnonnenkomstema liksom är ärnormen
ochfor ensamstående kr för sammanboende,således kr 5 7123 451

för försörjningsstöd. Socialbidragsnormenvilket dagens nivåöverstiger

Äldrecentrum35 Stockholms länsDatamaterial hos Stiftelsen
35 kommuner och landstingAvgifter inomPM SCB 1998-05-18,
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möbler, husgeråd,kostnadsposter TV,frånsåledes "rensad"inteär som
radio m.m.

statistik benämns disponibel inkomst fångasofficiellVia det isom
skattepliktiga bostadsbidrag, socialbidraginklinalla inkomster som

och andra kalladeliksom skatt så negativatransfereringar,och andra
transfereringar.

ålderspensionärer. dataNärenbartstudien ingår ärI sompersoner
har åldersgruppen årunder 65andel pensionärerbearbetats normom
haft yrkesinkomst. Nedreåret kan haunder deldeeftersomuteslutits av

makar/sammanboende ska bådaår.således 66 Föråldersgräns är vara
studien.för ingå iårlägst 66 att

allahushåll,cirka 140 000 15hadeboendeordinärt procentI av
socialbidragsnonn bostadskostnadengällandedåhushåll, mindre närän

enpersonshushåll,låg underhushållbetald. Flertalet som norm varvar
ochår uppåt.åldersgruppen 85iandelen högstvar

hushåll ålderefter och hus-underandelTabell Antal och16 norm
hållstyp

Ålder hushåll %Andel samtligaHushållstyp av
hushållallaalla Ensam- Samman-Ensam- samman-

hushåll stående boendeboendestående
000 16 2 11000 45år 342 00066-74

2 1459 000 203 000år 56 00075-84
28500 31 7500 37år- 136 00085

2 15141 500 20500000 7134Alla
1996Källa: SCB, HINK

och i ålders-under 20enpersonshushållAndelen procent,norm var
tredjedel de ensamståendehadeuppåtoch85 år närmare en avgruppen

Även 66-74i den pensionärsgruppen,kvar.mindre yngstaän normen
hyran/bo-ensamstående underdehela 16 närår, kom procent nonnav

betald.stadskostnaden var
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efter hushållethushåll hurTabell under mycket17 Antal norm
månadligger under räknat pernorm

andel allaAntal under %Under av normnorm
månadkr per

alla Ensam- Sarnman- AllaSamman-Ensam-
hushåll stående hushållboende boendestående

350 33 350 24 18 24000 l321-250
800 21 300 15 11 1550020251-500
350 35 850 26 18 25500 l34501-1000

000 35 364 000 51 5347 0001001-
500 100500 141 100 100000 7Alla 134

1996Källa: SCB, HINK

ellerendast någon hundra kr underhushåll lågfjärdeVart ett par norm.
dock långt under socialbidragsnorm.antal låg 1995 årsbetydandeEtt

kr under bostadskostna-l 000tredje hushåll lågVart än närnormmer
betald.den var

Levnadsvillkor4.8.6

levnadsvillkorskillnader i mellan medfinns tydliga pensionärerDet
inkomster. den refererade bearbet-eller höga Ilåga medel- ovanresp

ULF-undersökningarnadata från framkommerningen SCB gjort attav
hälsa och övriga levnadsvillkor mellanskillnader idet finns stora pen-

hög inkomst. Studien omfattar datamed lågsionärer nämntsresp som
för årenför 65-84 år 1990-95.åldersgruppen

Stockholms län med inkomster undertionde pensionär i 70 000Var
undersökningdenna hälften saknade dag-kr saknade enligt TV,årper

inkomstmed 200 kr andelamatidning. 000lig pensionärerFör över är
landetfemte pensionär i med inkomster underelva Varprocent.en resp

fyra femtedelartill bil de med inkomsterkr hade tillgång70 000 mot av
defjärdedelar med inkomster under krkr. 70 000200 000 Treöver av

semesterresa/motsvarande eller hadehade på åretvarken varit senaste
knappt femte landettillgång till fritidshus, pensionärerna imot var av

kr.med inkomster 200 000över
med låg inkomst deltar i mindre utsträckning i akti-Pensionärema

studiecirklar, pensionärsorganisationerviteter såsom går säl-m.m., mer
och betydligtlan bio, konserter och sällanpå påteater restaurang.mer

Även kontakter devad gäller sociala pensio-är utsatt änen mer grupp

Äldreuppdraget37 98:4, PensionärshushållSocialstyrelsen, under norm
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redovisasmed medel- eller hög inkomst. Så cirkanärerna 13t.ex. att
med låg inkomstpensionärerna i storstadsregionemaprocent av var

socialt isolerade cirka pensionärerna med hög in-procentmot tre av
komst.

inkomsterPensionärerna med låga i högre utsträckning äldre,är en-
hälsa.samboende kvinnor med Såväl ålder, social bakgrund,sämre

till skillnaderna.hälsa ekonomi bidrar Av intresse för vår utred-som
den bild fångas in de äldrening med knapp ekonomiär att som av

speglar levnadssituationen för många de har äldreomsorg.av som
tyder denFlera studier på avstår från sjukvårdatt grupp som av

relativt liten, och detekonomiska skäl ovanligare de äldstaiär äratt
åldersgrupperna Sannolikt detavstå. så kaninte avstå, detäratt att man

finns dettillåter hälsan. uppgifterinte Däremot kan tyda på attsom man
från läkemedel förebyggandeavstår och långsiktig ka-är avsom mer

ochraktär ekonomin knapp inte kommit hög-inär är ännuman upp
kostnadsskyddet för läkemedel.

ULF-data tyder dock på pensionärerna med låg inkomstatt trots
hälsa besöker läkare sällan pensionärerna med medel-sämre änmer

eller hög inkomst, och det betydligt vanligare bland pensionärernaäratt
med låg inkomst avstå från tandläkarbesök.att

undersökningar redovisadesDe i avsnittet avstår äldresom ovan
från hjälp pekar det finns antalpå visst avstår frånettatt personer som

söka grund knappäldreomsorg på ekonomi och avgiftens storlek.att av
överrepresenteradeKvinnorna i frånavstår efter-är attgruppen som

fråga hjälp.

Boende4.8.7

äldre döma tillgängliga data,De bor, relativt väl, få trång-att ärav
bodda. inkomster borPensionärer med högre något högrei utsträckning

småhus högre bostadskostnader.i och har något Däremot intesynes
tillgången kapitalinkomstertill kapital och ha någon betydelse för bo-
stadsvalet. hellerEkonomin inte påverka valet bostadsynes av om man
flyttar ålderdomshemtill servicehus, eller särskild boendeforrn.annan

38 ålderspensionärerStudie situationen for med låga inkomster, Stockholmsav
Äldrecentrumläns 1997:9

39Specialbearbetning ULF-data 1990-95, bearbetat BoA-utredningenav av
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avgifternapåverkasKvinnor4.9 mest av

vårdar ochkvinnorDetäldreomsorgen.i ärdominerarKvinnorna som
könsneutrala.därmedblir inteAvgifternavårdas.det kvinnorär som

samtidigtharlängrefem år märmen,lever änKvinnorna enmen
haråldern 75-84 åriAndelen mänhälsa männen.än som om-sämre

enligtsjukdom ULF-un-långvarigmedsambandbesvär ifattande var
kvinnor An-och for 3622 procent.1992-1995 procentdersökningarna

ochåldersgrupp 26dennavarirörelsehinder procentmeddelen avmän
ofta sinakvinnornaöverleverprocent. Vidare män,42kvinnorna var-

äldre.ensamboendebland dedominerarför kvinnorna
har äldre-fler kvinnorväsentligt männaturligt ändärförDet attär

boende kvinnor.särskilti ärtredjedelarTvå personernaavomsorg.
boende.ordinärthemtjänst imedfördensammaAndelen är personer

alla kvinnorÄven hjälpandelen harpåräknarnär respavsomman
boendesärskiltbor ikvinnorvanligaredetdet sig attvisar ärattmän

förandelamaredovisasnedantabellenhemhjälp. Ihareller personer
kvinnorna itabellen har 41,5framgår procent80 år. Somöver avav

särskiltellerordinärtäldreomsorg, iformår någonåldern 80-89 av
åldersgrupp.iboende, 29,5 männenprocentmot sammaav

med äldreomsorgmänTabell Andel kvinnor18 resp

boendealla särskiltandel ihemhjälpmedandel i av
boendeordinärt

årår 90år 80-89år 9080-89 --
50,520,930,320,6kvinnor

15,2 43,027,614,3män
Socialtjänststatistik 1998:7Socialstyrelsen,Källa:

påverkas därmedochinkomsterlägrehar än männen,Kvinnorna mer
medEnsamstående kvinnorligger.förbehållsbeloppetpånivånvarav

efter hem-disponibel inkomstgenomsnittlig1996hade århemtjänst en
hjälpmedeltandvård,sjukvård,föravgiftertjänstavgift samt mm om

hade kvar cirkaensamstående i snittmedankr år, mäncirka 00082 per
hyran/bostadskost-ska täckainkomstendisponiblakr.000 Den95

kvinnornautgifter. Drygt 40personligaandraoch alla procentnaden av
cirkaunderstigande kr 207 500inkomst procentmothade år 1995 en

ZO-årsperspektiv 1975-1995,"° ojämlikhet iochVälfärdSCB
91levnadsförhållanden rapport

" och landsting, 1998-05-18PMkommunerAvgifter inomSCB,
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äldrerelaterats fårproblem mindreDe kvarmännen. attovanav som
därför oftare kvinnorsocialbidragsnormen drabbarän än män.

utsträckning från efterfrågaKvinnorna avstår i högre hjälp påatt
beskrivnaavgiften. den undersökningengrund I SCBovanav av

haHINK har sig behov hjälp85 mänprocent som anserav av men
de avstår från hemtjänstefterfrågar sådan andrainte skälsagt att änav

sekvinnorna tabellbilaganavgiften, tabell 19.70 procentmot av
det vanligareredovisats avstå från hjälpSom iattvaraovan synes

bistånd enbart komplementfall då till anhörig-de kommunens är ett
Även oftast kvinnorfall det påverkas,i detta eftersominsatser. är som

anhörigvårdama.dominerar blandkvinnorna

Avgiftsñnansierings graden10

den offentliga statistikenframgår räkenskapssamman-För 1997 av
kostnaderna fördragen, de totala insatser för äldreRS ochatt

mdkr, hemtjänstfunktionshindrade och hemsjukvård86 69varavvar
mdkr ochmdkr, dagverksamhet 2,6 övrig vård, behandling och service

ingår totalbeloppet personlig8,8 mdkr. Vidare i assistans LSS 4om
mdkr. kostnadermdkr och färdtjänst 1,5 Dessa inteärom senare

inräknade nedan.
avgifter, ersättningar för kostIntäkterna via hyror svår-ärsamt mer

kommunernafångad på grund tillämpar olikavia RS, redovis-attav
avgifter förningsmetoder. Intäkterna via vård och 3,7omsorg var

flertalet kommunersmdkr. ingår redovisningarI detta belopp i även av-
medgifter kost särskilt boende helinackordering.för i de fall då bo-I

skild från avgiftenendekostnaden inte ingår denna dei 3,7är även
Även fall det förekommamdkr. i andra kan hyror räknats in i detatt

under dennabelopp kommunerna redovisat post.
redovisatIntäkter från boendes hyror tillde 2 mdkr. dockDet gårär

totala hyresintäktemafå de förinte särskilt boende.att ett grepp om
förekommer hyran redovisasUtöver det avgift så detattatt ärsom

vanligt, särskilt servicehus, den boende betalari sin hyra direkt tillatt
fastighetsägaren. hyror kommer med i främstDe RS torde närsom vara
kommunens socialtjänst blockhyr hus eller del hus frånett etten av

lägenhetema/rummenfastighetsägaren, och hyr i andra hand till denut
boende.

Övriga intäkter 3,6 mdkr. dettaI belopp ingår bl.a.externa var er-
levereradför kommunen färdiglagadsättningar kan ocksåHärmat.av

avgifter kost särskilt boende med helinackordering.ingå för i 2,7 mdkr
för personlig assistans.ersättning Här ingår statliga stimulans-är även

bidrag liknande.och



översiktfunktionshindrade, 33SOU 1999;Avgifter äldre- ochför124 en

enligt bero-avgiftsfinansieringsgrad RS såledesärKommunernas
bokför ochpå hur kommunendeberorDelsfaktorer.fleraende re-av

hyresintäkterde på i vilken månberordelsintäkter,sinadovisar syns
bostadsföretagsallmännyttigakommunenseller isocialtjänstensinom
avgiftsfinansie-jämföraredovisningar. Attfastighetsägaresandraoch

närvarande möjligt.för intekommunerlandetsmellan ärringsgraden
åtta kom-genomfört studieharKommunförbundetSvenska aven

harvård ochförAvgifterna stämts motredovisning. avomsorgmuners
för kostavgifter och ersättningar stämtsvården,utföraförkostnaden att

och hyresintäktertillhandahålla stämtskostnaderna matenatt avmotav
bostäderna.förkostnadernamot

iför vård ochavgiftsfmansieringsgradenStudien visar att omsorg
kom-ifyratvå kommuneritvå procent,fyra kommuner procent,är en

procent. tvåstudien ingåråtta Ikommunoch iprocent ensexmun
ochlandsortskommunertvåindustrikommuner,tvåförortskommuner,

finner vi iavgiftsñnansieringenhögstaDenglesbygdskommuner.två
beräkning harmotsvarandeEnglesbygdskommunerna.de tvåaven

procent.avgiftsñnansieringsgradenstad, där årStockholms treigjorts
räkenskapssamandraget förmed ledningmöjligtinteDet attär av

Vidriksnivå.beräkningar påmotsvarandeRSkommunerna göra en
avgiftsfinansie-dock konstateraskanbedömning attöverslagsmässig

tillkan ligga på tvåochvården tresjälvaförringsgraden omsorgen
procent.

ochavgifter för kostexkl.vård ochförintäkternatotalaDe omsorg
till drygt 1,3beräkningar skattatsSCB:sledningmedharboende av

ochexkl. kostvård ochförkostnadernatotalamdkr. De omsorg
Även rela-vid antagandenmdkr.till cirka 55skattatsboende har om

avgiftsfinansierings-belopp håller sigdessafrånavvikelsertivt stora
tilltvå procent.graden inom trespannet

ÄldreomsorgÄldreberedningen, jämförelsei42 Kommunförbundet,Svenska
Öhrlings,Äldreomsorgsavgifter, förstudie 1998-10-29,43 stad,Stockholms

CoopersLybrand
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Förbehållsbelopp5

Förslag
förtydligas vadsocialtjänstförordningen med tillräckligaI som avses

behov riktvärdemedel för personliga för förbehålls-attgenom ange
lika med vad riksdagenbeloppet. Riktvädet bestäms beslutat vara

lagen 1994:308skälig levnadsnivå enligt bostadstillägg tillom
BTPL, dvs. 122 basbeloppetpensionärer för ensamstå-procent av

nivå ochende 3 la i 1999 års 202 6 kr700 130 i 1999 årsprocent
makar/sammanboende tillsammans.nivå för förutsättsDenna nivå

personliga utgiftertäcka alla normala kostnader den enskildesamt
högkostnadsskydden förhar för hälso- ochinom sjuk-öppenramen

vård läkemedel.resp
helinackorderingsärskilt boende med där avgift förI äventas ut

riktvärdet förföreslår ensamboende bestäms tillkost jag 57,5att
krl i 1999 års nivå ochbasbeloppet 740 100procent procentav

Ävenmakar/sammanboende 3 030 kr i årsför 1999 nivå. avgiften
den enskildeför skall jämkas har mindre kvarkost sittänom

förbehållsbelopp.
funktionshindrade föreslår jag riktvärdet bestämsFör attyngre

förtill basbeloppet ensamstående144 4 kr370 i 1999procent av
för makar/sammanboendeårs nivå och 7 kr237,5 200 iprocent

års nivå.1999
och handikappomsorgAvgiften för äldre- omfattar vanligen ser-

städning, dagligvaruinköpt.ex. och andraviceinsatser tvätt, ären-
särskilt boendekost med helinackorderingden, Snöröjning, i och

förexkl. kostnadenmatdistribution i övriga boendefonner,maten
trygghetslarm, andra insatserpersonlig såsom ledsagarser-omsorg,

anhörig, biståndsbeslutadvice och avlösning dagverksamhet samtav
enskilde måste bekostakorttidsboende. Om den städning, hand-t.ex.

förbehållsbeloppetling eller snöskottning privat måste bestämmas
kostnadsposterde fall då i hushållsbudget,högre. vissaI t.ex.en

särskilt boende, täcks avgiften kan förbehållsbeloppethushållsel i av
ochKommunal hälso- sjukvårdlägre. ingår redovisassättas som

kostnadsfrittregel i äldreomsorgsavgiften.nedan i kapitel i9
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enligt min bedömningtillgodosesmake/makasKvarboende rätt
kraftträdde i den januaril§ SoL35ändringden somavgenom

underhållsbidragperiodisktavtalbör klargöras1999. Det att om
avgift.påverkaskallmellan makar inte

Lagstiftningen1

Ädelavgiftsutredningen1 1
.

1992:50slutbetänkande SOUÄdelavgiftsutredningen i sittföreslog
skulle begränsasavgifter ett stat-kommunernas uträtt att ta genomatt

skä-skulleenskildehögkostnadsskydd. Den ettgaranterasregleratligt
Medlevnadsomkostnader.andrabostadskostnader ochförligt utrymme

basbelop-med vissgrundgarantiavsågs procentskäligt avutrymme en
nettoin-skulle 70förbehållsbelopp utgöra procentoch avettpet som

grundgarantibeloppet.överstigandekomster
medsamordningbyggde påforbehållsbeloppet ettFörslaget enom

bostadstilläggtilltilltänkta förslagetdåbostadstillägg. Detstatligt ge-
förslaget.omöjliggjordevilketnomfördes inte,

125ensamståendeför utgöra procentföreslogsGrundgarantin aven
för makar 221kr ochbasbelopp 7913års1999påräknatbasbeloppet

månad.kr6 668procent per
för-förslagetboendeforrner.alla IförlikaskulleGrundgaranti vara

täcka olika be-skullegnmdgarantinkostnadspostemadockdelas som
särskilt boendeellerordinärt iienskilde bordenroende på om

på kostnadsposer;grundgarantin olikaFördelningenTabell 1 av
prisnivå.års1992

SammanboendeEnsamboendeKostnader:
SärskiltOrdinärtSärskiltOrdinärtårs1992
boendeboendeboendeboendenivå

4 9804 38069521702Individuella
66526515350601Hushålls
560560280280Sjukvård, resor

6 2056 20551035103Summa
6 6686 66879137913nivåårsi 1999
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livsmedel, kläderindividuella och skor,I kostnader ingår fritid samt
ordinärt boendehälsa och hygien. i kostnadernaFör beräk-ärpersoner

nade med ledning Konsumentverkets hushållsbudget förav personer
särskilda boendeforrnerår. i har kostnadema61 För föröver personer

1Gtill maximalt 200 månad.beräknats 2mat per
förbrukningsvaror,hushållskostnader ingår möbler, husgeråd,I TV

telefon, TV-licens,och dagstidning, hushållsel och hemförsäk-radio,

ring.
sjukvård ochkostnaderna för har kostnaden förI läkarvårdresor

med ledningoch läkemedel beräknats högkostnadsskyddet år 1992av
månad, tandvårdkr med kr1 500 kr år, 125 30 och inkl.perper resor

sjukresor kr.med 125

års lagändring19935.1.2

avgifterproposition inom äldre- och handikappom-I regeringens om
bl.a. följande1992/93:l29 redovisas "Utredarens förslagsorgen om

högkostnadsskyddstatligt reglerat för kommunala tjänster inomett
äldre- och handikappomsorgen viss tveksamhet bl.a.möts av av

Kommunförbundet ochSvenska avvisas några kommunerav som me-
socialtjänstlagens allmänna inriktning och det kommunalaattnar om-

Åtskilligaavgiftssättning.dömet borgar för rättvis remissinstanseren
har haft vägande synpunkter på konstruktionen högkostnads-tungt av

organisationer företräderskyddet och antal brukarna avfärdarett som
förslaget helhet."i sin

statsråd anfördeskäl föredragande reglerat högkost-Ett mot ettsom
risk för detnadsskydd det fanns skulle utvecklas olika till-attattvar

beträffande vilkalämpningar i kommunerna tjänster skulle avgifts-som
enskilde själv skulle bekostaoch vad den förinomsättas om ramen

dengrundgarantin. faktiska enskilde skulleDet ha kvar skulleutrymme
varierandedärför kunna bli mycket mellan kommunerna. Mot denna

föredragande stadsrådetbakgrund fann det övervägande skäl taladeatt
högkostnadsskydd.införa statligt regleratmot att ett

Förbehållsbeloppets innehåll preciserades i stället dels attgenom
den enskildekostnadsposter skall kunna klaravissa inomsomange

delsför förbehållsbelopp, lyfta fram någraattgenomramen grupper
särskilt borde hänsynsituation kommunerna till.tavars

Beträffande skulle kunna inrymmasvad i förbehållsbeloppetsom
tandvård,nämndes kostnader för läkarvård, läkemedel, hjälpmedel,

möjligtdet aktivt deltaoch övrigt i samhällslivet. Vi-gör attresor som
dare den enskilde måste förbehållas tillräckliga medel föratt attangavs
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fotvårdoch iutförd städning, snöskottningprivatkunna bekosta t.ex.
åtagandet.inrymdes det kommunalaiintefall sådana tjänsterdet

betänkandesocialutskottets1291992/93:propositionensåvälI som
funktionshindermedframhölls121992/93:SoU att yngre personer

boendeochför rehabiliteringkostnadermedel förförbehållasskulle
verksamheter och aktiviteterformerför andrakostnaderliksom somav

ålder.motsvarandefunktionshindrade iickeförnaturligarimliga ochär
föruppmärksamma situationenviktenbetonadesVidare attav

borkorttidsboende eller idagvård,har sär-make/maka till somperson
fåttmaken/makanskallandra stortettskilt boende. Den trots attparten

pri-med rimligamakarnas bostadkvarbo iomvårdnadsbehov kunna
villkor.vatekonomiska

kunnaenligt förarbetenaboendeform skallsärskildboende iDen en
bostad.gamlakvar sintid havälja underatt en

medlagstiftarenframgårtill § SoLspecialmotiveringen 35 attAv
särskiltför ipersonliga behovmedel för sinatillräckliga personer

ti-stadgades denidetsammahelinackorderingmedboende somavser
uttolkades i 46-49paragraf ochdennadigare utformningen so-av

specialmotive-vaddetdär minstcialtjänstförordningen, somangavs
förbehållas denf skall1992/ 93:l29 22kursivering,ringens sprop.

30/20-regeln.kalladetidigare såhelinackorderad, dvs. denärsom

januarikraft denträdde i 1Lagändring5.1.3 som
1999

äldrepolitikenhandlingsplan förNationellpropositionregeringensI
Änd-förtydliganden § SoL.i 35ochtilläggföreslogs1997/982113

innebär i sak inget1998/99.årsskiftet Denmedfrån ochgällerringen
kom-klargörförarbetena. Denangivits itidigare attvadänannat som

harmake/maka/sambo tilltillhänsynmåste ta person somenmunema
tydlig-Vidaresärskilt boende.eller bor ii hemmetomfattande insatser

allaboendekostnaden ochtillskall hänsynkommunerna tagörs att
pånivånpropositionenlevnadskostnader. Inormala attandra anges

levnadsnivå.enskilde rimligdenmåsteförbehållsbeloppet garantera en

funktionshindrade5.1.4 Yngre

medAvgiftsutredningen,utredning,tillsatte 1993Regeringen upp-en
handikapp-avgiftssystemen inomde olikadrag översyngöraatt aven

förbehållsbe-föreslogAvgiftsutredningen1993:127.området dir. att
äldreförligga klart högrefunktionshindrade bör änförloppet yngre
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med bl.a. följande "Utgångspunktenmotivering: är människoratt yngre
har olika kostnader skalltyper extra i denav som rymmas egna
ekonomin. handlarDet inte enbart återkommande utgifter utan ävenom

skapa för till investeringaratt olikautrymme att slag.om spara av
SOU sid Med ledning1995:35 338 i Stockholmstaxesystemet stadav
föreslog förbehållsbelopputredningen 150 basbelop-ett procentom av

dvs. för kr1998 4 550 månad.pet, per
Utredningens leddeförslag inte till någon åtgärd från regeringen.
Funktionshindrade tillhör LSS personkrets skall enligt § and-7som
stycket LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. I propositionenra anges

följande:bl.a.

Jag har tidigare vid behandlingen till insatser föreslagiträttenav en
bestämmelse den enskildegenom insatserna skall tillförsäk-attom

goda levnadsvillkor. följerDärav avgiften inte fåratt såsättas attras
den blir för betun ande. Härvid måste huvudmannen hänsynäven ta
till den enskil har tillräckliga medel för erforderligatt tand-t.ex.e
vård, tillgång till fritidsmöjligheter och semesterJ

Vad med goda levnadsvillkor inteär preciserat inärmaresom avses
förarbetena. Allmänt även den har omfattande funk-attanges som
tionshinder möjligai utsträckning skall kunna bostörsta självständigt
och arbeta andra.som

5.2 Nuvarande tillämpning reglernaav om

förbehållsbelopp

Socialstyrelsen har 1994 och 1996 genomfört omfattande studier hurav
kommunerna hanterat avgifterna med särskild uppmärksamhet hurpå
kommunerna tillgodosett kravet på den enskilde skall ha tillräckligaatt
medel för sina personliga behov. Kommunförbundet har genomfört en
detaljerad kartläggning kommunernas för vård ochtaxorav omsorg
avseende situationen kvartaletförsta 1997. Slutligen har Socialstyrelsen

Äldreuppdrageti studier förinom belyst avgiftemastre effekterramen
för pensionärshushållets ekonomi avgiftssystemen i novembersamt
1997. Redovisningen nedan bygger på dessa kartläggningar. Först re-
dovisas kommunernas bedömningar vad tillräckliga medel,ärav som
därefter vad förbehållsbeloppet skall räcka till och slutligen hur kom-

uppmärksammar behov jämka avgiften.attmunerna av

1992/932159, sid 100prop

5 19-0440SOU1999:33
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1993-1997förbehållsbeloppetpåNivån5.2.1

förbehållsbelopp ifastställtredan 1993hadealla kommunerI settstort
debibehållitdevanligen såhelinackordering, attmedboendesärskilt

"helinackorderingsav-föränstförordningensocialtjreglerna itidigare
förbehållsbeloppetinnebär ärregeln. Den30/20 attkalladesågift", den

folkpensionnivå 30 +lägstaoch är procentinkomstrelaterat, att pen-av
därutöverenskildedenkr, och351det 11998 attförsionstillskott var

ochfolkpensionnettoinkomst över20behållaskall procent av
pensionstillskott.

kom-hälftenknapptserviceboende hadeochboendeordinärt avI
fallen2/3förbehållsbelopp, ilägstainfört1993år varett avmunerna

socialbidragsnormenmedlikaden
äld-regeln" i"30/20kvarÅr kommunfemteungefärhade1995 var

förbehålls-lägstasjukhem. Detochålderdomshemreboenden typav
och denkrensamstående 896fördå bestämtkommunbelopp varenen

månad. Medianvär-krfastställt 856lhadehögstlågkommun persom
kr.360det 1var

kom-cirka 60hadeserviceboende procentochboendeordinärtI av
kr2 950beloppetlägstaförbehållsbelopp. Detfastställt varettmunerna

ensamboende. Medi-månad avserkr0004drygthögstaoch det per
rekommenderadgällandemed dålikavilketkr,451anvärdet 3 varvar

socialbidragsnorm
kartläggningKommunförbundetsSvenskaenligthade1997I mars

förbehållsbelopp ifastställtkommunerlandets ettcirka 80 procent av
helinackorde-medboendesärskilti96boende och procentordinärt

ISCB:skommunfullmäktige.beslut iviaskettdettaharring. Vanligen
lägreandelama något1997november ärikartläggning

kommu-harhelinackordering 45 procentmedboendesärskilt avI
ordinärtinkomst. Iökandemedökarförbehållsbeloppett somnerna

för-kommunerna13ovanligt procentrelativtdettaboende angerär av
inkomst.andelbehållsbelopp i av

tjugofemhadekartläggningKommunförbundetsSvenskaEnligt
be-fastställtserviceboendeoch ettordinärtikommunernaprocent av

detdålägre 1995,mindre,vilket änärellerkr350lopp 3 ovan-varom
sänktakr.understigande 451 Den3förbehållsbelopphaligt so-ettatt

2 1994:1SocialstyrelsenKälla:
bearbetad BoA-kommuner,samtligalandetstillenkät3 1995,Källa: HINK av

utredningen
Kommunförbundet maj 1997Svenska4 ochvårdförTaxor omsorg,

Äldreuppdraget 1998:45 Socialstyrelsen,
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cialbidragsnormen kan skäl till förbehållsbeloppetett att i ordinärtvara
boende i flera kommuner sjunkit mellan 1995 och 1997.

Kartläggningen taxekonstrulctionema i november 1997 bekräftarav
bilden förbehållsbeloppet i ordinärt- ochatt serviceboende minskat
mellan och medan1995 1997 det skett knappt skönjbar ökning vaden
gäller förbehållsbeloppet i särskilt boende där den boende får all mat

kommunenvia och förbehållsbeloppet därför inte skall räcka till kost
helinackordering".

Enligt Konsumentverkets beräkningar hushållsbudget deärav
sammanlagda hushållskostnadema räknade för ensamstående äldreen
kvinna ungefär oförändrade mellan 1995 och 1997. Hänsyn har då
tagits till livsmedel, kläder, hygienartiklar, möbler, husgeråd och för-
brukningsvaror, TV-licens, dagstidning, telefon, hemförsäkring och fri-
tid läkarvård och läkemedel de sistnämnda beräknadesamt till samma
belopp högkostnadsskyddet för år. Ett oförändrat förbehålls-som resp
belopp mellan åren således bibehållet konsumtionsutrymme.ettger

Tabell Förbehållsbelopp2 för årensamboende 65 och äldre i or-
dinärt boende särskilt boende med helinackordering och kost,resp
1995 och 1997

kvartil1:a 25 har ordinärt boende och säbo, kost skallprocent intesam-
eller lägre belopp säbo, kosten skall betalas medma

median det mittersta värdet betalas med förbe- förbehållsbeloppet
kvartil:3:e har hållsbeloppet75 procent

eller Egre beloppsamma
1995 1997 1995 1997

kvartil1:a 3 451 3 239 1 325 l 347
median 3 451 3 451 1 360 l 379

kvartil3:e 3 700 3 569 1 500 l 500
Källa: HINK-95 och 97, enkät till landets kommuner taxekonstruktionerom
november 1995 1997. harFör 1997 specialbearbetning gjorts SCBresp en av
för utredningens räkning för jämförbara uppgifter mellan åren.att

5.2.2 till kvarboendeHänsyn make/maka resp yngre
funktionshindrade

tredjedelEn kommunerna hade år 1995 fastställt särskilt belopp förav
kvarboende maka/make. Vanligen har de fastställt det beloppet lika
med socialbidragsnorm, har högreövriga belopp, varierande mellan
3 570 och 4 525 kr. Uppgifter saknas situationen för 1997.om
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fastställt högre förbe-tionde kommunÅr ettungefärhade1995 var
mellanvarieradefunktionshindrade. Beloppenforhållsbelopp yngre

Kommunförbundets kart-SvenskaEnligtkr.551till 4drygt 3 700 upp
förbe-särskilthundratal kommunerhade ett1997 ettläggning mars

serviceboende.elleriordinärt-funktionshindradeförhållsbelopp yngre
endast 38visarnovember 1997 attavseendeenkät taxesystemenSCB:s

ordinärtmed äldre ijämförtförbelopphögrehadekommuner yngre
enkäten.besvaratkommunertotalt 252boende somav

tillräckaskallförbehållsbeloppetVad5.2.3

l992/93:129propositionen attkonstaterades iredovisadesSom ovan
vad kommunen attkommunernamellanmycketskilja menarkandet

framgårfalletalltjämtsåtill.räcka Att ärskall avförbehällsbeloppet
november 1997.enkätSCB:ssammanställningSocialstyrelsens av

kostna-täckaförbehållsbeloppetskallboendeordinärtäldre iFör
föns-kommunerna,cirka 15ioch procentstädning tvättförderna av

hjälpmedel itekniskaochkommunerna60 procenti nästanterputs av
läke-ochtandvårdsjukvård,ochhälso-gällerVadknappt 30 procent.

90kostnader isådana övertäckaförbehållsbeloppetskall pro-medel
förbehålls-ovanligaredetboendesärskilt attärIkommunerna.cent av
hjälpmedelliksomfönsterputs,ochstädning, tvätttäckaskallbeloppet

hushållsel.och

utgif-täckaiörbehållsbeloppet skalldärAndel kommuner1Figur
hushållsbudgetäldresi denkostnadsposterföljandeförter

100%
90%
80%
70%

.ordinärtboexicb
Dsiräulthoauch

i

3:ie
å
t:e

Äldreuppdraget 1998:4Socialstyrelsen,Källa:
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5.3 uppmärksammarHur kommunerna
behov jämkningav

5.3.1 Summariska regler for avgiftsnedsättning

Socialutskottet anförde l992/93:SoUl2 det vill understryka vik-att
kommunerna beaktar individuella behovten att avgiftssystemetnärav

läggs fast och avgifter i det enskilda fallet beslutasnär och "Utskottet
vill också starkt understryka de reglerna fårinte schab-att nya ges en
lonmässig tillämpning det alltid jämkningutan att prövas om en av av-
gifterna bör med hänsyn till individens behovgöras i det enskilda fal-
let".

Socialstyrelsens genomgång avgiftsreglema 1996 visade iatt ettav
riksrepresentativt urval 85 kommuner hade fyra femtedelarom av
kommunerna fastställt riktlinjer for hur jämkning skall ske. De regler

kommunerna redovisade dock i många fall summariska, ochsom var
fråganågon enstaka eller kort individuellatog hänsynattupp angav

skall kunna efter prövning tjänsteman eller i vissa kommunertas av av
nämnden. framgickDet i regel inte kommunernas riktlinjerav vem som

initiativet till jämkning sker.tar att
skriftligtAv material och samtal med kommunerna framgick då att

det normala den enskilde själv måste initiativ tillatt utred-ta attvar en
skerning avgiften kan jämkas eller Den skriftliga informationom

den enskilde fick från sin kommun formi broschyrer och liknandeav
oftast knapphändig information fårätten haratt prövatgav om om man

få avgiften nedsatt. vilken månI muntligrätt information kompense-att
rade bristerna den skriftliga informationeni gick inte uttala sigatt om.

I SCB:s enkät november 1997 ställdes frågan individuellom en
prövning individens ekonomiska situationgörs i samband med attav
avgiften fastställs. femtedelar kommunernaFyra de gjordeattav angav
detta. dettaOm korrekt det avsevärd förbättringär är jämfört meden
situationen och halvt år tidigare. Den enskilde skulleett ett då inte be-
höva begära jämkning, eftersom den individuellt avgiftensatta är an-
passad till hennes avgiftsutrymme.

finnsDet dock fog för vissa frågetecken föratt sätta vad kommu-
Övermed dennasina på fråga. hälftenavsett kommu-nerna svar av

använde i taxerad inkomst,1997 dvs. historiska uppgifternerna mars
Socialstyrelsens kartläggning 1996 visade få kommuner då hämtadeatt

Änuppgifterin bostadskostnad. färre frågade den enskilde honom om
har omfattande kostnader för sjukvård, tandvård eller liknande. Kun-
skap aktuell inkomst och bostadskostnad avgörande för kom-är attom

5 Svenska Kommunförbundet för vårdTaxor och omsorg
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förbehållsbe-inlcräktar påinteavgiftkunnaskall sätta somenmunen
enligt minuppgifter kandessaintekommunenHar upp-loppet. man

avgifts-vidindividuella hänsyntagitkommunenfattning inte attanse
syftat påenkätpå SCB:storde i sittkommunerMångasättningen. svar

avgiftenvad sätts.påinte görs närjämkning,vidförfarandet som

underliggertredjeVar5.3.2 person
betaldavgiftensocialbidragsnonnen ärnär

Socialstyrelsenfrånundersökningenredovisadekapitel 4i omDen
fannsdet år 1995norm7 påtyder storaunder attpensionärshushåll

behovuppmärksammade attkommunernahurvad gällerbrister av
årslåg under 1995hemtjänsttagareAndelenavgiftema. so-jämka som

Närcirka 22det åretbetald procent.hyrancialbidragsnonn när varvar
cirka 12ytterligarekornbetald procentäldreomsorgsavgiften avvar

hushåll komoch flerunderhemtjänsthadehushållen norm,som
alltsåhadehemtjänsttagamatredjedelEnundermycket avnorm.

be-äldreomsorgsavgiftenkvar närsocialbidragsnonnenmindre varän
sjukvårdochhälso-förkostnadertill öppenhänsyntald. När även tas

med ytterligareunder procent-andelen trestigerläkemedel normsamt
hemtjhushåll medalla änst.tillenheter, 37 procent av

betalarboendedengruppboende, därochålderdomshemsjukhem,I
hamnade 24ochvård procentförförsåväl avavgift mat omsorgsom

ålders-den äldstaunder Iår66-84åldersgruppemaboende ide norm.
lågboende,hälften deänuppåt, utgörochår85 avmersomgruppen,

ochavgift förhyra,betalatha matefterunder att av-45 procent norm
socialbi-frånberäknad så, attNormen ärochvårdgift för omsorg.

föravgiftgenomsnittligdragitsharkr45131996fördragsnonnen en
kr, vilkettill 351beräknats lsåledesharkr. Normen2 100 somkosten,
förbehållsbe-förmedianenligger rätt näratabell 2framgår ovanav

landets kommuner.loppet i

Äldrehushåll socialbidragsnonnenunderÄldreuppdraget7 98:3,
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Figur hushåll2 Antal med hemtjänst under över socialbi-resp
dragsnorm

120000

.mrhnorm
Dqiuxh

föreavgtta äo-avgñ äotglkv/lâlcmnü

frånFöre avgifter: disponibel inkomst har dragits bostadskostnad och socialbi-
dragsnonnen 1995 3 kr.451
Äo-avgift: avgift for äldre- och handikappomsorgäven har dragits bort
äo+sjukvlläkemedelz såväl avgifter for äldre och handikappomsorg utgif-som

för sjukvårdhälso- och och läkemedelöppen har dragits ifrån.ter
ÄldreuppdragetKälla: SCBs Hinkundersökning, bearbetad för Socialstyrelsen,

1998:3
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eftersocialbidragsnormunderhemtjänsthushåll med3 AntalFigur
underhushållet kommermyckethur norm.

11501-101251-500l-ZSO -
lcruiorpatráruhnkmáalüdagum

ÄldreuppdragetSocialstyrelsen,bearbetad förHinkundersöknjng,Källa: SCBs
1998:3

de-socialbidragsnormknapptligger övertillSkälen att sompersoner
liksomunderkommerde attinnebäravgift attbiteras norm,somen

deavgift såbetalarunder attliggeräldreomsorgstagare normsom
redovisas någraflera, härkanunderkommer ännu varanormmer

ekonominknappadenuppmärksammathar intekommunen0
där jämkning intekommunoch bor ikapitalenskilde harden ett en

beloppöverstigande visstförmögenhetharmedges manom
jämkningbegäravillenskilde inteden0

de faktauppgiftoftaavgiftssättningenvidsaknar somKommunerna om
dvs. nettoin-erfordras,jämkningbedömaförnödvändiga attär om

hälso-kostnader,särskildaandraoch t.ex.nettobostadskosmadkomst,
förstnämndadärför detSannolikttandvård. ärläkemedel,sjukvård,och

vanligaste.detskälet
faktorfönnögenhetsgräns, ärfinnsdetskälet,andra somatt enDet

kommunernafjärdedelknapptIåren.devanligare senasteblivit aven
boende inteordinärtbor inovember 1997 omsorgstagarehade i som

nivå.viss Iöverstigerförmögenheten yt-nedsattavgiftenfårätt att om
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förmögenhetenpåverkar till jämkningterligare 20 rätten påprocent
sättannat

i vilken mån den enskildefinns uppgifter fråninga avstårDet attom
därför inte känneravgiftsnedsättning till rättigheter,begära sinaatt man

för ochsig betalaför vill de räkningareller ärgöra rätt attatt vanman
med det mycketjämföra ringa antal äldrefår. kan sökerMan somman

bidrag eller begära nedsättning avgiftsocialbidrag. sökaAtt ärav var-
den äldre kommer tänkaandra på ellerken det första eller att gör.

avsnittetkapitel 4 i Avstår äldre från sökaredovisades iSom att
hellreäldre avstår från efterfråga den hjälpförekommer dethjälp att att

söka jämkning.behövahan eller hon sig än attanser

Är förbehållsbeloppens nivåer för låga5.4

tillräckliga medelVad5.4.1 är

mått på vad tillräckliga medel.finns objektiva DetingaDet ärsom
pensionärshushåll kan upplevas goda levnadsvillkorför ett somsom

inskränkningkraftfull i levnadsvanomakan upplevas som en av en an-
enkeltdetta helt olika hushåll vid olikaskäl till sigEtt är att vantnan.

vilkaockså bero på kostnader kan und-utgiftsnivåer. kan inteDet man
alla lån betalda och allahus med möbler köptavika. bo iAtt ärett en

ålder och hälsoskäl flytta tillmåstesituation än man av enannan om
och förnya sitt möblemang. bero-modem, dyr, lägenhetoch Att vara

inte kunna färd-ende hjälp med det sig någonstanstamesta, utanav
färdiglagadmycket något heltbehöva köpatjänst, ärmat etc änannat

hand.det påkunna klaraatt mesta egen
lätt besvara frågansåledes helt de förbehålls-inteDet attär om

landets kommunerbelopp de i rimliga levnads-gängseärsom ger
skäl förstvillkor. "kan" därför finnas vad berörd myndighet,Det att se" " " " c " "

bedömningar för ålderspensionärerSocialstyrelsen, förgjort resp yngre
funktionshindrade:

hade valtkommuner isärskilt boende med "hel-nivå mångaDen
skall förbehållasboende lägstinackordering", den 30att procent av

pensionstillskott, ansågfolkpension och Socialstyrelsen vid sin upp-
lägreföljning 1993/94 alltför låg. Den "en privatekonomisk stan-ger

rekommenderadeSocialstyrelsens socialbidragsnormdard anpassadän
gäller i boendeformer med helinackordering.9till de förhållanden som

Äldreuppdraget8 avgiftsregler för äldre- och98:4, Kommunernas
handikappomsorg 1997
9 utvärderar 1994:1Socialstyrelsen följer och
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kartläggningen taxesyste-bedömning iharSocialstyrelsen avsamma
l997.°novemberimen

avgifternauppföljningsinSocialstyrelsen iharPå sätt avsamma
hemtjänstmedförförbehållsbeloppetpånivåndiskuterat1996 personer

bedöm-SocialstyrelsensEnligtboende.ordinärtochboendesärskilti
tillknytaförbehållsbelopprimligt attdet inte so-kan anning somvara

kortvarigaskyddsnät vidtänkt ettärcialbidragsnorm, mersomsom
möjligtskallliknande. Det attellerinkomstbortfallperioder varaav

ocksåoch detmedger,krafteroch ärhälsalivaktivtsåleva ett som
utgifterharvanligenhemtjänsthardenbeaktanödvändigt attatt som

betydandetillkan uppgåvilkafärdtjänst,ochsjukvårdochhälso-för
belopp.

Socialstyrelsenl skriver1998: attSOSFS1998:1rådallmännaI

varaktighetstödbehovetsböruppfattningSocialstyrelsensEnligt förförbehållasenskilde bördenvadbedömningenpåverkaocks av
sistatänktFörsörjningsstöd ettärbehov.ersonli somsina a in-perioderkortvarigavidstödtillfälligtskyd avsnät meroc ellerhemmethjälp iBehovetliknande.komstbortfall eller annanav

tillfälligt.vanligen intedockfunktionshindrade ärochäldrevård för
de-fleraundersådana insatserberoendekanVissa avvarapersoner försörj-därförkanförbehållsbeloppfastställandeFörcennier. av

relevant.betraktasintenivåningsstödets som

funktionshindradesgjordeAvgiftsutredningenstudiesärskildadenI om
kal-utredningenvadhade79konstaterades procentmerkostnader att
intekompenserades dessafall tiomerkostnader. Idoldalade för avsex

tiondedrygtbidrag.andra Förellerhandikappersättningfullt varut av
drasår. Liknande slutsatserkr på000merkostnad 5 ettdennaöversteg
har,Få kommunerhandikappersättningsprojektet.studieniDHRav

funk-förförbehållsbelopphögrefastställtredovisats yngreovan,som
tionshindrade.

l994:lavgifternauppföljningarsinabådaiharSocialstyrelsen av
fastlagtfå kommunersåoacceptabeltdet attpåpekat är1996:6och att

angiviteller på attsättför annatförbehållsbelopphögre personeryngre
98:4Socialstyrelsens rapporttill dem. Avskallsärskild hänsyn tas

förbättringar.nämnvärdanågrablivitintedetframgår att

Äldreuppdraget sid° 798:4,
utvärderar 1996:6ochföljerSocialstyrelsenÄldreomsorgens" avgifter;

ffsid 2081995:35,2 SOUAvgiftsutredningen,
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Försörjningstödet ingen vägledning5.4.2 när
beräknasförbehållsbeloppet

försörjningsstödetså kallade riksnormen förDen miniminivåär en av-
inkomstbortfall.sedd täcka tillfälliga Den Socialstyrelsenatt av re-

kommenderade socialbidragsnorm gällde fram till och medsom sep-
för ensamboende 3 kr.tember 1996 45 l I den bruttononnenenvar nya

exkluderadesinfördes oktober 1996 möbleri och husgeråd samtsom
tandvård. bruttononnen förläkarvård och Den ensamboendenya en var

för försörjningsstödkr. riksnorrnen" fördå 3 050 I 1998 har hus-även
hemförsäkring exkluderats.hållsel och Norrnen för ensamboende är

kr.2 884
bistånd ingår i schablonen "riksnormen"tillI livsmedel,rätten

fritid, hälsa/hygien, förbrukningsvarorkläder/skor, lek och dags-samt
TV-licens. försörjningsstödettidning, telefon och Inom kan den en-

erhållaskilde vidare, efter behovsprövning, bistånd med hushållsel,
läkarvård och akut tandvård,arbetsresor, glasögon, A-kassa/fackavgift

hemförsäkring. Utanför försörjningsstödet,och och därmed utanför det
förvaltningsbesvär,kan via ligger ekonomiskt stödprövas annatsom

möbler/husgeråd/IV rekreation/semester, omfattandet.ex.som m.m.,
avgift för barnomsorg och hemtjänst.tandvård samt

utgå från denna vid bedömningenAtt vad dentyp av norm av en-
avgiftenskilde skall ha kvar betald inte adekvat. Den tänktnär är är är

för kortare perioder, och grundtrygghet vid inkomstbortfall ellersom en
låga inkomster. Många pensionärer levnadskonstnärer och goda hus-är

dock knappast möjligt förhållare. någonDet inom denär att ramen
klara till på och bio, köpa tillatt t.ex. teater presenterresa,spara en
barnbarnen eller vad för den enskilde individen central delärsom nu en

livet.av
mytbildning äldreDet finns har äldreomsorg har "slutatatt somen

leva. bild målas mycket vårdbehövandeEn inteenupp av person som
sjukhemssäng, okontaktbarhjälp sig sin för alla förutan tar utomur

personalen. majoritetnågra enstaka i En de äldre har äldreom-av som
sorgsavgifter dock kostnader vilkahar andra pensionärshushållsom

helst. till och medKostnaderna kan högre, inte bara på grundsom vara
avgifterna. för dettaBland skälen de merkostnaderär uppstårav som

köpablir beroende färdiglagad kanske formnär iatt mat,merman av
matlådor från kommunen, färdtjänst i stället förta attav promenera

förnyaeller åka kollektivt, behov sin hemutrustning föratt att närpassa
funktionshindren tilltar, behöva betala för fönsterputs tidigarenär man
kunde fönstren själv Uppräkningen kan betydligtputsa etc. göras
längre.
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villkor måste dettaekonomiskarimligatalarlagstiftarenNär om
grundpåleva innankunnattill hurdelsrelationställas i avmanman

äldrestill andradelsäldreomsorg,beroendeblirsjukdomochålder av
jämställa de nivåeradekvatdärför inte attsituation. Detekonomiska är

enskildevad denmedbetalasskallstödekonomiskt utgäller närsom
betald. Dethandikappomsorgochäldre- ärföravgiftenha kvarbör när

riktvärden.andrafinnanödvändigt attär

förbehållsbeloppetförRiktvärde5.5

förenskildeskydda den motOlika5.5.1 sätt att

avgifterhöga

högasåenskildedenskydda motolikaflera attfinnas sätt av-kanDet
metodertänkbaraBlandmedel kvar.tillräckligaharhon integifter att

kan nämnas

avgiftenförtakLågt
kommunerna.mellandialogochUtbildning

skallförbehållsbeloppethögthurbelopp vara.Fast angersom
vid beräkningentillvägaskallkommunhurför"Riktvärde" resp

förbehållsbelopp.sittav

Lågt tak

förbehållsbe-med utformningenproblemenundvikaförslagEtt avatt
lågtsåavgifternaför att"ta " ärfastställa etthar varitlopp somatt

inkomstharenbartdepensionärer, svararflertalet även somensom
den.klaraskall kunnapensionstillskott,ochfolkpensionmot

ochekonomi,knappäldredock mångaharredovisatsSom enovan
avgiftbetalar ingenäldreomsorgstagaretiondeuppskattningsvis var

det.medgerinteekonomihennesbedömtkommunen attdärför att
infö-skulledetoch,för högt,Även därförkan"lågt "ta omett vara

denförförbehållsbeloppmed attkompletteras ettbehöva en-geras,
därför inteavgifter. Jag attfor högaskyddtillräckligtskilde mot anser

skydd.tillräckligtdetta utgör
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Utbildning och dialog

ökad utbildning till kommunernamöjlighet ärEn nämntssomannan
förtroendevaldasåväl de handläggermellanoch dialog som sommer

skulle, har det hävdats, kunna ökaDettaavgiftsfrågor kommunerna.i
förbehållsbelopprimligt och hur denvadkunskapen är ett en-somom

stärkas. det kom-skall kunna Utan pårättssäkerhetskildes att tumma
därmed kunna minska olikhetema mellanskulleälvstyretmunala man

kommunerna.
informationsmaterialet från SvenskaförstadetRedan kom1993

frånunder 1994 publicerades tvåochKommunförbundet, rapporter
ordnade konferenser. Under komaktörer 1996OlikaSocialstyrelsen.

Svenskaoch Kommunförbundet på-medSocialstyrelsen rapport,ny
publicerades Under höstenpå våren 1997.började kartläggning somen

Socialstyrelsen publicerat flera utredningarhar1997/98och vintern
Under januari/februari höll Socialsty-till 1998med anknytning ämnet.

Kommunförbundet regionala konferenseroch Svenskarelsen om av-
landets kommuner bjöds in.allagifterna, till vilka

vid handen den femåriga medfinns ingetDet att processsom ger
pågått önskat resultat. Min bedömningdialogutbildning och gettsom

lagstiftarens sida.ökad tydlighet från Detkrävsdärför detär att en
försäkerställa den enskildes skydd högahärvidcentrala motär att av-

gifter.

för allaLika

med debatten har införafunnits i varitförslagytterligareEtt att ettsom
förbehållsbeloppet för hela landet. dockför Dettaenhetligt belopp är

relativt mellan kommu-finns variationokomplicerat.inte Det storen
vad gäller beloppen vad detbaraförbehållsbelopp inte ävenutannernas

all hemsjukvård kommunal,kommunerskall räcka till. I vissa är t.ex.
eller särskilt boende, andra kommunerordinärt ibor ioavsett om man

utgifter för hemsjukvård landstingets hög-viaenskilde klaraskall den
fönsterputs,ingår städning, snöskott-kostnadsskydd. kommunerI vissa

kommunala hemtjänsten, i andra kommu-dengräsklippning ining, etc.
fårgrad tjänster betala privat via sittvarierandedetta iär manner

förbehållsbelopp.
forbehållsbeloppet beroendetäckas varierarskallVad ävenavsom

debiterasboende där kosten avgift har desärskiltboendeform. I somav
kostnader för möbler och husgeråd iboende vanligen lägre änt.ex. or-

särskilda boendeformer servicehus.och Däremotdinärt boende i typav
för jämfört med själv kanbetydligt högrekostnaderna matenär om man
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kostnadsbildenbostad. varierarHurlaga till sin i sin utmat seregen
mellan olika särskilda boende-dock såväl mellan kommunerna som

kommun.former i samma
för förbehållsbeloppet skulle detinförsbeloppenhetligtOm ett

kommun förhemtjänsten idetaljerad reglering attkräva resp upp-aven
ska med förbe-avgift bekostastäcksvadenhetlighet inå av respsom

idag har högre nivåerskulle kommunernahållsbeloppet. Dessutom som
enhetligt belopp kan ocksåbelopp. Ettsittsänkabli atttvungna vara

förbehållsbeloppet till denbehovetmedförenasvår attatt anpassaav
situationen.individuella

fastställtriksdagen eller regeringenbedömningMin är ettatt en-av
praktiskt han-lämpligt ellerlandet intehelabelopp för ärhetligt ens

terbart.

Riktvärde

kallarikt-valtflexibel har jagmodell innebär attEn normmerensom
ochbehovet tydlighetmellanavvägningvärde kanDet avenses som

individuellalokala och anpassningar.kunnanödvändigheten göraattav
jämföraskanModellenkommunerna.tydligare styrningDen avger

sådan regleringförsöijningsstödet. Samtidigt blirmed riksnonnen i en
finnstill de skilda strukturerkan bättreflexibel, och somanpassasmer

och ibetalar för servicehurhemtjänsten,ingår i matför vad mansom
skillnader mellan kommunerna.andraochboendeformersärskilda

ellerförbehållsbelopp uppåtsittskall kunnaKommunerna anpassa
förbehålls-behöver täcka med sittenskildevad denberoendeneråt av

betalar förhur hon sinhemtjänsten,får via matoch vad honbelopp
helinackorde-kommunen,färdiglagadhushåll,helt mateget genom

högre, inte lägre,vidare kunna haskallring Kommunernaetc. men
riktvärdet.följervadnivå än avsom

Anpassning skälig levnadsnivå itill5.5.2
för pensionärerbostadsstödet

socialbidragsnorm inteförsörjningsstöd ochredan konstateratsSom är
skallden enskildeskall till vadhänsynmedjämföraadekvata när tasatt

betald. Vid be-handikappomsorgsavgiftenochäldre- ärha kvar när
förbehållsbeloppet detlämplig förnivå ärvilken ärdörrmingen somav

gällerriksdagen redan tagit vadtill beslutknytaönskvärt att soman
bostadsstödet förhands ligger dåtilllevnadsnivå. Närmastskälig

äldre.
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till bostadsstödet förSom komplement pensionärer, KBT, inför-ett
bostadstilläggdes SKBT,1991 särskilt helt statligt ñnan-ett som var

Skälet infördes skatteomläggningensierat. det detta år, bl.a.att var som
innebar kraftigt höjda hyror. Riksdagen ville undvika pensionäreratt

bli socialbidrag.skulle beroende RFV skulle årligen på regeringensav
fastställa skälig levnadsnivå och skäliguppdrag bostadskostnad förtak

berättigar till SKBT.vilken hyra som
särskild ansökanSKBT utgick pensionär med KBT komutan om en

socialbidragsnorrn.under sin kommuns Om denna understeg So-norm
rekommenderadecialstyrelsens skulle Socialstyrelsensnorm norm

gälla.
bostadsstödet för pensionärer blevNär statlig angelägenhet, ochen

BTPdet bostadsstödet för pensionärer infördes år behölls1995nya
särskilt bostadstillägg,med SBTP, med i huvudsaksystemet ett samma

regler tidigare.som
ekonomisk-politiskaregeringens proposition VissaI åtgärder prop

allvarliga94/95:25 skriver regeringen "Det statsñnansiella lägetatt
utgifter.fordrar besparingar i Enligt vår åsikt detstatensstora är trots

förbättradetta angeläget skydda och situationen för de pensionäreratt
har ekonomiska marginaler.små Regeringen därför denattsom anser
för skälig levnadsnivå tillämpas vid beräkningnivå börSBTPsom av

basbeloppet "13höjas med procentenheter6 så fram-Det på visav - -
kompromiss mellanräknade beloppet önskan höjd stan-var en om en

ochdard för de ställda pensionärerna det ekonomiskasämst utrymme
farms för reformer.som

detta år prop 94/95:l00,budgetpropositionen bilaga 6 föreslogI
basbeloppet för skälig levnadsnivåregeringen procentsatsenatt av

tillägg i lagen bostadsstödskulle regleras BTPL. För-ettgenom om
socialförsäkringsutskottetslaget biträddes SfU 1994/95:10 ochav

riksdagen beslutade tillägg i 7 § BTPL, gälla från den julilett attom
1995.

Eftersom det således finns riksdagen fastlagd skälig levnads-en av
det lämpligtnivå jag nivå används i andra likartadeatt sammaser som

vid bestämmande "tillräckligasammanhang, såsom medelav som
den enskilde. Lämpligen kanskall förbehållas detta ske attgenom rege-

nivån riktvärdeföreskriver denna för törbehållsbeloppet.ringen som
för följandeförslag innebär 1999 riktvärde förDetta ensamboende resp

sammanboende:

3 94/95:25 sid 38Prop
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levnadsnivåskälig enligt BTPL,ledningTabell 3 Riktvärde med av
boende där kosten avgiftsärskilt tas utboende ochordinärt som

månadAndel basbelopp BeloppHushållstyp perav
122 370 1Ensamboende

6127202Sammanboende
3064101för sigSammanboende var

individuella förhållanden med led-tillriktvärden måsteDessa anpassas
försörjningsstöd konsu-ochriksnonnensidelbeloppenbl.a.ning av

bor med helinackorde-Tabell 4,hushållsbudgetmentverkets att man
Tabell de särskilda kravboende 6särskiltformer samtring i vissa av

funktionshindradeförbehållsbelopp förställas påmåste yngresom
till maka/make tillsärskild hänsynVidare måsteTabell 5. tas person

detta kapitel.vilket redovisas iomvårdnadsbehov,med stort senare

och andrahushållsbudgetKonsumentverkets5.5.3

hjälpmedel

exempelförsörjningsstöd kan följandeförriksnormenMed ledning av
ensamboendeför äldreförbehållsbeloppetriktvärde förpå sam-resp

manboende göras:
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inom for rikt-på vilkaTabell Exempel poster4 som ryms ramen
och Konsumentverkets hus-riksnormenledningvärdet, med av

hållsbudget

SammanboendeEnsamboende AnmhushålletsiPost
ekonomi

enligt2 020 Konsument-110måltider 1Livsmedel, alla
verket

riksnonnenenligt924460Kläder/skor
Iiksnormenenligt622l3 lFritid
riksnonnenenligt37 l169Hygien
riksnonnenenligt12382Förbrukningsvaror

enligt riksnonnen521481telefon,Dagstidning,
TV-licens

58142 612riksnonnSumma rev
enligt400 Konsument-350husgerådMöbler,
verket
enligt50 Konsument-50Hemförsäkring
verketstadmellanstor
enligt Konsument-180301Hushållsel
verket

kommentarerSe403299Resor
nedan

högkost-12Öppen 15075ochhälso- av
nadsskyddetsjukvård

högkost-216 12108Läkemedel av
nadsskyddet

kommentarer150 Se75Tandvård
nedan

tillavrundat jämnt6 1307003Totalt
krtiotal

riktvärde202 %%122basbeloppetAndel av

till någrakommentarerVägledande5.5.4

kostnadsposter

med ledningberäknat Konsument-livsmedelKostnaden för ärKost. av
krtillägg 100Konsumentverkets1998.forhushållsbudgetverkets om

ensamboende. Beloppetforkolumneninräknat iensamboendeför är
för kvin-mellan beloppenoch snittetuppåtoch61 år ärpersoneravser

med riks-kan jämförashushållsbudgetKonsumentverketsoch män.nor
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nivå kr för år 1998.381 Det beloppetl skallär täckanormens som
livsmedelskostnader åldrarför alla bam/ungdom vilket förklararutom

den ligger högre här de åldcrsanpassade beräkningarnaatt än när som
används. Anpassning kostnaden måste bl.a. i följande fall:görasav

erhålls hemtjänsten.Viss Kostnaden förvia matlåda varierar,mat0
Socialstyrelsens kartläggningenligt ofta1996 30 krmen var per

KommunförbundetsEnligt Svenskaportion. kartläggning 1997mars
kr. kostnadmedelkostnaden 37-38 Denna täcker dagensettvar av

Äldre två huvudmålmål. bör dag rejäl frukostäta samtpersoner per
detta.och mellanmål denOm äldre erhållerutöverett ettpar av

dessa mål dagligen via kommunens hemtjänst innebär det kost-en
nad kr räknat på kr/dag.cirka 110 371 Det lika mycketärom som

beräknat för allaKonsumentverket mål under månaden. Det är up-
enskildepenbart de fall då den erhålleri färdiglagad frånatt mat

kommunen förbehållsbeloppetmåste med hänsyn tillanpassas
denna merkostnad. jämförelse kanSom Konsumentver-nämnas att
kets lunchen lagadbygger på hemma kostar cirka 10 kr.attnorm

erhålls dagverksamhet. mångaMat I kommuner betalar deni0 en-
skilde självkostnadspris för erhålls idagverksamhet.ett mat som
Även den enskildes förbehållsbeloppi dessa fall bör uppåtanpassas
för merkostnad.täcka dennaatt

merkostnadenbåda dessa fall kan beräknasI så till förbehålls-att
mellanskillnaden mellanbeloppet läggs vad den enskilde betalat för

hemlevererad mat/mat dagverksamhetpå och vad konsumentverket
beräknar för lunch/motsvarande dag.en per

Exempel: den enskilde betalarOm för dagar15 â kr37mat
merkostnadkan hans/hennes 15 37-10 kr,anses vara x

dvs. kr.405
gäller förhållande,Korttidsboende. Här den enskilde be-omväntett0

avgift inkluderar kosten.talar vanligen I detta fall kansomen en
kan beakta hans/hennesmodell för hur kommunen förbehållsbelopp

exkludera kostnadsposten livsmedel förbehållsbeloppetattvara ur
för den Vistas i korttidsboendeperiod personen .

Exempel: vistas dagar15 på korttidsboendePersonen .För-
behållsbeloppet livsmedel frånräknat för hel månadnär är är

för halv månad således2 590 kr, kr.1 295 Räknat för hela
förbehållsbeloppmånaden då dessa kr1 295är +personens

avseendehälften kr3 700 månaden,resten närav av per-
bor hemma, dvs. totalt kr.3 145sonen

Möbler/husgeråd. för möbler och husgeråd finnsPosten med riks-inte i
för försörjningsstöd. hushålls ekonomiI denna kostnadett ärnormen
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ofrånkomligtidsperiod, Behovetlängrelite post.dock, översett enen
kan ökad ålder ochupphör inte,möbler tvärtomnyanskaffning avav

för hemmetkrav på inköpställafunktionsnedsättningar att anpassanya
kontinuerligt.Husgeråd måste förnyas Kon-livssituation.till nyaens

ekonomi tänkt ihushålletsdenna iberäkning ärsumentverkets postav
behovdet hushålletstäcker inte närlivsperspektiv. Det manett unga

hem.för förnyelse Kon-kostnadernavälbo","skall sätta av ensmen
kostnader skulle lägreäldres änintebedömersumentverket att vara

personers.yngre
hushållsel Konsument-förKostnadenHushållsel. numer avanges

Kostnadenför olika hushållstyper.normalförbrulcningmedverket en
beräknadkostnadenhär uppgivnael. Den ärmed leverantörvarierar av

kostnadsnivå.vanligmed ledningKonsumentverket enavav
relativt be-vanligenför färdtjänstKostnaderna ärResor/färdyänst.

fåfärdtjänstberättigade relativtmånga görberoendegränsade, attav
kostnaderuppgift finnsför vilkaflertalethade1994Under somresor.

dockfinnsflertalet kommunerhela året. Iförkr000lägre 1änvar
därlandstingStockholms länsundantaghögkostnadsskydd. Ett äringet

30-dagarskort för pensionär,förhögkostnadsskyddet är somsamma
förkostnadernaförslag hardetta1999. Imånad förkr225 resorper

inombedömts kunnalängrevissasjukresorinkl. samt rymmasresor
färdtjänstkostnader förharnivån. Om storaden angivna personen

fallet.individuellai dethänsynfårpå taseller sättannatresor
Öppen Efter höjningenläkemedel.sjukvård ochoch senastehälso-

räk-och läkemedelläkarvårdför sammantaget,högkostnadsskyddenär
läggas in ibelopp börmånad. Dettakr183månad, i snittnat perper

allastudier ivisareftersomalla,för att stort settförbehållsbeloppet som
sjukvård.hälso- ochkostnader förharocksåäldreomsorghar

hade kostnader40ålderspensionärema överprocentTandvård. Av
lägstkostnadmånad blir detUtslagetunder 1995.kr500 omenper

krkr, dvs. minst 83kostnader 000lhadefemtedel överdrygkr.42 En
ålderspensionärer hade kost-cirka 70 000månad. Fem procentper

månad.kr Denalltså lägst 417kr,överstigande 0005nader nuper
boendeordinärtiinnebärtandvårdsreformengenomförda att personer

med vad ijämförbaraskandethjälpomfattandehar så att personersom
högkostnadsskyddetstandvård inomfår sinboende har,särskilt ram.

minoritetiomfattande hjälpinsatsermed så ärhemtjänsttagareEftersom
för iförbehållsbeloppetförinomlämpligtdet att personerär ramen

tandvård. Indivi-normalmedgerbelopphaboendeordinärt ett som

Äldreuppdraget4 97:8
Äldreuppdraget tabellbilagan5 sid 2497:8 samt
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duella hänsyn tandvården omfattande.får är Tandvårdsre-tas merom
formen ökade kostnaderhar dessa fall medfört föri den enskilde.

dagligvaruinköp,Städning, fönsterputs, ärenden och andratvätt,
förutsätts normaltmotsvarande serviceinsatser ingå ihemtjänstav-sett

giften. skäl inte skulle ingå ihemtjänstutbudetdet någotOm måsteav
till detta ochförbehållsbeloppet högre vad redo-änanpassas vara som

kostnader.för täcka in dennavisats typatt avovan
alltidkapitel 6 ska individuella hänsynSom redovisas i tas.

Särskilda riktlinjer för hänsyn till5.5.5

funktionshindrade

nationella undersökningen novemberEnligt den 1997 detärsenaste
förbehållsbeloppalltjämt ovanligt med högre för funktionshind-yngre

rade.
för hur merkostnader för funktionshinderregler skallKommunernas

helt obefintliga.otydliga ellerbeaktas vanligenär
precisering fråntyder på det krävs lagstiftarens sida hurDetta att en

skall rimligafunktionshindrade levnadsvillkor. Av-garanterasyngre
1995:35 föreslog förbehållsbeloppetgiftsutredningens SoU föratt

funktionshindrad skulleensamstående 150 basbeloppetprocentvara av
för hela landet.4 kr månad 1998, lika550 per

läggaUtredningens uppdrag förslagprimära avgifter förär att om
äldre Eftersom majoriteten landets kommuner tillämparavpersoner.

för såväl har enligtavgifter insatser SoLyngre personer somsamma
ändå anledning läggaför finns det förslag för för-de äldre att ävensom

lever aktivt liv och harbehållsbelopp för klaraett attsom merpersoner
kommandeoch till investeringarkostnader påstörre sättspara samma

andra hushåll.som yngre
riktvärde delsUtgångspunkten för detta den nivå redovisatsär som

för dels det utredningsmaterial avgiftsutredningenäldre, somovan re-
utredning anfördedovisade betänkande. bland deni sitt Denna annat att

personema/hushâllen"generellt höga kostnadsnivån har till följdsom
problemet med inkomsterfunktionshinder inte räcker tillsamtav som

vidtas enligt utredningeninnebär de åtgärder böratt som vara gene-
rella. vidaredenna utredning konstateras har be-I att yngre personer

medel för kunna klarahov kunna kostnader ochsätta störreattatt avav
sparande.

Äldreuppdraget6 98:4
7 följer och utvärderar, 1996:6, sidSocialstyrelsen 61upp
18 sid ffSOU 1995:35 249
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påexempelfunktionshindrade samtförTabell Riktvärde5 yngre
beloppdettainomkostnadsposterde rymssom

Sammanboend AnmEnsamboendehushålletsiPost
ekonomi e

riksnormenenligt2 2913811Livsmedel, alla
måltider

riksnormenenligt924460skorKläder/
enligt riksnonnen62231 1Fritid

riksnoimenenligt371169Hygien
riksnorrnenenligt12382Förbrukningsvaror
riksnormenenligt522481Dagstidning,

TV-licenstelefon,
85348842riksnormSumma

enligt Konsument-400350husgerådMöbler,
verket
enligt Konsument-5050Hemförsäkring
verketstadmellanstor
enligt Konsument-l 80130Hushållsel
verket

kommentarer600 Se300Resor
nedan

högkostnads-12150Öppen 75ochhälso- av
skyddetsjukvård

högkostnads-12217108Läkemedel av
skyddet

kommentarerSe15075Tandvård
ovan

kommentarerSe600Övriga 398större
nedankostnader

200 till7 avrundat jämnt3704Totalt
tiotal kr

"riktvärde237,5 %%144andel av
basbeloppet
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för normaltResor. Kostnaderna för medär sett storaresor personer
funktionshinder. tilltäcks endast delDetta handikappersättning,en av
bilstöd färdtjänstAvgiften för varierar landet.i Beloppet förm.m.. re-
sekostnader betrakta schablon,här måste tillär att som en som anpassas

faktiska kostnader.respektive individs
Övriga kostnader. börYngre ha möjlighetstörre t.ex. attpersoner

för sparande eller ha medel förmedel avbetalning på investe-sätta av
for boende, bilskilda slag, sitt liksomringar ha möjlighetetc, attav

kunna till funktionshindradeYngre har också,t.ex. semesterresa.spara
bedömningar, oftaenligt avgiftsutredningens dolda merkostnader för

begreppfunktionshinder. Med detta avsåg avgiftsutredningensitt mer-
kostnader beaktades handikappersättninginte och andra stöd-avsom

merkostnader förknippadeformer. Vanligast med ochinventariervar
hushåll, kläder och kost.tandvård första handI måste dock indi-m.m.,

vad gäller specifika kostnaderviduella hänsyn den enskilde har ochtas
andra trygghetssystem.inte täckssom av

boende medSärskilt helinackordering5.5.6

Beloppen för särskiltmåste vidare boende däranpassas personen er-
håller all kost och denna debiteras avgift. föreslårJag riktvärdetattsom

dessa boendeformer beräknas med ledning deni hushållsbudgetav som
redovisades Tabelli 25.ovan

dettainnebär såledesI 1999 års prisnivå ensamboende skallatt en
lägst personligaha lcr kvar för övriga kostnader.1 740 nivåDenna ut-

ensamboendeI999 för 57,5 basbeloppet och förgör procent av ma-
kar/sammanboende Med detta100 belopp förutsätts denprocent. en-
skilde kostnader för samtligakunna täcka de kostnadsposter iingårsom

hushållsbudgeten exkl. förbrukningsvaror,den redovisade möblerovan
och husgeråd.
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där kosten avgiftboendesärskilt tas utTabell for6 Riktvärde som
inom beloppdettapå kostnadsposterdeexempelsamt som ryms

SammanboendeEnsarnboende AmnhushålletsiPost
ekonomi

debiteras avgiftO0allaLivsmedel, som
måltider

riksnormenenligt924460Kläder/ skor
enligt riksnormen62231 1Fritid
enligt riksnonnen37 169lHygien
tillhandahålls avgifts-O0Förbrulcningsvaror
fritt

riksnorrnenenligt521481telefon,Dagstidning,
TV-licens

4392421lenl riksnorrnSumma
tillhandahålls avgifts-00husgerådMöbler,
fritt
enligt Konsument-5050Hemförsäkring
verketstadmellanstor
Uppskattning18090Hushållsel
individuell prövning00Resor

högkostnads-1/12Öppen 15075ochhälso- av
skyddetsjukvård

högkostnads-216 12108Läkemedel av
skyddet
ingår högkostnads-i00Tandvård
skyddet

tillavrundat jämnt3 030740nivå 1årsTotalt, 1998
tiotal kr

riktvärde100 %57,5 %basbeloppetAndel av

möbler frånmed sigäldre inte kandenden månhusgeråd. taIMöbler,
tillhandahålla lämpligavårdgivarenförutsättsboendetidigaresitt

möbler,köpaenskilde själv måstedenOmkostnadsfritt.möbler m.m.
förbehålls-liknande kommunensmåsteellerhusgerådmedhålla sig

vårdgivarengällerhögre. Sammamånmotsvarandebelopp i omvara
utanförutrustningmöbler ellerförersättningsärskildut annantar

avgiften.
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medtagenför inteNågon i exemplenResor. i tabellenärpost resor
kunnaNormalt beräknas dessa inom försett rymmasovan. ramen pos-

Individuella hänsyn måstefritid. tas.ter som

förbehållsbeloppavgiftVad ska5.6 resp
täcka

förbehållsbeloppfastställer sitt skall hänsyn vadkommunen tillNär tas
med förbehållsbeloppskall täcka sitt och vad liggerden enskilde som

deeller flera tjänster vanligen avgif-utanför. Om någon ingår iav som
förbehållsbeloppetköpas privat måstei kommun måsteten anpassasen

kan förbehållsbeloppetdetta. motsvarande kommuntill På isätt en vara
enskilde behöver bekosta hushållsel,lägre den inte läkarvårdt.ex.om

eller läkemedel själv.
således täcka kostnader för:Avgiften förutsätts

personlig omsorg
sjukvårdkommunal hälso- och

korttidsboende
dagverksamhet

såväl teknik, lannbevakningtrygghetslann avser utryckningarsom
ledsagarservice
avlösarservice

ochstädning, fönsterputs tvätt
andra ärendendagligvaruinköp och post, bank, apotek lik-och

nande
matdistribution

o.dyl.Snöröjning

täckas den enskildes förbehållsbelopp skallnågot detta måsteOm avav
kostnadendet för den aktuelladetta uppåt så att ut-rymmeranpassas

giften.
förekommer kommunensärskilda boendefonner debiterarI att extra
till lakan, möblerför tvättmedel, tillgång torde normaltDettaetc.t.ex.

avgift. kommunbetrakta Om låter dennasett att typsom envara av
avgiften skall förbehållsbeloppetkostnader ligga utanför ökas i motsva-

rande mån.
förbehållsbeloppetmåste till denSom nämnts ovan anpassas om en-

skilde förhöjda livsmedelskostnader därför han/honhar erhåller fär-att
eller huvudmåletdiglagad från kommunen på dagverksam-ätermat en

het.
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vilket utvecklas iindividuella hänsyn närmareskall tas,Härutöver
kapitel

Handläggningsrutiner5.7

kommu-enskilde älv uppmärksammadenmåsteflertalet kommunerI
avgiftenförbehållsbelopp kvarhar sitt närhon inteellerhanpå attnen

1997/982113 anförsproposition ävenattregeringensbetald. I omär
kan behöva skejämkningkunskapkommunen attför attansvaret omge

till dendet kommunensenskilde, så att attdenvilar på är en-ansvar se
kommunensförbehållsbelopp. Det attärerhåller sittskilde ansvar ge

kan bedömaeller anhörigdenneinformationsådan attomsorgstagaren
sid 82.1997/982113propskall lärrmas.uppgiftervilka som

enskildesdenkommerredovisats rättssä-förslagMed de ovansom
inhämtaåläggstydligarekommunerna attstärkaskerhet attatt genom

boendekostnad.ochinkomsteruppgifteraktuella om

överväganden ekonomiskaoch5.8

konsekvenser

överväganden5.8. l

skydda deåtgärdenangelägna ärbedömning attenligt min mestDen
tillräckliga medelde harsåinkomster,har små attpensionärer som

finnsavgiften betald. Detbehov storpersonliga ärnärför sinakvar en
medeltillräckligavadbedömningenspännvidd i som anses varaav

uppföljningarSocialstyrelsen har i sinalandets kommuner.mellan av
denliksompåtalat riksnonnen,tillämpaslagstiftningen attdenhur nya

faststäl-utgångspunkter vidintesocialbidragsnonnen, är rätttidigare
beräknade efterdessaeftersomförbehållsbelopp, ärlande normerav

äldre-bedömning.delar denna Förinkomstboxtfall. Jagkortvarigamer
utgångspunktbättredetdecennier attunderutgå ärkan enomsorg som

tillämpaslevnadsnivåfastlagda skäligariksdagendentillämpa somav
bostads-enligt lagenutbetalasbostadstilläggsärskiltså kallatnär om

BTPL.för pensionärertillägg
mellan denna nivå 122överensstämmelsegodfinnsDet pro-en -

tilldet, avrundatensamstående år 1999för ärbasbeloppetcent enav
beräkningKonsumentverketsochkr3 700tio-tal kronorhelt av en-

förskälpensionärshushåll. ytterligareDet ärför etthushållsbudget ett
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enligt riktvärdeanvända skälig levnadsnivå BTPL förbe-att närsom
hållsbeloppet fast.läggs

i LSS funktionshindradeenlighet med intentionerna skallI till-att
bör förbehållsbeloppetförsäkras levnadsvillkorgoda for funk-yngre

förslagsvis tilltionshindrade högre, 144 basbeloppetsättas procent av
1999.för ensamstående lcr år4 370

nivån eftersomboende måste den boendesärskilt där be-I anpassas
Vid jämförelseavgift för kosten. med förtalar nivån ordi-även enen
basbeloppet, laboende kan l 740 i 1999 års nivå,57,5närt procent av

rimligt.för ensamboende vara
förtäcka kostnader personligAvgiften förutsätts och kom-omsorg

sjukvård, serviceinsatser såsommunal hälso- och städ, snöröj-tvätt,
matdistribution och ärenden, korttidsboendening, dagligvaruinköp,

,
dagverksamhet, trygghetslarm såvälbiståndsbeslutad teknik, larmbe-

utryckning, ledsagarservice, avlösningvakning anhörig/när-avsom
boendeforrner skallsärskilda tvättmedel, tillgång tillstående. I t.ex.

avgiften.ingå ilakan och möbler
ligger utanför avgiftendessa och därmed måsteOm någon posterav

förbehållsbelopptäckas enskildes skall nivån för förbehållsbe-denav
så det kostnaden för den aktuellaloppet uppåt att ut-rymmeranpassas

avgiftsbestämmelser skall hänsyngiften. kommunens också tillI tas om
merkostnader för därför han/honden enskilde har erhåller fär-mat att

mål på exempelvis dagverksamhet.diglagad eller vissaätermat
också det på grund individuellaskallKommunen pröva om av om-

särskilda skäl för jämkning, kapitelständigheter finns se
make/makas tillgodoses enligt bedömningKvarboende minrätt ge-

trädde krafti denden ändring 35 § SoL l januari 1999.somnom av
periodiskt underhållsbidragavtal mellanbör klarläggasDet att om ma-

avgift.kar skall påverkainte

Kostnader5.8.2

alls det förtydligandepåverkas inte vadVissa kommuner av av som
föreslår, eftersommedel jag de redan harmed tillräckliga som enavses

med eller högre förslag rikt-nivå mitt påär änöverensstämmersom
innebär dockflertalet kommuner riktvärdet höjtvärde. I ett

effekterförbehållsbelopp. behöver i sig inte innebära på avgifterna.Det
kan konstruerat så de flesta harkommunsEn atttaxesystem vara mer

förbehållsbelopp kvar efter hakommunens betalat sin avgift ochän att
enligt förslagenhar nivå andra kommunerdärmed redan idag Iovan.en

förbehållsbeloppet kunna medföra betydandeåter skulle höjning aven
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intäkter för kommunen.sänktaoch hareffekter avgiftssystemet, Detpå
förkommun kommun.beräkningarmöjligtinte varit göraatt

uppdrag utredningen visar regle-påanalys SCB gjortDen attav en
innebära intäktsminskningenligt förförbehållsbeloppetring ovan enav

cirka 400-470 mkr. Beräkningsgrundematotaltkommunerlandets om
kapitel 10.redovisas i

förbehållsbelopp för5.9 Högre
make/maka/ sambo

Lagstiftningsändringen 1999-01-015.9.1

till make/maka/sambo tillhänsynskyldighetKommunernas att ta per-
tilläggettydliggjorts med i 35 § SoL,hjälp haromfattandemedson

försäkraskall kommunen sigfastställsavgifterna att"När omsorgs-om
försämrad eko-drabbas oskäligtsambo inteellermakatagarens av en

framgår den makarna inteförarbetenanomisk situation". Av att av som
leva liv med rim-omsorgsbehovet skall kunnaomfattandedethar ett

92/932129, återgivet ivillkor propprivatekonomiskaliga prop
97/981113.

möjlighet bo kvar imake/maka skall habl.a.innebär attDetta att
önskar.länge han/hon självbostaden så Dettidigareden gemensamma

bostadskostnadtak för vilkentillämpaföringet attutrymme somger
förbehållsbelopp. Vi-bedömningentill vidhänsynkommunen tar av

riktvärde, lika för alla, för förbehålls-hamöjligtdare det inte att ettär
privatekonomiskatill den situationen innanskallbelopp. Hänsyn tas

omfattande omsorgsbehov.fickden ettpartenena
och tillräckligtlagstiftningsändringen denEffekterna om gerav

ytterligare föränd-och utvärderas innanbör följasför makarskydd
sker.ringar

Underhållsavtal5.9.2

skall makarna, och efter sinäktenskapsbalkenkap. §Enligt 6 1 var en
för derasunderhåll behövstill detbidraförmåga, att gemensammasom

den makentillgodoses. detskall Ombehovpersonligaoch som ena
behov eller förden makens personligaförräckerbidra med inteskall

familjens under-ombesörjer förmakendenbetalningarde annarssom
till dekapitel den andra maken skjutaskall enligt § ihåll, 2 samma

bor tillsammans varaktigt ochmakarna intebehövs. Ompengar som



156 Förbehållsbelapp SOU 1999;33

underhållsskyldighetden sin fårmaken försummar domstolenom ena
underhåll.ålägga den maken betalaatt

utgifterTill räknas kostnadermakars för ochmatgemensamma
hygien och dyliktför kläder, hör tillbostad. Kostnader makesen egna,

särskilda behov.
underhållsavtal detmakar gäller inte föreliggerMellan någonom

exempelvis avtalet för skens skull.ogiltighetsgrund upprättatsattsom
makarnamellan gäller det också makarnasgiltigtavtaletOm är mot

makarnaförutsättning håller sig inom förunderborgenärer, att ramen
följer lagen så det frågaunderhållsskyldighet inteden ärattavsom om

förtäckt gåva.en
framgår628-94 Regeringsrätten ansåg det irättsfallAv attett vara

föreskriftersocialtjänstens vid avgiftsbe-medprincip förenligt att en
inkomstförhållanden.båda makarnas fårräkning beakta Däremot en

sammanslagna inkomsterna genomförashälftendelning de inte omav
hänvisas till makens underhållsskyldig-det leder till omsorgstagareatt

förbehållsbelopp tillgodosett.fåhet stället föri att
Kommunförbundet har skrivit följande TaxorSvenska i rapporten

hjälpmedel"för vård och ettomsorg -

vill åstadkomma civilrättsligtmakarnatrygghetDen ettgenom un-
därför kunna tillgodoses inom för kom-savtal tordederhål ramen

avgiftsbestämmelser. Enligt förbundets bedömnin ändrarmunens
underhållsavtal förutsättningarna förcivilrättsligtinte ett ommu-

avgiftsberäkning-nemas - -

gäller,underhållsbidrag konstaterats, tredjeavtalEtt motsom ovanom
makarna inte sammanboende, avtaletunder förutsättning äratt attman

skull och makarna i avtalet håller inomför skens siginte upprättat attär
underhållsskyldighet följer lagen.för den som avramen

samtliga dessa förutsättningaravtal så måste detUppfyller inte ett
påverkanheller kan ha någon på kommunernasdetstå klart inteatt av-

oklart hurdet avtal uppfyller dessagiftssättning. Däremot är ett som
behandlas vid rättslig prövning. Medförutsättningar kommer att en

kraft vid årsskiftet 1998/99§ SoL itanke på de ändringar i 35 trättsom
hur ofta sådan överhu-för ifrågasättas situationkan det i och sig en

Syftetaktuell. med dessa ändringarbli justvudtaget kommer är attatt
har ekonomi,gifta sammanboende inteeller sompersoner, gemensam

försämrad ekonomiskoskäligt situation på grundskall drabbas avav en
hjälpbehov högamed avgifter.maken harden andra stortettatt

ändå uppstå där make underhållsavtalSkulle situation en genomen
belopp han/honvad skulle ha eftermed högrekompenseras änett
för maken det klart domstolavgiftsberäkning står intekommunens att
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underhållsavtaletskulle kan lämnasvid rättslig prövning attanseen
enligtavgiftsberälming 35 § SoL.vidavseendeutan

offentligrättslig avgift kan inkräktahuruvida på iFrågan ettenom
obesvarad.underhållsavtal däremot det gällerNär justavtal fastställt är

frågeställning aktualiserats i underrätt.dennaavgifter har dock
det medRegeringsrätten nuvarande lag-frågan ärInnan prövats av

underhållsavtal skall beaktas vid bestämmandehuruvidastiftning oklart
SoL.avgift jämlikt 35 §av

med innebörden avtal under-domstolsavgörande att attEtt om
äldreavgift kan leda till rad svår-beslutpåverkahållsavtal kan om en

dessa svårigheten be-effekter. Enoönskadeochöverskådliga är attav
överensstämmelse med äkten-iskallavtalvilkadöma varaansessom

heller önskvärtdet naturligtvis inteVidareskapsbalkens är attramar.
avgifts-kan åstadkommadispositionercivilrättsligaenskilda engenom

kommunal- eller sociallag.varkenavsedd ijämkning inte ärsom

överväganden5.9.3

ovisshet råder frågaoklarhet och idenundanröjaFör att omsom
periodisktdet i § SoL35underhållsavtal föreslår jag attatt anges

avgift. Enligt minskall påverkamakar intemellanunderhållsbidrag
Förståelsenförbehållsbelopp tillräckligt skydd.reglernamening är om

bestämmelse naturligtvis avhängig isådan äroch acceptansen av en
enskilde förbehållsbeloppdenutsträckningvilken garanteras genom

lagrummet.

förbehållsbeloppInkomstrelaterat5.10

lagstiftningTidigare5.10.l

förbehållsbeloppinkomstrelateratgällde1993till ettFram mars
Ädelavgiñsutredningen före-ålderdomshemsavgiñ.för"30/20-regeln"

tillsam-fast förbehållsbeloppskulle läggaslog riksdagen ettatt som,
denmöjligt skulleså långtregler för BTP,med garantera attmans

folkpension ochinkomsterdelbehållaenskilde ñck viss utöver pen-av
sionstillskott.



örbehållsbelopp15 8 F SOU 1999:33

.10.2 Nuläge5

nedan i kapitelutförligt 7 kanSom redovisas marginaleffektemamer
skatt, reduktionbetydande effekterna BTP och inkomst-när avvara av

finnsavgifter läggs Det exempelrelaterade på kommuner därsamman.
inkomstenmindre kvar ökar.enskilde fården om

samspel mellanMarginaleffekterna beror på skatt och BTP. Såett
det pensionssystemet träder kraftförbli ikommer det närävenatt nya

tyder idag på marginaleffektema kommerochår 2001, inget att att
effekternakan ökad ochenskilde pensionären skattminska. denFör av

lcr änad hundralapp försvin-90reducerad innebäraBTP överatt av en
har kan effekten begränsainte BTP,pensionär,För somannanner. en

bort. utforma enhetliga enklakr går Att ochtill 30sig något överatt
inkomstökning kan få till höjdandelregler för hur stor en somav

möjlig.avgift knappastär

överväganden10.3

själva vid utformningenkommunernabedömningMin taxe-är att av
den enskilde får och andrabevaka ATP- in-måste att nyttasystemen av

och pensionstillskott. bör underlättasfolkpension Dettakomster utöver
nedan hur inkomsterna skall beräknasredovisasde förslag omsomav
får debiteras.avgiftrespektive högsta som

bostadskostnadenämkning5.1 l J av

i särskilda boendeforrnerhyror5.1 1.1 Höga

direktivenspecifikt i hyran modernaiproblem inteEtt nämns ärsom
oftare överstiger 4 kr, där taket förboenden, allt 000 BTPsärskilda som

fördär taket SBTP går, ovanligare,kr,går. 5 200Hyror äröver men
tydersignaler på de höga hyresnivåemafinnsförekommer. Det attsom

till adekvatflytta boende. redovisatsfrån Somfår äldre avstå attatt mer
avgift.hyra inte Enligt SoL skallutförligt kapitel 35 §i 3 är en

utanför förbehållsbeloppet. kan dock uppståboendekostnaden ligga Det
grund hög hyra har förbe-den enskilde på inte sittsituationer där av

avgiften till Om den enskilde har BTPhållsbelopp kvar sattsatttrots
förbehållsbeloppet efter-nivåkan hon ändå via SBTP samma som

skälig levnadsnivå enligtnivå BTPL.detta tillär satt somsammasom
grund förmögenhet kan dockreducerat påochOm BTP SBTP är av

inte har sitt förbehållsbeloppädreomsorgstagarensituationen uppstå att
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gälla förkvar enligt föreslås avgifternade regler för äldre- ochsom
dockhandikappomsorg. fråga principerna för bostadsstödetDenna rör

påverkahur skall BTP. kommunernasoch förmögenhet För del finns
kommunalt bostadstilläggmöjlighet besluta för handikappadeatt om

KBH.
lagstiftarenskäl erinra förutsätterfinns också i LSSDet att attom

levnadsvillkor efterha goda bl.a. haden enskilde skall betalat sinattatt
särskildmed service. Inte heller detta kanhyra för bostaden lösas inom

väl hanteras kommunenför avgiftssystemet, via KBH.men avramen

överväganden5.1 1.2

bl.a.stadgas kommunen får avgift föroch LSS§ SoL 19 §I 35 att ta ut
för boendet kan avgift,boendeformer. ochsärskilda Hyra ses som en

gäller ellerde regler i SoL LSS.enligt Dettadärmed prövas som
kan såväl hyresnämndinnebär hyran kan komma prövasatt av som av

och föreslår därförförvaltningsdomstol. 35 § SoL 19 § LSS jagI
avgiften särskilda boendeformer skall vård,itydliggörande att avseav

föreslårVidare jag tillägg innebördoch kost. medservice ettomsorg,
hyresförhållande så skall avgiftsbestämmel-boendet utgör ettatt om

tillämpliga för boendekostnaden.och intei SoL LSS varasema
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6 Möjligheter få avgiftsbeslutatt ett

prövat

Förslag
För stärka den enskildes rättssäkerhet införsatt i socialtjänstlagen en
skyldighet för kommunerna avgiftsbeslutompröva på begäranatt av
den beslutet skallKommunen också denrör. beslutet angårom som
begär det det finns särskilda skälpröva jämkningattom genom av
avgiftsbeslutet enskildeden högre förbehållsbelopp.ett Jämkningge
skall ske individuella omständigheter föranleder sådanaom mer-
kostnader förbehållsbeloppet måste höjas i förhållandeatt till vad

skulle gällt enligt kommunens avgiftsbestämmelser.som annars
Kommunens jämkningsbeslut skall kunna förvalt-prövas genom

ningsbesvär.

6.1 Tillämpning bestämmelserav om

förbehållsbelopp

Avgifter för kost, vård och skall alltid det kom-prövas motomsorg av
Ärfastlagda förbehållsbeloppet. det konsekvens avgiftensmunen en av

storlek den enskilde har kvarinte förbehållsbeloppsittatt skall avgiften
jämkas.

ÄldreuppdragetSocialstyrelsens undersökning 98:3 tyder på att
det finns brister beträffande hur kommunernastora uppmärksammar
behov jämka avgiftema. Några kommuner haratt allmänt angivitav att
jämkning skall kunna ske individuella skäl föreligger. I ettom par
kommuner dock detta skall ske restriktivt.attanges

En del kommuner har bestämt visst förbehållsbeloppett och deti
enskilda ärendet samtliga omständigheterutrett nödvändiga förärsom

vid bestämmande avgift ocksåatt hänsyn till förbehållsbeloppet.taav
Flertalet har dock inte gjort någon kommunen initierad pröv-av egen
ning avgiftens storlek i förhållande till förbehållsbeloppet, harav utan

6 19-0440SOU1999:33
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detförbehållsbelopp först eftermed attförenligavgiften ärprövat om
förbehållsbeloppet.påinkräktatavgiftgällandegjort attenskildeden

1996/972124,socialtjänstlagen prop.iändringpropositionAv om
medregeringenframgår1241996/97: attrskr.1996/97:SoU18, orobet

Socialsty-enligträttssäkerhetochhandläggningide bristerpå somser
gällervadsärskiltkommunerna,ifinnsalltjämtkartläggningrelsens

tillutlämnadfortfarandeenskildeboende. ärDensärskiltföravgifter
självoftaoch måstejämkningförreglerobefintliga t.ex.ellerotydliga

sådan.fråganväcka om
kraftträdde isocialtjänstlagen§i 35ändringmedsamband somI

med inne-förtydligandegjordes97/981113prop.1999januariden l
borenskildedengällaskall oavsettförbehållsbeloppetdels ombörd att

förbe-delsochsärskild service attmedboendeiellerboendeordinärti
personliga.dekostnaderandra rentänomfattaskall ävenhållsbeloppet

Domstolsprövningen6.2

Laglighetsprövningl6.2.

skallbesväretlaglighetsprövning ärmed attsyftethuvudsakligaDet
det kommu-frågamedborgartalan ikommunalform omutgöra aven

Laglighetsprövningmening.offentligrättsligilaglighetbeslutetsnala
Kännetecknandeöverklagandesystem.andrafrånmångapå sättavviker

kommu-igrunderdepåangripaskanendast angesbesluten somär att
lag-beslutethuruvida ärbegränsad tillprövningen ärochnallagen att
medinteupphävas ersättasbeslutetfårbifallsbesvären menligt. Om

laglighetsprövning är:iåberopaskangrunderbeslut. De ensomnyttett

ordning,lagaitillkommitbeslut harhuruvida ett
kommunala kompetensen,dentillhänförligtbeslutethuruvida är

ellerbefogenhetbeslutandesmedenlighetifattatsbeslutom
författning.ellerlagstriderbeslutet mot annanom

beslutframgårkommunallagen att ettpunkten avandrakap 2 §10Av
Innehålleröverklagas.fårinteverkställandeeller artförberedanderent
föreligga.överklagbarhetkanprövningsjälvständiginslagbeslutet av

verkställandeeller ärförberedande artbeslutför rentUndantaget av
beslutandedetskall riktasöverklagande mot or-markera attavsett att

effektueringen.och inteavgörandeganets
medenlighetidebitering taxaframgår varaansespraxis attAv

själv-inslagbeslutetInnehålleröverklagbart.och avverkställande
fattas inomBeslutföreligga.överklagbarhetkanprövning somständig
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för verkställighet inte delegering kommunallagensär iramen ren me-
ning kan grundas på instruktion eller befattningsbeskrivning.utan Ett
sådant beslut kan avvisas med hänvisning till det inte sigatt rör ettom
överklagbart beslut.

I samband med avgiftsbestämmelsema beslutas kommunfull-att av
mäktige kan laglighetsprövning dessa står iprövas överens-genom om
stämmelse med Saknas35 § SoL. regler i förbehålls-taxan t.ex.om
belopp kan detta knappast angripas laglighetsprövning. Medgenom
den återgång till preciserade regler beräkning förbehålls-mer av av
belopp föreslårjag i kapitel undanröjs5 detta problem.som ovan

förhållandeI till förvaltningsbesvär kan laglighetsprövning anses
begränsad besvärsmöjlighet. Den enskilde kan endast få prövatvara en

huruvida beslut lagligt. Laglighetsprövning enskilt avgifts-ärett över
fårbeslut praktikeni betydelse möjligheten därigenomstörst attgenom

huruvida beslut i överensstämmelseprövat med kommunensärett
taxebestämmelser, förenlig med kommunal-ärsamt taxanegna om

lagens bestämmer bl.a. självkostnad- och likställighetsprincipenom
socialtjänstlagen. Någon prövning i sak Avgiftsbeslutetsinte.samt görs

lämplighet går därmed inte laglighetsprövning.prövaatt genom
Laglighetsprövning betraktas enskilda ofta besvärligt för-ettav som

farande. kännerMånga inte till möjligheten och myndigheten har heller
inte någon skyldighet i beslutet besvärshänvisning beträffandeatt ge
laglighetsprövning. många inträderFör önskan avgiftsbeslutatt ett

först sedan blivit beviljad boende ellerprövat hemhjälp och iman sam-
band med detta fått beslut avgift. Då kan klagan avgiftsbe-ett överom
slutet komma avvisas med hänvisning till det sigatt att rör om ren

RÅ RÅ1995verkställighet jmf 85 2:22 och ref. 86 samtidigt be-som
svärstiden för kommunfullmäktiges beslut avgiftstaxan gått ut.om

detNär gäller begäran jämkning i förhållande till förbehålls-om
belopp, föreligger dock sådan självständig prövning förutsättningatt

RÅför laglighetsprövning föreligger 84 2:60.
En del avgiftsdebitering överhuvudtaget inte beslut.att är ettmenar

kommunalI verksamhet utformningenhar avgörande betydelse för om
det fråga beslut medan beslutets innehåll ochär rättsliga verkningarom

primära statlig verksamhet.i kanär Det alltså finnas oklarhet om en
avgiftsdebitering kommunalt beslut formelliär mening ellerett rent
faktiskt handlande tjänsteman såsom avsändande räkning.av av
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Förvaltningsbesvär6.2.2

överklagasrättighetskaraktär kanstödoch ärhjälpBeslut avsomom
bestämmelsersocialtjänstlagen finnsIförvaltningsbesvär. avgenom

punkterna§Beslut enligt 6skyldighetskaraktär.rättighets-såväl som
jämlikträttighetskaraktärbeslutpåexempeloch f SoL somb är av

Förvaltningsbe-förvaltningsbesvär. GenomöverklagasSoL73 § som
detöverordnad instans över-prövaruppnåklaganden attkan ensvär

ställe.beslut i dessochhelhet ett nyttdess sätterbeslutet iklagade

avgifterNedsättning6.3 av

beslutet.förnyad prövningned efteravgift kan sättas avbeslutadEn en
jämkning.elleromprövningskekanPrövningen genom

Omprövning6.3. 1

eller kommunenslagutifrånkommunenomprövning attMed avses
därförochfelaktigtbeslut äravgiftsbestämmelser ettprövar omegna

bestäm-uttrycklignågonsocialtjänstlagen intefinns iändras. Detbör
enligtavgiftbeslutfåbegäranpå ettenskildes rätt attden ommelse om

föreligga.docksådanEn rättkommunen. anses§ SoL omprövat35 av
fådärförtroligtvisvanligt- attinteomprövning ärBegäran om

möjlighet.till dennakänner
kom-kontroll inombetydelseharOmprövningsmöjligheten som en

omprövningbeslutetbetydelse attockså gerharDen genommunen.
skullefall besvärdeilaglighetsprövning ävenfå annarsmöjlighet att

verkställighet. An-utgjordeavgiftsbeslutetgrundpå attavvisatsha av
till-sigdetdärföröverklagbart röratt om renbeslut inteett varases

beslutet omprö-begäraenskildeden attkanfastställdlämpning taxaav
rekurssituationen,Jämförlaglighetsprövning.begäradärefterochvas

beslutetfåbegäranämndöverordnad atthos om-möjlighetendvs att
förinomnågonanvändashandförstakan i ramenRekurs omprövat.

avgift.beslutfattatbefogenhetmed sinstridverkställighet i om
rättsligtgivitsinteavgiftsbeslutet ett samman-omprövningAtt av

kommunernasolikheter iochtill bristermeningminenligtbidrarhang
denunderstrukitocksåharKommunförbundetSvenskahandläggning.

oriktig kunnaavgiftdebiteradfinnerhan varaenskildes rätt att enom
handlägg-Kommunenskommunen.omprövninginternbegära aven

kanbeslutmedavslutasbör ettanmärkningar somsådananing av
laglighetsprövas.
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6.3.2 Jämkning

Jämkning beskrivs situation då individuella ekonomiska ochsom en
sociala skäl avgift måste justeras. I socialtjänstlagengör att saknasen
uttrycklig bestämmelse ålägger kommunerna i vissa situationerattsom
sänka avgiften för äldre. sambandI med ändring i 35 § socialtjänstla-

trädde kraft deni 1 januari 1999 behandlades frågan i speci-gen som
almotiveringen prop. 97/98: 13 enligt följande:l

Enligt nivån förbehållsbeloppetregeringen måste på dengarantera
enskilde rimlig levnadsnivå. Det kommunernasär atten ansvar se
till erhåller förbehållsbeloppden enskilde sitt ochatt utred-att en
nin avgifterna skall jämkas eller med hänsyngörs tillom ma-
kes makas behov. avgiftsbestämmelserKommunens kan emellertid
aldrig förmå täcka in alla behov och situationer kanatt örautsom
grund för jämkning. kommunenAnsvaret kunskap beatt ge om ov
och situationer avgiften vilar på korrektgör grundatt måstesom en
därför ligga på Det dock kommunensomsorgstagaren. är attansvar

sådan information denne eller anhörigomsorgstagaren kanatte
edöma vilka uppgifter skall lämnas.som

SocialstyrelsensI allmänna råd vissa avgifter för äldre och funk-om
tionshindrade SOSFS 1998:1 understryks bestämmelsen i 35 §att

konstrueradSoL så det alltid måste individuellär bedöm-att göras en
detning i enskilda fallet. schablonmässigEn tillämpning kommu-av

regelsystem därmed inte möjlig, det måste alltidär utan prövasnens om
jämkning avgifterna bör med hänsyn till dengöras enskilde indi-en av

RÅvidens behov 1992/93:SoUl2 1995 ref. 86.ävens. se
Kommunen för den enskilde individenatt till-garanterasansvarar

räckliga medel för personliga behov utifrån sin ekonomiska och sociala
förstasituation. också i hand kommunensDet är det underlagattansvar

behövs för kunna fastställa den individuella avgiften inhämtasattsom
och blir så fullständig möjligt.som

Svenska Kommunförbundet har pekat på avsaknaden tillräck-att av
lig vägledning i lagtext och motiv skapar tillämpningssvårigheter för
kommunerna och det för kan leda till rättsförlusteratt omsorgstagama
Kommunförbundets för"Taxor vård och hjälp-rapport ettomsorg -
medel" .
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Överväganden6.4

förvaltningsbesvärochjämkningOmprövning,

beslutadekommunfullmäktigedeefterfastställsavgifterMånga av
själv-helstnågondet skeravgiftshantering attutanför somgrunderna

databearbet-heltskekanAvgiftsberäkningbedömning. genomständig
ochverkställighet ärbetraktasavgiftsbeslut somDennaning. typ av
ståndfå tillenskildeför dengäller attbeslut endessaFöröverklagbar.

laglighetsprövning överanförakunnasedan om-föromprövning att
rättsosäkerhettill denmeningenligt minbidrarprövningsbeslutet. Det

avgiftsbeslut kanhurlagregleratuttryckligt ettintedetråder ärattsom
lös-olikapåpekatharKommunförbundetochSocialstyrelsenprövas.

behovetharSärskilträttsäkerhet.skapa avföråtgärderoch attningar
påtalats.information

möjlig-enskildesdenbeträffandesituationnuvarandeJag attmenar
minEnligttillfredsställande.inte äravgiftsbeslut prövathet ettatt

bristernuvarandehuruvidaosäkerhetalltfördetråder stormening om
bedömning ärMin attinformation. genom-enbartavhjälpaskan genom

bästomprövningellerjämkningbegäramöjlighetenför attslagskraft
socialtjänstlagen.iinskrivsuppnås rättenattgenom

huvudsakkan ijämkningbegäramöjlighet attlagregleringFör av
Nämligenomprövning.beträffandeframhållitsskälanföras somsamma

delbeträffande hurbristeroacceptablafinns enfortfarandedetatt
förutsätt-föreliggerdetskyldighet prövasin atthanterar omkommuner

tillgodoräk-enskildesden rätt attanledningmedjämkningförning av
förbehållsbelopp.nas

förbehålls-avgiftsåvälriktighetenkan somOmprövning avavse
nackdel.enskildestill denskefår intebelopp men

avgift be-jämkaskälsärskilda attföreliggerdet enPrövning omav
förhållan-individuellaenskildesdenhuruvidaprövningtillgränsas av

följerförbehållsbeloppdetmerkostnader attsådan somföranlederden
tillräckligt.avgiftsbestämmelser inte ärkommunensav

be-begreppsförvirringochsammanblandningvisshar råttDet en
dis-jämlcning. Deochomprövningnedsättning,träffande begreppen
ochinformationunderlättatillsyftarhär attgjortharjagtinktioner som

regler.enhetligaochtydligaförunderlag merge
enskildesbeträffande denframförtskritikdenbakgrundMot somav

förvaltnings-tillmöjlighetharavgiftsbeslutöverklagasvårigheter att
besvärsordning. Jagnuvarandetillalternativframförts ettbesvär som

finnsdetfunnitjämkningssituationen, attförundantagmeddock,har
förvaltningsbesvärinföratalarskäl attmotvägandealltför tungt som
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avgiftsbeslut.över De skäl jag talar förvaltningsbesvärmotsom menar
främst följande:är
Laglighetsprövning den vanliga besvärsordningenär beträffande

kommunala avgifter det finnsäven undantag. Det iär överens-om
stämmelse med kommunallagens syften och utforrrming grundernaatt
för avgiftsberäkningen bestäms kommunfullmäktige. Ofta detärav
först vid aktualisering jämkning det krävs självständig be-av som en
dömning. Kommunallagens bestämmelser likställighet och själv-om
kostnad för kommunernas äldreomsorgstaxorutgör och indivi-ramar
duella avgiftsbeslut. införandeMot förvaltningsbesvärett talar slut-av
ligen detta sannolikt kommer domstolaratt mycketatt infly-stortge
tande avgiftsbeloppen.över

Däremot vill jag stärka den enskildes rättsäkerhet möjlig-attgenom
förvaltningsbesvär beträffande kommunensgöra jämkningsbeslut. De

principiella ställningstagandena rörande konstruktion får enligttaxans
3 kap. kommunallagen9 § läggasinte på nämndöver eller enskildaen
tjänstemän. Individuella avvikelser avseende behovomsorgstagarens

täcka normala levnadskostnader kan dock aldrigatt imymmas i deav
kommunfullmäktige beslutade avgiftsbestämmelsema. Sådana indi-av

viduella bedömningar får därför ansvariggöras nämnd eller behörigav
tjänsteman utifrån det specifika fallet. Jag det här sigatt rörmenar om
sådana skälighetsbedömningar och individuella avvägningar denatt
enskildes intressen bäst tillgodoses införande förvaltnings-genom av
besvär så beslutet kan i sak. Jagprövas ocksåatt det finnsattmenar
anledning jämföra med möjligheten förvaltningsbesväratt att genom
överklaga beslut socialbidrag eftersom både socialbidrag och jämk-om
ning avgift den enskildes förutsättningarrör uppfylla basala be-attav
hov.

Ändringen RÅligger i linje med regeringsrättens avgörande 1986
ref 140. dettaI avgörande ansåg ansökanrätten jämkningatt en om av
avgift för hemhjälp skulle behandlas fråga bistånd enligt 6 §som en orn

eftersomSoL, de kommunen fastställda grunderna för jämkning inteav
medgav jämkning med anledning vad den klagande hade åberopat-av

ekonomiska förhållandenegna
Eftersom jämkningsbeslutet endast innebär prövning den enskil-av

des på grund individuellarätt merkostnader fåatt jämkat avgiftenav
kommer kommunens avgiftsbestämmelser inte bli föremål för pröv-
ningen. kommerDetta då också för domstolensatt utgöra pröv-ram
ning.
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Inkomst-7 och insatsrelaterade
avgifter

Förslag
Kommunerna skall ha själva skallrätt att avgöra taxanom vara en-
hetlig för alla insatsens och omfattning eller Likasåoavsett art
skall kommunerna haha inkomstdifferentieraderätt Jag fö-att taxor.
reslår bemyndigasregeringen utfärda föreskrifter hur in-att att om
komstberäkningen skall ske.

vid beräkningKommunerna skall avgifter och förbehållsbe-av
lopp från aktuella uppgifterutgå inkomster tjänst och nä-om av
ringsverksamhet skattepliktiga enligt kommunalskattelagenärsom
1928:370. får också beaktaKommunerna utländsk pension/mot-
svarande beskattas i det utbetalande landet. Kommunerna fårsom
bortse från inkomst ringa betydelse.är avsom

Kapitalinkomster skattepliktiga enligt lagen 1994:577ärsom
skallstatlig inkomstskatt medräknas. Kommunerna får vid be-om

räkning kapitalinkomster använda kontrolluppgifter eller senastav
deklarerade kapitalinkomster avseende året före det aktuella.

har minderårigaOm barn skall barnens inkoms-omsorgstagaren
beaktas.inteter

Vid avgiftssättning för makar/sammanboende där bor ipartenena
särskilt omfattandeboende eller har i hemmet skall enbartomsorg

beaktasinkomster denne har den lägre in-omsorgstagarens om
komsten de falltvå, medan i makarnas sammanlagda in-annatav
komster divideras medskall två.

den enskildes inkomst efterDet skatt skall beaktas.är som
dock beaktaKommunerna behöver fonnögenhetsskatt. Fastighets-

skatt räknas bostadskostnad.som
Vid beräkning bostadskostnad tillämpas reglerav samma som

gäller vid beräkningen bostadskostnad enligt BTPL. Från bo-av
stadskostnaden dras bostadsstöd förBTP, familjer, eventuellt KBH
eller form bostadsstöd den enskilde erhåller.annan av som
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marginaleffektema vidbeaktarkommunerna ut-viktiDet attär
sinafornmingen taxesystem.av

avgift efter7.1 Rätten utatt ta

betalningsförmåga
avsågoch1993,till den lframgälldelagstiftningden somI marssom

Socialtjänstförordningen46 §reglerades i attålderdomshem,avgifter i
användas.skulleskatt"efterinkomsterhelinackorderades"den egna

bo-hemhjälpstaxan. Förförfanns interegleringmotsvarandeNågon
dygnavgiftenhetligsjukhusavgift, dvs.gälldesjukhemende på peren

för denreduceradesavgiftenså"låginkomstskydd" attmed somettmen
låg pension.hade

proposi-i regeringensbehandlats varkeninteharInkomstbegreppet
ellerföreslogs,35 § SoLlydelsegällandedå1992/932129,tion avnu

kraft janu-trädde 1iföreslogsförändringardå vissa1997/982113 som
lagstiftningsändringenbetänkande införsocialutskottetsari 1999. I

kom-gäller denvadinkomstbegreppetenbartkommenteras1993mars
föremålfår blisjukvård inteföravgiftmåttosåsjukvården i attmunala

inkomstdifferentiering.för
harättspraxisikommunernahar ansettskapitel 4redovisades iSom

Cirkaför äldreomsorgen.avgifterinkomstdifferentieraderätt att ta ut
inkomstrelateradehar taxor.kommunerna80 procent av

likställighetkommunallagenibestämmelsernatillMed hänsyn om
villkorpå likavårdbestämmelsesjukvårdslagensochhälso-och om

skallmån kommunernavilkenidiskuteraförstskälfinnasdetkan att
beroendeavgift för attolikaha om-avta ut omsorgrätt att samma

inkomstrela-Blandinkomster. argumenten motolikaharsorgstagama
kanavgifterterade nämnas

kommuninnevånare.för varjelikaskall kostatjänstSamma
äldreomsorgs-majoritetenförhögaredanMarginaleffektema är av0

marginaleffekterförfinns riskinkomstrelateradeMed taxortagarna.
överstigande 100 procent.

och vil-tilltilltronkan minskahöginkomsttagareavgifter förHöga0
äldre-kommunala,denfinansierasolidarisktjan gemensamma,att

omsorgen.
förklara.förstå ochsvåraInkomstrelaterade är atttaxor0

tillkan ledabetala för insatsenkan fåenskildedenvadOsäkerheten0
efterfråga äldreomsorg.frånavstårhan/hon attatt
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Bland för tillåta inkomstrelaterade kanargumenten att taxor nämnas

kommunVarje ha frihetbör själv utforma sittatt taxesystem.
På längre sikt, med allt fler pensionärer omfattas ATP-re-som av
formen, kan avgifterna visst bidrag till finansieringenett äld-ge av

inkomstrelateradeOm förbjuds måstetaxor avgiftenreomsorgen.
så lågt avgiftsfinansieringsgraden blir försumbar.sättas att

haKommunerna måste hänsyn till inkomsten förrätt att kunnata att0
kvarden enskilde har sitt förbehållsbelopp.garantera att

kanDet landstingen ändring HSL träddenoteras att igenom av som
kraft erhållit1998-01-01 har differentiera sjukhusavgiftenrätt efteratt
inkomst för den skall bli förinte betungande för pensionäreratt t.ex.
med låga inkomster. motsvarandeEn rättighet måste finnas för kom-

för stadgandet förbehållsbeloppinte skall bli menings-attmunerna om
lös. Många äldreomsorgstagare har, redovisats i kapitelsom ovan en
så knapp lågekonomi avgift innebär kommeräven underatt atten man
nivå för skälig levnadsstandard. förbudEtt inkomstdifferentierademot

därför möjlig.intetaxor är
Däremot kan det finnas skäl vilka marginaleffekteröveratt se som

kan tillåtas. Vidare kan inkomstemas inverkan på avgiften begränsas
riksdagen beslutar nationellt tak för avgiftens storlek.ett Dessaom om

frågor diskuteras nedan i avsnittet marginaleffekternärmare i ka-samt
pitel högsta avgift.8 om

därförJag föreslår kommunerna skall ha kvar låtaatt in-rätten att
komstens storlek påverka avgiften. Jag vidare det finns starkaattanser
skäl få enhetliga principer för hur inkomsterna skallatt beräknas.mer
Detta utvecklas avsnitteni och7.3 7.4.närmare

7.2 låta insatsenRätten påverka avgiftenatt

7.2.1 skall ha frihetKommunerna bestämmaatt

Kammarrätten i Göteborg har i avgörande 3064-1997 beslutatett att
i Hälsingborgs stad inte differentierar tillräckligttaxesystemet mellan

olika omfattning beviljad insats. Kammarrättens har i sitt avgörandeav
hänvisat till liknande beslut i Regeringsrätten beträffande avgift för
barnomsorg. betraktasRättsläget kan oklart. Det således osäkertärsom

kommun kan välja ha enhetstaxa eller enbartatt taxaom en en en som
hänsyn till inkomst.tar
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ha insatsrelateradeförkan taxorattnämnasBland de argument som
kan nämnas

får och vadmellan vadkopplingtydligskall finnas manDet manen0
för.betalar

betalarhjälpfår liteden"rättvist"upplevas attkanDet sommer0
hjälp.omfattandehardenmindre än som

omfattandeprisbild,kommunenstill attt.ex.kanTaxan anpassas0
för kom-detboendesärskiltavgift ilägretillerbjudshjälp omen

bo-ordinärtsärskilt iomvårdnaden i änbilligare attär gemunen
ende.

anhörigaeller hennesenskildedensåefterfrågan attkanTaxan styra0
faktiskt behövs.vadhjälpefterfrågar äninte sommer

kanstädasskallantalförbetalardär t.ex.Servicetaxa somrumman0
hem-kommunalviapåstädning änsättlösa annattillstimulera att

på tjänsten.efterfråganminskaellertjänst att

avstårbehovenskildarisken trotsställaskan attdessa argumentMot
avgiftenellerdegrund tror attpåhjälp vetattefterfrågafrån avatt mer

kommunenväsentligtavgiften stigakanbehovökandeVidökar. omdå
behoväldreleda tillkan trotsattDettainsatsrelaterade avhar taxor.

bekymmerhasigdeden,efterfrågafrånavstårökad insats att anserom
omsorgsnivå.lägreföravgiftenredanklara enatt

bistånds-ske viameningenligt minskallefterfråganStyrningen av
individuellademöjligtdet göradär attärdeteftersom ärbeslutet, som

och kantrubbigt,taxesättningenmed ärAttbedömningarna. styra mer
i be-debortskäl väljer ärekonomiskaenskilda omsorgleda till att av

målennationellabeslutaderiksdagenmed destridstår iDethov avav.
äldreomsorgen.för

ef-frånfunktionshindradeoch attäldrehindraskall inteAvgifterna
Även problema-kanservicetaxorbehöver.dehjälpterfråga den vara

servicemellandra klara gränsersvårarealltblirdet atteftersomtiska,
personligoch omsorg.

medtveksamträttssäkerhetssynpunkt storavidarekanDet varaur
omsorgsnivåer.beskrivnadiffustrelativttvåmellanavgiftskillnader i

väljafrihetskall hakommunerna attdärförbedömning attMin är
avgiften ellerpåverkaskallomfattningochinsatsens artom
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och insats7.2.2 Avgift

flertalet kommunerAvgiften betraktas i abonnemang, inteettsom som
utförd tjänst. lederför viss Det tillersättning insatsen kan varieraatten

Enligtavgiften påverkas. Socialstyrelsens kartläggning 1996utan att
hälftenenskilde cirka de undersöktamåste den i kommunernaav av-

dagar for fåhjälpen för minst 30 avgiftsbefrielse.sig Få kom-säga att
avgiftendär reducerades omedelbarthade densystemmuner om en-
tillfälligt eller förskilde hjälpensigavsäger gott.

hade kartläggningenvidEndast enstaka kommuner regler för att av-
ned hjälpen uteblivet grundgiften skall på resursbrist hossättas om av

sjuka i vårdbiträdesgruppen ellerutforaren, många någonärt.ex. att
kommer från sjukhusetomvårdnadsbehov såmed attstort gruppen

sitt arbete. de studerade kommu-snabbt måste omprioritera Ingen av
avgiften insatsen utförts påreducerade så densättett attomnerna en-

kvalitén.medskilde missnöjdär
hemma kommunernasnaturligt i arbete medfråga hörDenna att

finns möjlighet utformakvalitetssäkra tjänster. Därsina att taxesyste-
till den enskilde underde hänsyn del månaden inteså att tar om avmen

erhållit hjälp.någon

historiska inkomsterAktuella eller7.3

användaför sig taxerade inkomsterfrämstaDet äratt attargumentet av
såväl for kommunenenkelt för den enskilde.det administrativtär som

vilkaslipper inkomster skallhandläggareKommunens pröva som an-
uppgifter skall tolkas. prövning harvändas och hur olika Denna

kanVidare alla uppgifter hämtasSkattemyndigheten redan gjort. in ma-
Riksskatteverket RSV.skinellt databand från mycketvia Detta spar

den enskildeför kommunen och innebär slipper lämnatid uppgifteratt
årsskiftevid och vid varje i de fall då detnyansökan skettänannat

taxeringsåret ochförändringar mellan innevarande år.större
användafrämsta taxerade inkomsterDet ris-ärargumentet mot att

bildde korrekt aktuella situation.ken inte Enatt av personensger en
mindre enklafaktorer, eller identifiera, kan förklararad olika attmer

haftkan ha realisationsvinstdetta. Hit hör underattt.ex. personen en
blivit änlca/änkeman ochtaxeringsåret, därmed fått änd-att personen

rade ekonomiska villkor och och andra kapitalinkomster kanräntoratt
faktor med folk-skifta mellan åren. pensionärer enbartEn är attannan

behöver deklareraoch pensionstillskott inte inkomsterpension sina i nu
gällande pensionssystem.
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hurkartläggningar differensemarikstäckandesaknasDet storaav
betydelse för avgiftens storlek. Enskillnadernaochkan är avvara, om

på området, har gjortEnator,datasystemlevarantöremade större enav
framgårkommunkunder. denmed sina Avtillsammanskartläggning att

i genomsnittlig kommun haräldreomsorgstagama65 procent enenav
från den aktuella,10 25skiljer sigtaxerad inkomst :l: procent pro-som

lägre och 1010har inkomst än procentär procentcent enmersomen
den aktuella.10 övertaxerad inkomst än procentär mersom
debitera högre avgiftintefår kommunerna änavgiftssättningenVid

förutsätterförbehållsbelopp kvar. Dettaenskilde har sitt attdenatt
vad gälleraktuella såvälden situationenkunskapharkommunen omen

varför kom-huvudskäletbostadskostnad. Detta ärinkomster som
inkomster såvälskall från aktuellautgåbedömningenligt minmunerna

avgiften skall järn-vid bedömningavgiftsberäkningenvid av omsom
kas.

medräknasskallinkomstslagVilka7.4

önskvärtinkomstbegreppEnhetligt7.4.1

dels tillinkomster lederenskildesdenberäknarkommunernaDe sätt
olikheterdels tillsvårbegripliga regler,enskilde äldre storadenför

kapitalpåverkar avkastningenkommunImellan kommunerna. aven
förmögenhe-räknas 155avgiften, i procentallsinte resp avannanen

den äldresaktuell beräkningkommun görinkomst. En avten ensom
gamlautgår från två årskatter,ochinkomsterfaktiska upp-annanen

beräknaförmånligastedetanvänder sig sättet attkommungifter. En av
harfrån inkomsten för denalltidutgårinkomster,makars somannanen

skatte- ochmarginaleffektema i BTP-syste-harkommunhjälpen. I en
äldreomsorgstaxan, iutformningenvidbeaktats en annanavmen

goda skäl för dis-finns såledesDetförsummats. attdettakommun har
vidskall hantera inkomsternakommunernahurregleringkutera aven

får förbehålls-den enskilde sittbedömningenochavgiftssättningen om
eller ej.kvarbelopp

utgångspunkterha följandeminenligtreglering börsådanEn syn

aktuellmöjligt spegla situation.skall såInkomsten nära som0
skattepliktigavadbestämmelserKommunalskattelagens ärsomom0
tillämpas.näringsverksamhet skall Ut-ochtjänstinkomster avav

land medräknas.beskattas ifår inkomsterdessa annatöver som
dessa ringafrån inkomsterbortse ärharKommunen rätt att avom

betydelse.
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skallinkomstskatt tillämpas vadLagen statlig gäller vilkaskat-0 om
fårtepliktiga kapitalinkomster medräknas. Det innebär för-attsom

kanmögenheten på påverka avgiftensinte storlek,sättannat exem-
fiktiv avkastningpelvis via beräkning kapital eller be-av av som

fåvad gäller avgiftengränsande faktor jämkad. Uppgifterrätten att
fårföre det aktuella användas, enligtavseende kontrolluppgifteråret

kapitalinkomster.eller deklarerade
enskildesden inkomster efterskall till skatt.Hänsyn Kommu-tas0

från fonnögenhetsskatt.har bortse Fastighetsskatt räk-rätt attnerna
bostadskostnad.somnas

hemtjänstmakarna har eller bor särskilt boendeendast iNär0 en av
sammanlagda inkomst divideratberäknas makamas med två om

inkomsten, medanden högsta hänsyn enbart tillvårdtagaren har tas
han/hon har den lägsta inkomsten.vårdtagarens inkomst om

räknas förälderskall in har hjälp medinkomster inteBarns om ser-0
vice och omsorg.

tjänst, inkomsterInkomst7.4.2 avav

näringsverksamhet

kommuner räknar eventuell inkomst/un-landets inUngefär hälften av
de det finns ocksånäringsverksamhet, övriga inte.derskott Detgörav

få med alla inkomster. Vissaskillnader kommunernasi strävan att men
använder aktuell användersig inkomst sigalla kommunerinte avsom

för bedömaregler vilka inkomstslagkommunalskattelagens att somav
skall medräknas.

anställning,räknas inkomst uppdrag ochTill inkomst tjänst avav
verksamhet inkomsten inte hänföra tillinkomstgivande är attomannan

kapital. Vidare hänförs hit olikanäringsverksamhet eller ersättningar
för pensioner och livränta. Vid inkomstbe-stället lön,i t.ex.utgessom

det aktuellt de avdragräkningen för avgiftssättningen är göraatt som
kommunalskattelagen. avdrag enligtframgår De33 § l mom. somav

kostnader nödvändiga för fullgörafår forden lagen ärgöras attsom
vid individuell bedömning förbehålls-förvärvsarbete får beaktas en av

kan aktuellt.beloppet det fåtal fall dettai vara
vad gäller inkomst tjänst och närings-Förslaget överensstämmer av

i betänkandet efterverksamhet med förslagen SOU 1997:85 Förmån
för inkomstbegreppetinkomst från Utredningen inom bi-översyn av

förordas bl.a inkomsteroch socialförsälcringssystemen. Därdrags- att
näringsverksamhet beräknas enligt de skatterättsligaochtjänstav av

reglerna vad gäller BTP.även
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näringsverksamhetInkomst av

näringsverksamhet komplicerade. Avförreglerna ärskatterättsligaDe
fådet försvinnandeframgårutredningenunderlagsmaterial till äratt

och handikappomsorg ochför äldre-avgiftbetalar somsompersoner
till det antalnäringsverksamhet. Med hänsyn ringainkomsterhar av

enklarebehov utarbeta prin-ingetdetfinnsberörs attavpersoner som
deavgiftsberälcningeninkomster vidtill dessa änhänsynförciper att ta

möjligt for kom-börreglerna. Detskatterättsligadeföljer varaavsom
inkomster närings-deklareradeanvända sig senastatt avavmunema
förhållandena ändrats.kan visaverksamhet, inte attomsorgstagarenom

expansionsmedelperiodiseringsfonder,skogskonto,tillAvsättning
fördela"avgiftsplanera"möjlighet attvisserligen att genomm.m. ger

torde dettafrån skogskontoantal år. Bortsettinkomsterna över ett pro-
helt försum-dockhandikappomsorgenochgäller äldre-vadblem vara

bar.
möjlighetenochgäller,komplicerade reglertill deMed hänsyn som

börreduceras,avgiftensåinkomstersinaplaneraenskilde attdenför att
ringafrån inkomsthelt bortseför kommunernamöjligt attdet avvara

betydelse.

Utländsk inkomst

skat-och andrautländsk pensioninräknahabör rätt attKommunerna
avgifts-enskildesland i denbeskattas iinkomster annattepliktiga som

utrymme.

kapitalInkomst7.4.3 av

november in-1997räknades ikommunerlandetsfjärdedelarI tre av
Ungefärinkomsten.avgiftsgrundandedendelkapitalkomst avsomav

schablonmässigmedräknadedetionde kommun att av-enuppgavvar
vissaschablonberäkningförmodellkapitalet. Enpåkastning som

för hur ka-fastriksdagen lagtprincipdenanvänderkommuner är som
förinnebärBTP. Detavtrappningenskall påverkapital ensam-enav

femavkastning påkrtill 00075kapitalboende pro-att anses ge enupp
Vissaavkastning 15däröverförmögenhet procent.ochcent omen

kapital,kontantbanlcmedel ochmedendast annaträknarkommuner
räknar infullt ochBTF-reglernaföljer ävenkommuner utmedan vissa
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påverkar inte kapitalinkoms-kommunervissaeventuellt fritidshus. I
avgiftenallsterna

fåavgiftenpåverkakan rättenFönnögenheten även att attgenom
enskilde har förmögenhetden visstnedsatt begränsas överavgiften om

novemberkommuner i 1997landetshälftenbelopp. Drygt uppgavav
få avgiften nedsatt. fEnpåverkarinte är-förmögenheten rätten attatt

avgiften förmögen-inte jämkassvaradekommunernadedel att omav
endera besvaratResterande fjärdedel har intestorlek.vissharheten en

sättpåverkar påförmögenhetenuppgivit annatellerfrågan att
förbehållsbeloppet skallkapiteli 5enlighet medI resonemanget om

medelförbehållas tillräckligainkomsterfaktiskaenskilde sinaden av
för högt ochfallet avgiftenså intebetald. sattOm är äravgiften ärnär

hartillmed hänvisningskerrättning inte attskall Omrättas. personen
beslutatkommunenförrnögenhetsgränsdenöverstigandeförmögenhet

intäktberäknaschablonmässigt sättbetraktas attmåste detta ett ensom
fönnögenheten.av

blyg-relativtde vanligenkapitalinkomster, ettharMånga germen
kapi-pensionärshushåll hartredjeVarförsörjningen.tilltillskottsamt
skatt.månad efterdvs. krkr, 580001lägretalinkomster änär persom

kapitalinkomstpensionärshushåll harsamtligaCirka 45 procent enav
kr efter skatt,350ellermånadenkr ibrutto 500 pen-men avmerom

lcr/år har bara 22under 96 000inkomstermed lågasionärshushållen
kapitalinkomsterså högaprocent

inkomstskattstatligenligt lagenkapital räknasTill intäkter omav
egendom,härrör frånintäktochvinsterlöpande avkastning, somannan

Exempel på dettanäringsverksamhet.tillhänföraintäkten inte är attom
utdelning påfordringar,och andraobligationerbanlcmedel,påär ränta

kapitalbeskatt-befriad frånintelotterivinst äroch andelar,aktier som
hör ocksåprivatbostad. Hitupplåtelsevidhyresinkomsterning, rea-av

liksomeller bostadsrätt,hemförsäljningvidlisationsvinst eget avav
inkomsterbeskattningsbara ävenberäkningen tasVidaktier avmm.

reaförluster.ochränteutgiftertillhänsyn
inkomsteravgiftssättningen beakta åretsvidmöjligtinteDet attär

banktillgodo-ränteintäkter frånflera fall,de ieftersomkapital, t.ex.av
därförbörvid slut.årets Kommunernaförränkändahavanden, inte är

kontrolluppgifterdeendera enligtuppgifter,kändanyttjakunna senast
deklara-underlag för sinjanuariundererhållerenskildeden somsom

Äldreuppdraget sid98:4, 13
Äldreuppdraget2 sid 1498:4,

Stockholms länslåga inkomster,med3 ålderspensionärerforsituationenStudie av
Äldrecentrum 1997:9



178 Inkomst- inkomstrelaterade avgifter SOU 1999:33

tion eller från de taxerade kapitalinkomstemaRSV finns tillgäng-när
liga.

förslag skattepliktiga inkomsterMitt kapital skall medräk-är att av
realisationsvinster.speciellt problemEtt Detta skatteplitigär ärnas. en

därför medräknas. förutsättsinkomst, och skall Det dock kommunenatt
vilkenindividuell prövning i mån denna intäkt speglar dengör aven

aktuella situationen.
ränteutgifter.problem Dessa inte inkomster,Ett och skallär ärannat

därför medräknas. Räntor på lån tillnormalt inte hem eller bo-sett eget
bostadskostnaden och behandlasstadsrätt hör till enligt de regler som

förgäller för Utgiftsräntor privat konsumtion skall normaltBTP. sett
förbehållsbelopp. Individuellatäckas den enskildes hänsyn skallav

dock alltid tas.
invändas det möjlighet förförslaget kan vissa äldreom-Mot att ger

"avgiftsplanera" placera kapitalsitt så deatt att attsorgstagare genom
harårliga ränteintäktema minimeras. Jag olika möjligheter förövervägt

kapital. Nackdelarnaberäkna schablonintäkt dock. Detövervägeratt av
lämplig schablon. striderfastställa Det vidaresvårtär motatt en

förbehållsbeloppet, dengrundtanken med enskilde faktiska in-att av
medel kvartillräckliga för sina personliga behov.komster skall ha Det

räkna in inkomster ellerdå rimligt inte existerar kaninteär att som som
fram tiden. Placeringfalla eller flera år i kapital så det inteut ett attav

fråga bör behandlasskattepliktig inkomst i skattesam-är en somger
gäller för vårdmanhang. Särlösningar vad och olämp-ärtaxor omsorg

ligt.
avgift tårjämkning hänsyn tillEndast ifråga dentas attavom en-

skilde fönnögenhet.har

Skatter7.4.4

hälftenTotalt använder kommunerna inkomst efternågot änsett mer av
avgiftsberäkningenf finnsskatt olika hänsyn skat-vid Det tillsätt att ta

till alla aktuellakommuner hänsyn skatter. kommu-Vissa Vissaten. tar
bortser från eventuell förmögenhets- och fastighetsskatt den sist-ner

dock vanligen boendekostnad.nämnda medräknas de kommunerIsom
beaktas vanligenutgår från bruttoinkomsten skatten på annat,som mer

beräkningen hur högschabloniserat Vid avgift kan debite-sätt. av som
oftavid inkomst förutsättsviss med den inkoms-attras en personerna

ten/det inkomstintervallet betalar skatt enligt skattetabell för den in-
komstnivån.

Äldreuppdraget4 sid98:4, 12
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till den enskildes faktiska in-skall hänsynEftersom kommunerna ta
inkomstberäknas med ledningjämkningochavgifterkomster måste av

efter skatt.
därföroch behöver intepå inkomst,skattinteFörmögenhetsskatt är

bostadskostnaden, nedan.iräknas inFastighetsskattbeaktas. se

inkomsterskattepliktiga7.4.5

handikappersätt-november 1997 inräknade itionde kommunVar
färre räk-storlek. Någotavgiftenspåverkarinkomsterdeiningen som

skatteplik-både denräknade inde dåoklartVårdbidrag,mednade om
räknade infyra procentmindre antalbidragsdelen. Ettochdelentiga

anhörigbidrag.
bostadsbi-de räknade inkommunerna atthälftenKnappt uppgavav
från hyrandrarde BTPdärmed avsågdemånvilken attBTP. Idraget

och där-förs till inkomsteneller BTPnettohyran,medräknaroch om
går inteavgiftsberälcningenvidinkomstimderlaget attmed imed ñnns

läsa ut svaren.av
denmedräknasskall inteinkomster närskattepliktigaickeDessa en-

vidbostadskostnadendras frånberäknas. BTPavgiftsutrymmeskildes
nettobostadskostnad.beräkning av

och barnsMakar/sammanboende7.5

inkomster

6238-1994 fram-målRegeringsrättenavgörande frånAv nummerett
socialtjänst-medoförenligtprincipiintedet ärgår atträttenatt anser

makamas in-beakta bådaavgiftsberälcningvidföreskrifterlagens att
räckerdock det inte attRegeringsrätten attkomstförhållanden. anser

beräkningsgrundsådanskyldigheterfamiljerättsligatillhänvisa enom
helinackor-till denfinnaskommerinteforbehållsbelopp atttillleder att

förfogande.derades
kom-Vissaskiftandemycketpåfrågan sätt.hanterarKommunerna
hjälp,harmakendenbåda eller baraalltid,utgår oavsett enaommuner

har tvåAndra kommunermed två.dividerarochbådas inkomsterfrån
kommunerandraför makar. Iochensamboendeför"tariffer", enen

hjälp,båda harenbartinkomstermakamasmed bådaräknar omman
detfinnsinkomst. Grovt tresettfrånutgår omsorgstagarensmanannars

ikommunernaandelhur stormodeller inom parentes somavanges
maken bor idende fall dåmodell, dels ihadenovember 1997 enaresp
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särskilt boende och den andre bor kvar i den bostaden,gemensamma
dels de fall då makarna bor tillsammans och deti dem harär en av som
insatserna:

avgift med ledningKommunen inkomstuttar omsorgstagarens0 av
57 procent.29resp

räknar makarnas inkomst och dividerarKommunen med0 samman
procent.två 10 55resp

det förmånligaste dessaväljer två alternativ,Kommunen dvs. tar0 av
makarnas sammanlagda inkomst och delar med två omsorgsta-om

inkomsten, utgår frånhar den högsta omsorgstagarensmengaren
den lägsta inkomsteninkomst han/hon har 13 0 procent.om resp

eller flera alternativ 19 15 procentAnnat resp

överväganden7.5. l

skiftande tillämpningbakgrund kommunernas jag detMot attanserav
slå fast hur makarslagen och sammanboendesangeläget iär att

därvid frånutgår det refererade avgörandetinkomster får beräknas. Jag
skall få utgå från makarnasoch föreslår kommunerna sammanlagdaatt

vårdtagarenmed två har den högsta inkomsten.inkomst dividerat om
lägsta inkomsten skall den inkomstenden ligga tillHar omsorgstagaren

barnsför Minderåriga inkomster och förmögenhetgrund beräkningen.
avgifter.skall påverka föräldrarnasinte

Marginaleffekter7.6

och7.6.1 Skatt, BTP taxor storager
marginaleffekter

till drygaPensionärer inkomstnivåer 9 000 kr månad hari upp per re-
till avgiftssystemen kraftigadan hänsyn marginaleffekter,innan itas

Inkomstrelateradelandet. förstärker marginalef-snitt 92 i taxorprocent
fekterna.

marginaleffektema skattesystemet.orsak till de högaEn Detär sär-
för likaskilda grundavdraget pensionärer med beloppet för folkpen-är

och ned medsion och pensionstillskott, 65 förvärvs-trappas procent av
inkomster denna nivå. marginaleffekter cirkaDet på 20över ger pro-

kommunalskatten,kommer ovanpå i snitt i landet ärcent som som un-
detta genomsnittligtgefär Totalt innebär i landets kommuner31:70. sett

marginaleffekt kring 52 procent.en
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inkomster överstigandeförBTPreduktionenTill kommerdetta av
dessa inkomstnivåer,i40pensionstillskott, procentfolkpension och om

särskilda grundavdragetdetinkomstnivåer där ärdeioch 45 procent
praktikenmarginaleffekten iblirSBTPpensionärenhelt borta. Har

100högrenågot procent.än
medminskar problemetgenomförspensionssystemetdetNär nya
skallkostnad för BTPOmskattesystemet.i statensmarginaleffekter

innebäravilket vägvalberoende görs,det,oförändrad kanförbli somav
marginaleffekternatilllederpåändras sätt attettBTP-systemet somatt

oförändrade.enskilde blir iför den settstort
lägrehar inkomster änäräldreomsorgstagamamajoritetEn somav

harflertalet äldreomsorgstagareinnebär storavilketkr,9 000 att mar-
kommer in iavgifternainkomstrelateradederedan innanginaleffekter

visaravseende 1997länSkåneikommunerfemfrånstudiebilden. En
dessa kommuner.marginaleffekterna idepå sammantagna

kommunalskatt,på olikaberor attkommunernamellanSkillnaderna
tillbostadstilläggkommunaltkompletterandehadedåkommunervissa

iprogressivitetSkillnaderna i taxe-olikheter i taxesystemen.BTP samt
Kävlinge,kommun,Enmellan kommunerna.betydandesystemen var

alls. kommunerIinkomtsdifferetierad tretaxatillämpade inte var av-
lcr i in-med 0007förhögre6,7-8,8mellan procentgiften personen

ochfolkpensionenbartmedpensionärenmedjämförtkomst pen-
28avgiftsölcningen procentLomma,kommun,sionstillskott. I avvaren

bruttoinkomstökningen.
7-8kringökarstudie hardennai taxorkommunernaTre somav

genomgångSocialstyrelsens tax-bruttoinkomstökning. I avprocent av
landetsurvalriksrepresentativttillfrågades1996 ettekonstruktioner av

typhushållolikaavgiftvilkenfickKommunernakommuner. ange
och inkomsterhemtjänstomfattningDefinitionernaskulle få. varavav

bearbetningSkånestudien. Avanvändes ide avde ensomsamma som
Skåne-dessaframgåravgiftsutredningen treattochBoende-avsvaren

landets kommuner.mångaförrepresentativakommuner är av
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Figur 7 Sammanlagd marginaleffekt för hemtjänsttagare små,med
medel omfattande hemtjänstinsatser, vid bruttoinkomstresp en om

månad;7 000 kr 1997.per

lågI
medelj
högI

Helsingborg KävlingeMalmö VellingeLomma

Källa: Christer Neleryd, marginaler, hemvårdsavgfiterSnäva och pensio-om
ekonomi, Lundsmagisteruppsats Universitet, Socialhögskolan höstter-närers

minen 1997

marginaleffektemasammanlagda framgår Skånestudien,De är, som av
betydande, visa fall 100i över procent.

minskar förvånar7.6.2 Taxesystem som resp
effekterna

fall beräknar avgiftende då kommunernaI viss avgifts-procentsom av
nettobostadskostnadnettoinkomst minus så innebär detutrymmet att

Åkanmarginaleffekter undvikas.100 andra sidan får denöver procent
riksdagenenskilde glädje beslut i avseddaingen deatt sämstav gynna

ställda de budgetenpensionärerna, såsom i för beslutade1999 höjning-
inkomstskatt.och sänkningen EftersomBTP detta ökar denarna avav

enskildes avgiftsutrymme går det ökade konsumtionsutrymmet helt el-
ler delvis till avgift.ökad

ytterligare komplikationEn många kommuner använder sigär att av
intervalltaxor. Vid inkomst 5001-6000 avgiften låt 200är sägaen om
kr, vid inkomst den6001-7000 300 kr för exempel.är att etten om ge
Fördelen taxemodell denmed denna kan redovisas påär att ett mer
lättillgängligt skulle steglös, dvs. avgiften be-sätt än taxan attvaraom
räknas med inkomstökningen.viss Nackdelen det blirprocent är attav
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inkomstgräns.marginaleffektkraftfull passerar enom manen
finns kom-betydande. Detfalli vissakan"Trappstegseffekten" vara

eller höjdsänktinnebärakaninkomstkronorsdär några av-enmuner
kr dockVanligen500fall ärenstakakr, i över200medgift över

kr.50-100lägre,"trappstegen"

modellriksdagenfrånreglerNormerande7.6.3 en-

innebär de,inkomsterhar attäldreomsorgstagarnamajoritet somEn av
behålla snitt åttafår iBTP-regler,ochpensionssystemnuvarandemed

inled-redovisadeshundralapp. Somintjänadytterligarevarjekronor av
denblitillkommeräldreomsorgavgift för atteffektenkan närningsvis

inkomstökning.påförlorarenskilde en
inkomstrelate-tillregeln sätt att30/20 attkallade ettsåDen sevar

kommunermarginaleffekter. Vissakraftigaalltförfickinterade taxor
resul-egendomligadock detfårprincip. Dendennaalltjämttillämpar

behålla 20skallenskildedenFörregressiv.blir attavgiftentatet att
pensionstillskottochfolkpensionöverstigandenettoinkomstprocent av

brytpunkt.till vissinkomstökandevidsänkasavgiftenmåste enupp
taxekonstruktion.rimligknappastkanDetta ensomses

förbehållasskulleenskildedenÄdelavgiftsutredningens förslag att
ochfolkpensionöverstigandenettoinkomster pen-70 procent av

för bo-reglernamedsamordnatsättsionstillskott annatett som,var
del in-behålla någonfåenskildeden attskulle avstadsstöd, garantera

eftersomgenomföraskundeförslagDettagrundpension.komst över
Ädelavgiftsutredningen förut-modelldenenligtutformadesinteBTP

satte.
de 20 procentkunna ersättaskullemodell att somtänkbarEn vara

1993februarimedtill ochframsocialtjänstförordningenreglerades i
deninnebäraskulleförslagsådant attEttexempelvis 15 procent.med

behållafå 15skulleförbehållsbelopp garanterassittenskilde utöver
ochfolkpensionförnivånöverstigernettoinkomsterde somprocent av

pensionstillskott.
in-till högst 15marginaleffektema procentbegränsning avEn av

skulleskattpensionstillskott efterochfolkpensionöverstigandekomst
kommunalskatt 31 procentvidavgifteriskillnaderföljande omenge

månad.kr0004hyraoch peromen

sid96:6, 35utvärderaroch5 följerSocialstyrelsen
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Figur 8 Avgift vid viss 4 500, 6inkomst 000 kr till 18 000etc upp
kr i bruttoinkomst
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enskilde förbehållsBeräkningsfcirutsättningar: inkomstDen 15 ef-procent av
nivån för folkpension och pensionstillskott.skatt överstiger Kommu-ter som

och hyran tillnalskatten exemplet räknat 31 4 000 kr personeniär procent
och ha någotha pensionsinkomster inte kapital.förutsätts enbart

skulle begränsningframgår diagrammet marginaleffek-Som en avav
främst ha dämpande effektavgiftssystemet på avgifts-itema en

till cirka kr. brytpunktenökningen inkomstnivåema 12 000 Vari upp
enskilde harden BTP ellerligger beroende ej.är av om

problemetmodell begränsa relativt lågtEn är att ettgenomannan
avgifter får för äldre-tak för hur och handikappom-höga tas utsom

kapitel.diskuteras vidare iDetta nästasorg.
marginaleffektema beroendeEftersom den enskilde harär av om

finna enkla former föreller det svårt reglering hurBTP är att en av
kan tillåtasmarginaleffekter i för äldre- ochtaxesystemetstora som

bedömning den enda framkomligahandikappomsorg. Min är att vägen
beaktar marginaleffektema vidkommunerna sin taxesättning.är att

kan ledaskäl till till marginaleffekterEtt översti-att taxesystemen
gande kommunerna vid avgiftssättningen100 harinteär attprocent

"avgiftsutrymme".kännedom den enskildes Med förslagenom som
redovisats kapitel, kommunernai detta skall inhämta uppgifterattovan

nettobostadskostnad,nettoinkomster och kan detta problem undvi-om
enklare för kommunfullmäktigekas. då i respektive kommunDet är att

enskildeshur mycket den disponibla inkomst kan tillange av som
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tjänad hundralapp denytterligarevarjemycketavgift, och hur en-av
del.förbehållaskall fåskilde egen

Bostadskostnad och BTP7.7

uppgiftinhämtarFå kommuner7.7.1 om

bostadskostnad

bostadskostnad ochenskilde,denskall närSoLmed §35enlighetI
Vidpersonliga behov.medel för sinatillräckligabetalda, haavgift är

framkomgenomförde 1996Socialstyrelsen attkartläggningden en
hämtade inregelmässigtdå intekommunerlandetsmajoritet upp-av

avgifts-vidkommunernainnebärbostadskostnaden. Det attgifter om
förbehållsbeloppenskilde fick sittdenkunskaphadeintesättningen om

kvar.
hadevissa kommunervidareframkom ettattkartläggningendenI

deltill.hänsyn Denbostadskostnad kommunen toghögför hurtak av
kommunerenskilde dessaifår dentakdettaliggakanhyran översom

med vadlikavanligenTaketförbehållsbelopp.med sitttäcka somvar
månad.kr000dvs. 4för BTP,gäller per

Fiktivt BTP7.7.2

hänsynnettobostadskostnadenberäkningenvidkommunerVissa tog av
uppgiftandra kommuner,erhåller.faktiskt IenskildedenBTPtill den
beräk-schablonmässigformskedde någonmånga,hursaknas avom

ning.
berättigadenskildefall då dendegäller i ärvadexempelEtt är som

kommunenovanligtdå inte görsöka. Det attvill ärtill BTP enmen
och drar dettautgå,skulle kunnaBTPvilkenbedömning somavegen

bostadskostnaden.frånfiktiva BTP
tillhänsynintemodell där kommunen tarexempel ärEtt annat en

avgiftenräknarKommunenpå BTP.förmögenhetreduktionden ger
alls. denförmögenhet Omhaft någonenskilde inteden en-omsom

kanskekr, eller000några 100bankmedel/motsvarande påskilde har en
fiktivamellan detskillnaderbetydandeblidetkansåsommarstuga,

faktiskoch BTP.beräknarkommunenBTP
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7.7.3 Faktisk bostadskostnad och BTP grund för

avgiften

kunna bevaka denFör enskilde har förbehållsbeloppsittatt att kvar
skall kommunerna enligt min bedömning regelmässigt inhämta uppgift

bostadskostnad och eventuell BTP och bostadsstöd.annatom
Beträffande hyreslägenhethyra för detta nonnaltär enkelt. Pro-sett

blem kan alla kostnaderuppstå inte inkluderas hyran,i t.ex.om om
ligger utanför, liksom kostnader skall täckas förbe-värmen om som av

hållsbeloppet inkluderade, hushållsel. bådaI fallen bör deär scha-t.ex.
bloner framgår RFV:s allmänna råd användas. Om den enskildesom av
kan styrka hennes kostnader avviker från schablonen kan faktiskaatt
kostnader användas.

Beträffande bostadsrätter och hem bör likaså normalteget sett
schablonvärden kunna nyttjas vid beräkningenRFV:s drift- ochav

uppväminingskostnader. enlighet medI RFV:s föreskrifter läggs till
detta tomträttsavgäldfastighetsskatt, och 70 räntekostnaderprocent av

lånpå till bostaden.
grundenskilde skall inte på höga avgifterDen tvingas flytta frånav

sitt hem. Vid beräkningen bostadskostnaden skall kommunernaeget av
bostadskostnad.därför från faktiskutgå Det inte acceptabeltär att

kommunerna godtar bostadskostnadbara till högsta belopp.etten upp
använda fiktivtDet inte heller godtagbart beräknad BTP.är att

Administration och kostnader7.8 för

förslagen

möjligheter hämta uppgifter7.8.1 Kommunernas att

maskinellt

begränsa administrationenMin ambition har varit inhämtandeatt av av
uppgifter och bostadskostnad.inkomster har blDetta skettom a genom

förslagsamordning med de BTP-utredningen lägga.atten avser
underlagetDet allmänintresse för beräkning avgifter ochär attav av

förbehållsbelopp kommunernaFör skall kunna bevakaär rätt. att att
den enskilde har tillräckliga medel kvar måste kommunerna på ett en-
kelt relevanta uppgifter.kunna få alla hushållFör har BTPsätt som
förutsätts detta kunna ske via RFV. Om BTP-utredningens förslag för-
verkligas kommer inhämta uppgifterRFV inkomster tjänst,att om av

och kapital, uppgifternäringsverksamhet årligen beräknassom vara
tillgängliga från månad.mars
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datamedia efter-skall kunna hämtas viauppgifterönskvärtDet är att
för äldreom-för kommunenbarainte ävenunderlättardet utansom

uppgifter till såväl kom-lämna RFVslipper attsorgstagaren, somsom
korrekta avgiftenuppgifterna blir så inteockså attDet atttryggarmun.

förslag för-BTP-utredningensVidare ska,hög.bli förriskerar att om
denuppgifter verket har inhämtatdesändaverkligas, RFV ut om en-

godkännandeenskilde förtill denpensionsinkomsterskildes av upp-
således god-till kommunernalämnakanRFV äruppgiftergifterna. De

felaktigheter.möjlighet korrigerahaftenskilde,den attkända somav
enskilde vilkaden in-delgerkommunernaslutligenförutsätter attJag

för ytterli-grundar påavgiften sigbostadskostnadochkomster ensom
uppgifternakontroll stämmer.attgare

uppgifter in-RFVfår lämnaRFVdockförutsätter utDetta att som
socialförsäkrings-Enligt 17 §pensionsutbetalare.andrafrånhämtat
socialförsäkrings-får uppgifter i1997:934 ettSFSregisterlagen

endastdatabehandlingautomatiskförmediumpålämnasregister omut
användas förskalluppgifternainteförordningellerlagdet följer omav

möjligheternanärvarandeför attöverRFVforskning. Inom manser
SFSsocialförsäkringsregisterförordningenikompletteringföreslå en

kommunen.uppgifter tillutlämnandemöjliggöraför5761998: l att av
idagkommunermångahämtarBTPharintehushållFör upp-som

pensionsutbeta-övrigaoch någraRFV störrefrångifter pensionerom
kapitalinkomsterdeklareradeuppgifterkanRSV t.ex.lare. Från om

med för-förfastställda, vilketdedock först ärerhållas, när personer
augusti.underskerdeklarationenklad

Ökad merkostnaderadministration kan7.8.2 ge

kanfrån RSVtaxerad inkomstuppgifthämtarde kommunerI omsom
Merkostnaderbelastning.administrativökadtillledaförslagmitt en

i sittbehöva investerakankommunervissadelsuppståkan attgenom
kommunernadelsavgifterna, attdebiteringenförADB-stöd genomav

taxeradeuppgifterdatamedia hämtamed viasigkan nöjainte att om
kommu-hur mångamöjligtinte avgörafrån RFV. Det attärinkomster

administativaförändringar i sinaomfattandemåste göra mersomner
kostnadervilkabedömamöjligthellerdärför inte attrutiner. Det är som

aktu-kunskapskyldiga hadagredan i attuppstår. Kommunerna är om
avgift.korrektboendekostnad för kunna sättaoch attella inkomster en

ochdetta krav i 35 § SoLmotkommunernaFörutsatt att uppsvarar
föränd-varkenförslagenredovisadedemedförförarbeten sådess ovan

kostnader.ökadeellerarbetssättrat
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redovisats kapitel och finns det bristerSom i 4 5 huri kommunerna
uppmärksammar behov jämkning. de fall då kommunernaI debiteratav

den enskildeavgifter inneburit i praktiken haft mindre kvaratt änsom
fastställda förbehållsbeloppetdet kommunen så medför kravet attav

uppgifter aktuellakommunen måste inhämta nettoinkomster ochom
bortfall intäkter.nettobostadskostnad En överslagsmässig be-ett av

handen det kan sigdömning har vid i storleksordningenröraattgett om
skulle ha erhållit de följtmkr kommunerna inte sina100 omsom egna

förbehållsbelopp.bestämmelser om
kommunerna använderden tiondel sig fiktivFör in-somav av en

förslagen reduktion.innebär viss harkomst kapital Det inte varitenav
kostnadsberälcna detta.möjligt att

marginaleffekterna bestämma denbegränsningEn att attgenomav
inkomster överstigande folk-enskilde skall behålla minst 15 procent av

pensionstillskott skulle medföra ytterligare kostnadpension och ut-en
förbehållsbeloppet knappaför 300 mkr.den redovisade Detöver om

riktvärde för förbehållsbeloppinklusive skulleintäktsbortfallettotala
mlcr. Som redovisats föreslårtill cirka 700-750 jagsåledes uppgå ovan

den äldre skall behållavad inkomsternågon regleringinte avav
och pensionstillskott.folkpensionöverstigande
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avgift8 Högsta

Förslag
föravgiftde skillnaderna iriskerarbedömningEnligt min stora en

avgiftssystemet ochlegitimiteten iminskainsatsoch attsamma
äldreomsorgen.finansieradesolidariskttill dentilltron

fastriksdagen läggerreducerasbörSkillnaderna att engenom
detta begreppochför vård Idebiterasfåravgifthögsta omsorg.som

servicein-form personligihemmethjälp iinbegrips t.ex. omsorg,av
korttidsboende liksomochdagverksamhettrygghetslarm,satser,

särskilda boendeforrner.iserviceochvård, omsorg
med bestäm-kompletterasSoL35 §därförföreslårJag att en
får debiteraoch serviceförintekommunmelse meratt omsorgom

kr av-210vilket års nivå li 1999basbeloppet, är40än procent av
rundat.

får debite-boendeavgzfttak för högstaföreslår jagVidare ett som
Medhyra.fastställdboendekostnaden intedå ärde falli somras

bör taketavgifter för tvåbäddsrumdebiteradefaktisktledning av
månadkr ibasbeloppet 1 520till högst 50 procentsättas perav

nivå1999 års
avgiftskillnaderna iavgifter minskarförtaknationelltGenom ett

Vidare kanmellan kommunerna.såväl inominsatsför somsamma
dock såmarginaleffekter minskas. Taket är sattmed högaproblemen

debi-möjligheterkommunernasinskränker att t.ex.det intehögt att
diffe-haeller i övrigt vissserviceinsatserkostnad förfaktisktera en

betalningsförmåga.beroendeavgifternarentiering avav
forrnule-medoch LSSsjälvkostnad i SoL ersättsBegreppet en

fär överstigaavgiften intedettydliggör är attring att avsessomsom
för insatsen.kostnadengenomsnittligaden
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avgiftsskillnader8.1.1 Stora

landets kommuner påverkarfemtedelar inkomstendrygt fyraI av av-
avgiftstak kan det bli skillnadmed höga igiften. kommunerI stor av-

mellan med olika inkomster. finnshjälp Detgift för personersamma
kommun, boende på äldrebo-iexempel på att samma sammapersoner

kan betala avgiftvård och exkl. kostmedende och omsorg ensamma
kr.20 000skiljeroch hyra änmersom

Såväl regler avgifts-helt likaharkommunerInga taxesystem. som
avgift för bety-insats kanSkillnaderna iskiljer.nivåer samma vara

avgift,Skillnaderna i högsta "tak",olika kommuner.dande mellan som
reglerenligt respektive kommuns mycketmånadkan debiteras ärper

kraftiga.
avgift/avgiftstak redovisats i kapitel 4i högstaSkillnaderna är som

olika sammanhang uppmärksammade skill-till de ifrämsta skäletdet
Mellan kommunen med denolika kommuner.mellanavgifternaderna i

vård ochavgiftstaket för kost, iredovisadehögstalägsta omsorgresp
det drygt krhelinackordering skiljer 42 000boende medsärskilt per

4.6.8.avsnittmånad se

vård, i hemtjänst iservice ochforAvgiftstakFigur respomsorg
helinackordering, i kommunen med landetsboende medsärskilt

samtliga kommuner.medelvärdet förtak,högsta samtlägsta resp

g/

1400:1/1600
g

12000
10000
8000" hemtjänst
6000 särskilt boendI
4000-

särskilt200: H boende

hemtjänst
medel högsta

Äldreuppdraget 1998:4Socialstyrelsen,Källa:
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avgiftstakNationellt8.2

skillnader i avgifterbegränsaSkäl för8.2.1 att

kan exempel på kommu-mellan kommunernaSkillnaderna attses som
politiska preferensersjälvstyret, ochkommunala idetnyttjar attnerna

genomslag. visade sig dock vid Social-Detfåttde olika kommunerna
svårt finnakommunernas 1996genomgångstyrelsens taxor attav

andra högahade låga, Dettakommunervarför vissa taxor.mönster
låg/högskattekommun ellerkommuntyp,medvarkensamvarierade

ställning.finansiellakommunens
Ävenbetydande. skillnadernakommunernamellanSkillnaderna är

betydande. det i vissakan Attkommuninomför insats varaensamma
vård och kanförkr00020fall skiljer typän samma av omsorgmer

och undergräva förtroen-orättvistupplevasbedömningenligt min som
och dessför äldreomsorgendet taxor.

avgiftsplanerande äldre medförmögnedenskulleextremfalletI
kr år på bosätta sig416 000kunnainkomster attmycket höga perspara

med det hög-stället för i kommunenavgiftstak imed lågti kommunen
tordebosätta sig i "rätt" kommunAvgiftsplaneringtaket. attsta genom

erfarit det förekommer. Däremotutredningenovanligt attäven omvara
aktivkommuneravgifterna i vissade högastimulerar en

avgiftsgrun-kapital denomplacera så"avgiftsplanering" attattgenom
Även förhållandedettakapitalet minimeras.påavkastningendande

legitimitet.undergrävariskerar taxesystemetsatt
och sjukvårdslagens be-jämfört med Hälso-inledningsvisharJag

skälkan också finnasvillkor.på lika Detskallvårdstämmelse att ges
kommuninnevånamaföreskriverkommunallagen atterinra attatt om

taxesammanhang, främstandravilket ilikvärdigt,skall behandlas avse-
taxeskillnader skall kunnainnebäraende teknisk service, attansetts

viss tjänst. För "nytta"enskildesdenmotiveras nytta sammaav enav
avgift.enskilde betalaskall den samma

åttabedömning inteför minmotiv änavgörande är attEtt mer pro-
cirka 80 årår och 42-43åldern 65-79pensionärer i procentcent avav

Övriga denberörs inteäldreomsorg.formäldre har någonoch avav
detäldreomsorgsavgiftema innebär. Dessutominkomstomfördelning är

inkomster medgerharäldreomsorgstagamaminoritet som somaven
förordar.avgiftstak jagdetöverstigeravgifter som

kanbegränsa de skillnaderskäl förflerasåledesfinns attDet som
mellan kom-såväl inom kommuninsatsföraccepteras en somsamma

munerna.
avgiftsspridningen:för begränsatillämpasmodeller kanFöljande att
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högkostnadsskydd/avgiñstak införs på nationellformNågon0 av
nivå.

inkomstrelateradeFörbud taxor.mot
medkompletteras den enskilde skallFörbehållsbeloppet att garante-

överstigande folkpensioninkomster jämteandelha kvar viss avras
marginaleffekterna ibegränsningpensionstillskott taxesyste-av

men.

inkornstrelateradeförbudkapitel 7redan i taxorvi är motSom sett
marginaleffektemabegränsningarhellerlämplig Inteingen väg. av ger

7.6.3.avgifter se diagram i avsnittskillnader itillräcklig spärr moten
dehögkostnadsskydd bör införas idärförbedömningMin att ettär na-

och handikappomsorg.för äldre-avgifternaförtionella reglerna

Högkostnadsskydd/avgiftstak8.2.2

förbenämningavgiftstakanvänds begreppet attutredningdennaI som
högkostnads-kan medJämförelseavgiftsuttag. görashögstabegränsa

skyddarläkemedel,sjukvård ochochhälso-skydden för öppen som
tillår. Med hänsynkostnadför hög attenskilde överden sett ettmot

debi-och traditiontill högre beloppuppgåräldreomsorgsavgiftema av
införas, utfor-det skallhögkostnadsskydd,månad bör ettteras omper

månad.debiterasfårbelopphögstaett persommas som
första frågaavgiftstak. Enutformningarflerafinnaskan ettDet av

taket:omfattasskallvadär avsom

kostoch servicesåväl vård,omfattaTaket kan omsorg som0
undantasServiceinsatser0

undantaskostAvgifter för0

Ävenolikamellan insatser.avgränsningtydligsvårtDet göraär att en
och vård iha inslagkandagligvaruinköpstädning eller stora omsorgav

individuella fallet. skilja vissadet Attutförs ideberoende hur utsig av
föranledabli komplicerat ochhögkostnadsskydd skulleinsatser ettur

innehållit.hjälpen faktiskt Omerhållnavad dendiskussionermånga om
med personligsåväl hjälpdet omfattainförs börhögkostnadsskyddett

serviceinsatser.somomsorg
kostenbehandlas på Förbör däremotför kost sätt.Avgifterna annat

den bestämmelseavgifterför högaskyddtillräckligtbör motett vara
självkostnad §för begreppet i 35ersättningnedanredovisas somsom

avgift denhögrefår debiteraintekommunen äninnebärDenSoL. att
majoritettillhandahålla tjänsten. Enförkostnadengenomsnittliga att av
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landets kommuner föravgift kost i särskilt boendetar ut meden
helinackordering ligger eller lika med självkostnaden.nära Ettsom

skydd för den enskilde han eller hon efter ha betalatannat är hyraatt att
och avgift för vård och kost skall sittsamt garanterasomsorg
förbehållsbelopp.

Avgiftstaket enderakan tillsättas

flertaletnivå möjliggör äldre kan betala denna avgift,att0 en som
"lågt tak"

vadnivå ligger högre majoritetän föromsorgstagama0 en ensom av
tak"närvarande betalar, "högt

minskar spridningennivå avgifter begränsarinte0 en som av men
kommunernas handlingsutrymme, "medelnivå".

fåTabell Andel äldreomsorgstagare skulle sänkt avgiftsom om
avgiftstak införs, intäktsbortfallet för kommunernasamt

fårAvgiftstak Andel sänkt avgift % Intäktsbortfall försom
kommunerna mkr

boende Särskilt boendeOrdinärt 1999 års nivå
kr 73 78200 740per

månad
700 kr 20 35 280per

månad
1200 lcr 5 16 140per

månad
kr2 000 1 7 70per

månad
kr3 000 0 4 25per

månad
det ytterligareintäktsbortfallet intäktsbortfall uppstårArm: utöveravser som

effekten riktvärde för förbehållsbeloppinförande enligt kapitelav av

Lågt tak

Problemen med marginaleffekter skulle minimeras avgiftstaket sättsom
så lågt de äldre har rådmajoriteten betala denna avgiftatt att utan attav
det inkräktar hushållets förbehållsbelopp.på Nivån skulle då behöva
liga kring månad förkr år 1999.200 Kostnaden för detta skulle,per

den det förhöjda förbehållsbeloppetföljerutöver enligt kapitelsom av
till 740 mkr.kunna uppgå innemot

194440SOU7 1999:33
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Högt tak

fallerendastextrememasånivåpåtaket attläggaalternativEtt är att en
överstigande 2 000,avgifterharfåmycketbort. Det är personer som

och 8a.tabellbilagan 5amånad sekr0003färreoch överän per
till cirka 60kan beräknaskrvid 0002taketIntäktsbortfallet sättsom

mkr.

Medelnivå

begrän-det harsåavgiftstaketlägga attalternativ är att entredjeEtt
äldreomsorgstagamamajoritetenhögtsåligger attrollsande avmen

månadkrvid 700avgiftstaket sättsavgift. Omlägre perbetalar en
medäldreomsorgstagamaför 20avgiften procentpåverkadetskulle av

äldreom-och 35serviceboende, procentochordinärt avihemtjänst
skulle,Kostnadenboende.särskiltihelinackorderingmedsorgstagama

cirka 190bliförbehållsbeloppet,förhöjdadetföljerdenutöver avsom
mkr.

cirkaföravgiftendetpåverkarkr200cirka 1tillfastställstaketOm
särskilt bo-ioch 16serviceboende procentochordinärtifem procent

cirka 140tilluppgåskulleIntäktsbortfallethelinackordering.medende
mkr.

överväganden8.2.3

inkom-kraftigmedmedolämpligt systemettdet ärbedömer attJag
sjuk-grundpåäldredeminoritetdenförenbart avämning somstutj av

Detäldreomsorg. tvärtomärbehöverfunktionshinderoch/ellerdom
avgifts-inkomstrelateradedeimarginaleffektemaminskaönskvärt att

kommuner.landetsmajoritetiförekommer avensystem som nu
mellanochfinns inomskillnaderdevidare storaatt somJag anser

önskvärtdärförrimliga. Det ärinte ärinsatsförkommunerna samma
skillnader.dessaminskaatt

komplice-teknisktbliskullemarginaleffekterhögaförbudEtt mot
skillnadertillskulle behövarättvistblifördet anpassaseftersom attrat,

BTPbostadsstödenskilde hardentillliksomkommunalskatti om
bostadstödkompletterandefinnskommunenidetocheller om

hellerskulle inteförhållandevis dyrt. DetblividareskulleKKB. Det
avgifter.påspridningenbegränsningtillräcklig avenge

avgiftstak. Ettnationelltmedmodell sattettdärförförordarJag en
intäktsbort-relativtskullekr stort200-300 ettnivåvid lågtak geen

högtEtti kommunernas taxesystem.ingreppinnebäraoch stortfall ett
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tak, det redovisade vid kr, skulle3 000 endast marginelltt.ex. leda till
minskade skillnader avgifteri mellan olika individer för insats.samma

skulleDet inte heller dämpa marginaleffektema Förannat än en grupp
äldreomsorgstagare med mycket höga inkomster. skulleDet däremot

medföra intäktsbortfall,inte något och medgernämnvärt ökaden av-
giftsfinansieringsgrad takt medi pensionärsgenerationer medatt nya
bättre får äldreomsorg.pensioner

prisnivå krEn nivå på i 1999 års 1 210 40 basbeloppetprocent av
har flera fördelar:

för innebäratillräckligt lågDen marginaleffektemaär iatt att taxe-0
alltför besvärande.blirintesystemet

begränsar spridningen i avgifter såDen skillnaderna i avgift föratt0
skall behöva upplevasinsats inte orättvisa.samma som

bör kunna minska incitamenten till olika formerDen "avgifts-0 av
planering" placera kapital så det inte räntebärandeatt att ärsom

åtgärder riskerarliksom andra minska tilltron till och legi-attsom
timiteten i taxesystemet.

hög den möjliggörDen samtidigt så för de kommunerär att0 som
förönskar ha serviceinsatser för de har rådtaxa mot-en som som
kostnad för utförakommunens insatsen.attsvarar

Nackdelen leder till intäktsbortfallden försumbart,inteär ettatt ärsom
öka takt medoch detta kommer i äldreomsorgstagama fåratt att att ett

allt "avgiftsutrymme".större
högkostnadsskyddförslag införs,Mitt och det tillär att ett sättsatt

och gällerbasbeloppet månad.40 dettaInom tak skallprocent av per
avgifter vård ochför personlig serviceinsatser, dagverksamhet,omsorg,

trygghetslarm inklkorttidsboende, kostnaden för själva tekniken,
och liknandeledsagarservice, avlösarservice insatser inrymmas.

kr påverkarAvgiftstaket 200 i dagsläget1 relativt få äldreom-om
skulle cirka femvi medSom hemtjänst och 16sorgstagare. sett procent

bor särskilda boendeformeri med helinackorderingprocent som
kan liggasänkt avgift. Intäktsbortfallet i intervallet 115-140 mkr. En

bedömning längreeffekterna på sikt redovisas i kapitel 10.av

Tidsperiod

ytterligare fråga tak bör införasEn jämväl för kortare periodär änom
månad. exempel kan korttidsboendeSom omfattar delnämnas som av
månad och debiteras kommunen med beloppvisst dag. Omav per
korttidsboendet enbart omfattar någon enstaka dag under viss månaden
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detta måstebedömningskydd. Min ärbristfälligt attavgiftstaket ettär
dess taxeregler. Enutformningenvidkommunrespektivebeaktas avav

undvikas.börstyrningdetaljeradalltför

ilerbäddsrumochtvå-förAvgiftstak8.2.4

be-hyreslagenshyresförhållande ikankapitel 3i ettredovisadesSom
tlerbäddsrum. Hu-ochtvå-föreligga iintenonnaltmärkelse sett anses

självstän-harvanligen intedåenskilde ettdendettatillvudskälet är att
borhon/handelden rummetförfogande överdigt somav

snabbtminskat relativtharharinte egetäldre un-Antalet rumsom
1997/98.årsskiftetvid00012till knappauppgick1990-talet,der men

betalaskalldärför intekorttidsboende ochhardessamångaHur somav
socialtjänststatistiken.utläsainteboendeavgift går attellerhyra ur

två-boende ideochdebiterades etträttsfallaktuelltI en avvarett
avvi-Hyresnämndenmånad.kr500cirka 2hyrabäddsrum peromen
före-det intebedömdenämnden atteftersomhyrahögpåsade klagan

SÖHbedömninggjordeHovrätthyresförhållande. Svea sammalåg ett
98/287.

aktualiseratsocialförsäkringsutskottetharkapitel 3iredovisatsSom
itvåbädds-hyrorhögakommunerna sätterriskfinnsdet attfrågan om

BTP.maximeradärmedför attrum
ochboendeavgifterhögaoskäligtboendedeskydda motFör att
förtakföreslår jagkommunerna ettförincitamentfelaktigaundvika

Socialsty-Med ledningilerbäddsrum.ochi två-boendet avföravgiften
bas-till högst 50 procenttaket1996 bör sättaskartläggning avrelsens

förut-Boendeavgiftennivå.1999 årsmånad ikr5201beloppet per
standarden.tillmed hänsynvarieratakdettaundersätts

älvkostnad8.3

Lagstiftningen8.3. 1

kommuner-kartläggablutredarenskalldirektivutredningensEnligt a
kapitel 4iredovisatsSomsjälvkostnadsbegreppet.tillämpning avnas

totaladenkommunernasjälvkostnad förinnebördenrättsligadenär av
hemmetiäldreomsorgallverksamhetsområde, t.ex.visstförkostnaden

§i 35Självkostnadsbegreppetkommunen.boende isärskiltallteller

år 1995Snitthyransid 11;1996:6utvärderarochföljerSocialstyrelsen var
kroch 4001300mellan 1
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ochSoL 19 § börLSS dock bakgrund tidigare stadgandemotses av om
ålderdomshemsavgifter vården inte ñck överstiga vadatt mot-som
svarade vårdplatsens andel kostnadeni för hemmets anläggning, un-
derhåll och drift. kommunallagen harI självkostnadsprincipen precise-

varvid tidigare bibehållitsrättspraxis med självkostnadrats detatt avses
totala avgiftsuttaget för verksamheten

8.3.2 följer lagens intentionerKommunerna

kommunernaNär utformar sina har i alla kommu-taxesystem stort sett
valt tolka lagen i linje med vad gällde i äldre socialtjänst-attner som

lagstiftning. förKostnaden viss tjänst plats i särskilt bo-t.ex.en som
ende med helinackordering får taket för vad kommunenutgöra enligt
sitt får debitera avgift.i SocialstyrelsensI uppföljningtaxesystem av
avgifter framkom detta normalt1996 gäller inte bara för särskiltatt sett
boende fall då dende enskilde enbarti har enstakaäven servicein-utan
satser.

föreslagna nationellaDet mig taket för avgifter krl 200 kanav om
högre kostnaden för de insatser den enskilde erhållitän vissvara en

månad. En relativt hemtjänsttagare har till 9 timmarstora grupp upp
hjälp demånad 37 har hemtjänst. Kostnadernaprocent attper av som
tillhandahålla viss kan variera,insats torde kunna ligga lägre änmen

kr för med enbart hjälp1 200 med vissa serviceinsatser.personer

överväganden8.3.3

Enligt självkostnadsprincipenmin mening alltför vid förger en ram
fastställande de avgifter regleras i 35 § SoL och 19 § LSS. Jagsomav
föreslår dessadet därför i lagnim ställeti införs bestämmelseatt en
innebärande fåravgiften inte denöverstiga faktiska kostnaden föratt
utförandet. kommunensMed detta genomsnittliga kostnad för attavses
tillhandahålla den biståndsbedömda insatsen. kostnadenI inräknas alla
kostnader kommunen har, såväl ersättning till egenregienhet/ent-som
reprenör/motsvarande overheadkostnader.som

Kostnaden för hemtjänst beräknas med ledning kostnadenav per
timme och det antal timmar normalt erfordras för utföra deattsom
biståndsbedömda Vidinsatserna. beräkning kostnader i särskiltav
boende bör, den de boendei mån inte har individuellt bedömda in-

den kostnadengenomsnittliga snittkostnaden försatser, till-attavse

2 1993/941188Prop sid 81 ff
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motsvarandeboenden. Påsärskildakommunensplats ihandahâlla en
och dagverksamhet.korttidsboendeförkostnadberäknassätt

avgiftstak och blirförslagetkompletterarbestämmelseDenna om
begränsade serviceinsatserenskilde hardenfall dåi deaktuellt t.ex.

månaden. måstemindre del Detunderendasthjälphareller aven
falli dessakommunenförutsättasemellertid kunna att anpassar av-

givits.tidsperiod insatsendentillgiften
avgiftsutrymmetförslagetinnebärför kostavgift attBeträffande

för producerakostnadengenomsnittliga maten,attdentillbegränsas
overheadlokalkostnader,råvaror,kökspersonal,fördvs. m.m.
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Övriga9 taxefrågor

Sammanfattning
den avgiftNär enskilde erlägger för äldre- och handikappomsorg

enligt bör kommunala insatser enligtSoL HSL erbjudas kostnads-
fritt. denI mån kommun har hälso- och sjukvårdsansvar isomen
ordinärt haboende väljer särskild besöksavgift för insatseratt en
enligt finns rättsliga möjligheterHSL träffa överenskommelseatt om

hö gkostnadsskydd.gemensamt
Avgiftsfrågor beträffande bostäder med särskild service jämlikt

Översynbör särskild ordning.LSS utredas i bibehållarätten attav
avgiftsfri personlig assistans vid fyllda år65 pågår i regeringskans-
liet.

Avgifter för hem för vård och boende bör över.ses

9.1 Avgifter for kommunal hälso- och
sjukvård

Lagstiftningenl l
.

Enligt får vårdavgifter26 § HSL patienterna enligt grundertas ut av
landstinget eller kommunen bestämmer deni mån inte ärannatsom

särskilt föreskrivet. harKommunerna avgift för derätt sjuk-att ta ut
vårdsinsatser kommunen med stöd 18 § HSL. särskilt boendeIger av
har alla kommuner för hemsjukvård exkl. läkarinsatser. ordi-ansvaret I

boende har hälften landetscirka kommunernärt avtalat med sittav
landsting motsvarande i ordinärt boende.ävenom ansvar

I HSL föreskrivs hälso- och sjukvård skall på lika villkor,att ges
vilket bl.a. innebär avgifterna inte får inkomstdifferentierade.att vara

och sjukvårdFör hälso- inom landstingetsöppen gäller ettansvar
högkostnadsskydd för närvarande innebär kostnaderna för 12attsom
månader inte skall överstiga 900 kr. För kommunernas hälso- och sjuk-
vård gäller avgifterkommunernas inte, tillsammans med avgifteratt för
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enskilde förbe-denfår änSoL, större att35 §enligtäldreomsorg vara
behov.personligasinamedel törtillräckligahålls

inkontinensartiklarföravgifterocksåhar uträtt att taKommunerna
sjukvårds-hälso- ochkommunernasforinomförskrivs ramensom

ansvar.

ochkommunal hälso-förTaxesystemen9.1.2

sjukvård
delavgiften iuppdelningmedovanligtdetboende ensärskilt är avI en

denIenligt SoL.ochserviceforenligt HSL,vård omsorgför annanen
harochservicehusbor idetgällerförekommerdetmån personer som

kommunernahälften ärIhemtjänst. närmareintehemsjukvård avmen
antalmindreoch endastboendesärskilt ettavgiftsfri ihemsjukvården

hemsjukvårdstaxa.friståendehemtjfrån änsttaxanharkommuner en
hemsjuk-harkommunerovanligtdetÄven boende attordinärt äri som
hemsjuk-bådeharavgifterdebiterar separatavårdsansvar personenom

hemsjukvårds-harkommuntredjeEndasthemtjänst.ochvård somvar
hemsjukvårdenforsärskildboende har taxaordinärti enansvar

dennadebiterasavgiftsärskild an-utde kommuner tarI ensom
må-beloppetgenomsnittligabesök. Detellermånad pertingen perper

krbesök 58motsvarandeochkr1881997nad år varpervar
avgifternadebiteradefaktisktdeuppgifteraktuellasaknasDet om

frågan.ställdes An-1994HinkundersökningSCB:shemsjukvård. Iför
Hälftenosäkra.uppgifternavarför ärlitetärsvarattalet sompersoner

räknat1Gdvs. 42hela året,kr för500lägre änkostnadhade varsomen
månad.per

för hem-avgiftenhemsjukvård hursamtHade/hadeTabell
ochboendeordinärtiboendedebiterades, ser-sjukvård personer

viceboende

19961995betaladePersonen :
18 100500l 5
2 2004 000
8 8002009H

130 000000124hade
Äldreuppdraget 97:8Socialstyrelsen,enligt96,och95Källa: HINK

Äldreuppdraget sid 2798:4,
sid 392 ochvårdförTaxor omsorg,
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de fallI då avgiften för hemsjukvård ingå i avgiften för hemtjänstanses
kan detta innebära endera följ ande alternativ:av

praktiken kostnadsfri förDen i den harär hemtjänstperson som
Den påverkar omsorgsnivån, och kan därmed höja avgiften om per-

hänsyn till insatser enligt både SoL och kommernär HSLtassonen
och därmedi högre taxenivå.upp en omsorgs-

de fall kommun har insatsrelateradI och låter omfattningentaxaenen
hemsjukvården påverka och därmed taxenivån måste detomsorgs-av

debiteras förbetraktas avgift hälso- och sjukvård. Avgiftensattsom
storlek beroende bara hemtjänsteninte också hemsjukvården.är utanav

då, vilket det vanliga,Om inkomstrelaterad innebärär även ärtaxan
det kommunen har inkomstdifferentiering för hälso- ochatt en
sjukvård, vilket vi konstaterat inte lagligt.ärsom

högkostnadsskyddl Gemensamt

Till utredningen har överlämnats fråga det rättvisa i attom personer
kommunalbor har hemsjukvårdså inte får eventuellaattsom man av-

inräknade landstingetsgifter för denna i högkostnadsskydd.
Avgift for distriktssköterskeinsats i hemmet ingår inte ihögkost-

nadsskyddet bor i kommun har för hemsjuk-ansvaretenom man som
vård boende. kommuner skiljeri ordinärt I övriga det sig mellan den

boende och denäldre bor i ordinärt hyr lägenhet i ettsomsom en ser-
sistnämndevicehus. den ingår eventuella avgifterFör for hemsjukvård

högkostnadsskyddet.inte i
sjukvårdshuvudmanhar landstingetDe har högkost-ettsomsom

nadsskydd kr. de har kommunen900 För sjukvårdshu-somom som
vudman kan kostnaden bli väsentligt högre. kanDetta innebäraanses

vård lika villkor i landet.inte påatt ges
valtlösning många kommunerEn vi inte debiteraär sett attsom

avgifter låta hemsjukvårdennågra eller ingå i praktiken inteatt men
eller avgiften detpåverka hemtjänsttaxan i särskilda boendet.

finna formerEn lösning kan for högkostnadsskyd-att attannan vara
det skall all hälso-kunna gälla och sjukvård oberoendeöppen av om
primär- eller sekimdärkommunen huvudman. frågaDenna har be-är
handlats såväl Avgiftsutredningen HSU 2000. HSU 2000av som av
skriver Reformi sitt betänkande på SoU 1995: 122recept

efter haKommittén har för- och nackdelarna medövervägtatt-olika lösningar för föreslå statligt reglerathög-stannat att inte ett-kostnadsskydd omfattar såväl kommunala andstings-som som
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vill docksukvård. Kommitténhälso-ochförifterkommunala av avtalakommunerlandstin attför attmöjligpekapå eten omoc
högkostnadsskyddet.inordnas iska lsjukvårdsavgifterommunala

lagstift-gällandeförslag.kommitténs NuföljderiksdagochRegering
ikommunsjukvårdsavgifter sär-och tar uthälso-innebärning att en

högkost-landstingetsmedsamordnaskaninteboendefonnerskilda
överenskommelseträffatharkommunkannadsskydd. Däremot somen

boendeordinärti ävenhemsjukvårdsansvaretlandstingmed sitt om
omfattassjukvården skaochhälso-föravgiftereventuellaavtala attom

högkostnadsskydd.landstingetsav

huvudmannaskapvid gemensamtTaxor9.1.4

uppstårtaxeproblem närdeaktualiseratsharutredningen även somHos
finansieradsamverkar, gemensamtlandsting t.ex.ochkommun enom

verksamheterSådanaäldre.förrehabiliteringsenhet gemensamma
utveck-särskildadetackbl.a.landet,håll iflerapåfram vareväxer

regeringenspåförfogandetillställdeSocialstyrelsenlingsmedel som
300".äldre"Rehabuppdrag

avgiftdenbetalaskallenskildedengällatordenärvarande attFör
boen-sjukvården deniochhälso-forhuvudmannenfastställts avsom

"lands-betalarboendeordinärtiBorbor mandeform manman
forfall dådei"kommuntaxan" ansvaretboendesärskiltitingstaxan",

innebärDethuvudmännen. attpåuppdelat personer,hemsjukvård är
olikabetalafåkanrehabilitering,fårställe av-på sammasammasom

fördeträknassåavgift debiterasmåndenividareinnebär attgift. Det
andredendet förmedanhögkostnadsskydd,landstingetsiinden ene

bl.a.iHuvudmännenförbehållsbelopp.dennesenbart motstäms av
för-dettapåtalatlän harStockholms attsjukvårdsornrådet inordvästra

enskildedenförincitament attfelaktigaoch kansamverkansvårar ge
rehabilitering.efterfråga

avgift debite-blivit ingenvanligenÄven lösningen attfall hardettai
klokt. Reha-dettakanperspektivsamhällsekonomiskt varaUr ettras.

fall föroch kan iåldrarnai vartlångteffektivoftast enbilitering är upp
livskvalitetbättrebaraintesjälvständighet. Detökadinnebäratid enger

senareläggaocksåkanDetäldreomsorg.behovminskatocksåutan av
förmålgruppenåldersgruppema, äräldstasjukvårdsbehov. De som

efterfråganonödigsällanhar"Samrehabiliteringsenheter",flertalet en
försvårande faktor iavgiftkanSnararerehabilitering. vara enen

rehabilitering.tilldemmotiveramedarbetet att
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9.1.5 Lokala lösningar bör eftersträvas

Som redovisats i flera kapitel pågår integrering mellan vård,en omsorg
och i äldreomsorgen.service Det önskvärt sådanär utvecklingatt en
inte försvåras taxesättningen. Detta sker enklast därtaxaav genom en
enbart hemtjänst äldreomsorgoch påverkar avgiften, medanannan
kommunal hemsjukvård erbjuds kostnadsfritt. Denna möjlighet finns
redan idag for kommunerna och den vanligaste fonnen,är varför det
enligt bedömning erfordrasmin inte någon lagstiftningsändring.

fall enskilde enbartde då den har kommunalaI insatser enligt HSL
avgiftsfrikan kommunerna erbjuda hemsjukvård. Detta är sättett att

får högre kostnader foringen hälso- och sjukvårdöppengarantera att
kr månad grund de har900 på kommunal hemsjukvård.än att Enper av
lösning vi kommuner enligt avtalär med sittsett attannan som som

landsting för hemsjukvårdenhar i ordinärt boende kan träffaansvaret
högkostnadsskydd.avtal med landstinget Detta tordegemensamtom

för huvudmännen innebära marginellt intäktsbortfallett men vara av
betydelse for enskilda individer.

Träffas avtal mellan huvudmännen kommunala hälso- och sjuk-om
vårdsavgiften ordinärt boende inskränker dettai inte kommunens skyl-
dighet bevaka den kommunala avgiften inte inskränker denatt att en-
skildes förbehållsbelopp.

avgiftsfrågor i9.2 Några övrigt

avgifter i och9.2.1 Olika SoL LSS

fall kan det uppstå problem kanI vissa insats beviljas såvälnär en som
avgiftsfri och avgiftsbelagdinsats enligt LSS insats enligt SoL. Isom

servicebostad ingårgruppbostad eller personlig hjälp i boendet. I sär-
skilt den enskildeanpassad bostad måste ha till personlig assistansrätt
eller för fåhemtjänst insats. Om harinte tillatt rättsamma personen
personlig och beviljasassistans enligt LSS erforderlig hjälp enligt SoL

avgift kommainnebär det kan debiteras. frågaDenna liggeratt att
utanför utredningens område, jag vill peka på den eftersom denmen
väckts under utredningen.

påpekatsEtt problem avgiftskonsekvens kan följaärannat som som
haft personlig assistans jämlikt LSS fyller 65 år ochnär en person som

i stället får jämlikt SoL.insatsen När haft personlig assi-en person som
fyller år upphör till65 assistans enligt ellerLSSrätten assistan-stans

sersättning enligt Den enskilde beviljasLASS. då vanligen motsva-
rande enligt kan innebärainsatser SoL. Det den enskilde frånatt en
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tillfram 65-assistansavgift för denhögfårmånad till somenannanen
för uppföljningeninomavgiftsfri. I rapportårsdagen avramenenvar

detta skapar.de problembelystSocialstyrelsenharhandikappreforrnen
stadStockholmsfrånefter ettföreslog mönsterAvgiftsutredningen

fyllda år.efter 65successivtavgiftendär trappasregelverk upp
vid fyllda år65assistanspersonligbehållafåFrågan atträttenom

regeringskansliet.närvarande inombereds för

boende"ochvårdför"hemförAvgift9.2.2

ochför vårdhemjanuari 1998kraft i ärträdde ilagändringEfter som
missbrukareförenbart utanlängreinte avsettSoLjml 23 §boende

karaktär.psykiskellersocialproblemmedmänniskorför t.ex.också av
§ SoL.boende finns i 34vård ochförför hemavgiftBestämmelse om

hemimissbrukare borfalldet ettavgift förendastdockreglerasDär
Ävensaknas.för andraBestämmelserboende.ochvård grupperför

peka påvilljagområde,utredningensutanförliggerfråga mendenna
lagiangelägnadetpåpekats attharutredningentilldeteftersomden

missbrukareandra äntillämpliga närävenavgiftsbestämmelserange
boende.ochvårdföri hembor
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för förslagenKostnader10

Sammanfattning
har inverkan utgifterförslag på och intäkterutredningensDe somav

enskilda främst tydligare riktvärde förochför kommun ärstat,
avgift hemtjänst.för föroch takförbehållsbelopp

kommunerna får med de föreslagna för-intäktsbortfallDet som
avseende riktvärde för förbehållsbeloppregelverketändringarna i

till högst mkr.uppskattas 600 Av dessakanoch avgiftstak svarar
förmkr och avgiftstaket mkr.för cirka 460 140förbehållsbeloppet

hur intäktsbortfallet påverkashar gjortskänslighetsanalysEn av av
Årpensionärskollektivet. kan intäktsbort-2010iökande inkomster

år beror helt på det1999. Dettafallet cirka 50 större änprocentvara
avgiftstaket.föreslagna

förslag,alternativaredovisas 28kapiteldettaI även ettsom ger
och mkr. lägre avgiftstak, desto28 l 200 Juintäktsbortfall mellan
under kommande femtonårsperiod.intäktsbortfalletökarmer

utredningen väckt betydelse, såsomfrågorandraVidare har som

boendeformersärskildaBrandskydd i0
införs fastighetstaxeringslagen.boende isärskiltBegreppet0

betalar TV-licens särskild bo-Alla med TV typoavsett av0 egen
endeform

servicehus, kan behöva förstärkt brand-flertaletVissa, möjligen ett
möjliga beräkna. be-Investeringskostnadema Omskydd. är att

införs fastighetstaxeringslagen innebär detisärskilt boendegreppet
för mycket räknat kringskatteintäkterbortfall staten grovtett omav

mkr.100
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avgiftsintäkter10.1 Lägre

olika säkerställa den enskildediskuteratsharutredningen sätt attattI
behov, skillnader avgifteroch iför sinamedeltillräckligahar attegna

modeller diskuterats ibegränsas. De ärinsatsför typ somavsamma
korthet

"högreförbehållsbelopp nedan kalladförRiktvärde

makar/sammanboende 6 127kr,Ensamboende 3 701boende:Ordinärt
kr,Ensamboende 1 744helinackordering:medboendeSärskiltkr.

nivå.allt 1999 årskr. i036makar/sammanboende 3

förbehållsbelopp "lägre"nedan kalladförriktvärdeAlternativt

makar/sammanboende 8005kr,Ensamboende 5003boende:Ordinärt
la,Ensamboende 1 500helinackordering:medboendeSärskiltkr.

kr.600makar/sammanboende 2

Avgiftstak

kr.avgiftstak 200 UtöverlföreslåförUtredaren har ettattstannat om
2 000vid 200, 500, 700, 900,"tak"beräknats:alternativhardetta sex

månad.kr0003samt per

Marginaleffekter

marginaleffekter uppstårdebegränsamöjlighetSom att genomsomen
avgifter harbostadsstöd ochreduceringskatter,kombinationen enavav
med vadenlighetberäknats."30/20-rege1n" Imodifiering somav

utformasbestämmelse kunnasådan attskulleredovisats somenovan
förbehållsbelopp minst 15Förriktvärdetkvar samtskall haenskildeden

pensionstillskott.jämteöverstigande folkpensioninkomsterprocent av
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Tabell 30. Intäktsbortfall för kommunerna, tkr

IntäktsborzfallFörbehålls- Avgzftstak beroende av
nivånbelopp på
Förbehåll Tak Summa

460Inget 0 460Högre
460200 740 l 200
460 385500 845
460700 280 740
460 205900 665
460 1401 200 600
460 1001 500 560
460000 70 5302

000 460 25 4853
310 0 310IngetLägre
310 790 1 100200
310 720410500
310 290 600700
310 215 525900
310 140 4502001
310 105 4151 500
310 70 3800002
310 25 3350003

0 0 0IngetDagens
0 925 925200

4900 490500
0 350 350700
0 250 250900
0 160 1601 200
0 120 1205001
O 80 800002
0 28 280003

460 415 875Högre 15 % Inget+
405310 715Lägre 15 % Inget+

för höga marginaleffekterpåkostnad berorDenna spärren mot
BOA-utredningenförSCBKälla: Beräkningar av

för olika alternativ. lägsta kostna-utfallet 28 Dentabellen redovisasI
riktvärde införs för förbehållsbe-uppstår ingetden, under mlcr,30 om

avgifterna månad.för vid 3 000 krtak Detloppet, ärsättsett permen
med kolumnen förbehållsbeloppredovisat i medalternativdet ärsom

avgiftstak med 3 000 kr.och kolumnen"dagens" i
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raden högre förbehållsbelopp,förslag återfinns påUtredningens av-
bedömerUtredningen intäktsbortfalletgiftstak kr.200l att sanno-om

kostnaddenna beror cirka 460 mkr rikt-mkr. pålikt högst 600 Avär
och mkr på avgiftstaket.förbehållsbelopp 140värdet för

beräkningsmodellentillKommentarer

intäkter avgifter har beräknatskommunernasReduktionen av avav
metodFASlT-modellen. SCB har utarbetatkalladeden såmedSCB en

beräkningar på makronivå effekterkunnamodelldennaför i göraatt av
de avgifter enskilda individerUtgångspunktenavgifter.äldres ärav

årliga studiedetta hämtar SCB in i sinUppgifterbetalat.faktiskt omom
data erhålls viaingårHINK. I HINKinkomsterhushållens som

med cirkaerhållits via intervjuerdatavidareoffentliga register, som
för ålders-individercirka 27 000motsvararhushåll samt00015

Uppgif-från respektive kommun.insamlatsuppgifterpensionärer som
då antaletunder 1997,åren 1994inhämtatsharäldreomsorgterna om -

äldresfå fram säkrare datakunnaförutökatsäldre att ompersoner
ålders-Cirka 8 000sjukvård och äldreomsorg.ochhälso-kostnader for

dessa år.studienhar ingått ipensionärer
boendekostnaduppgifter bl.a. sinlämnatharenskilde självDen om

offentligatandvård. Frånsjukvård ochochhälso-utgifter föroch re-
disponibel inkomsthämtasuppgifthargister m.m.om

vad de iuppgifterlämnatharkommunRespektive personerom
för vård ochavgifterbetalar iäldreomsorgharHinkurvalet om-som

månad under-under novemberboendesärskilthyra ikost samtsorg,
sökningsåret.

TaxekonstruktionernasamtligadataingårmodellenI personer.om
tillräckligt antalfor fåkommunernadeför 50 att ettlagts inhar största

intäkterKommunernasvisstomfattas taxesystem.ettavsompersoner
kost,betalat för boende,vad dessamed ledningberäknas personerav

tillUppräkning riksnivåtill kommunen. görsoch servicevård, omsorg
FASIT-modellen. Härvidutarbetats förvikterdemed ledning somav

avgiftsnivåer ochungefär liknandehaantagitskommunerövrigahar
residenshuvudstad.sintaxekonstruktioner som

undertäckningFASIT-modellen visshar iUppräkningen gett aven
statistikennationellajämfört med denantalet äldreomsorgstagare avse-
FASIT-model-deuppräkning viarespektive år. Ennovemberende av

antalBoA-utredningendärförhar gjortsberäknade beloppenlen av
antaletsocialtjänststatistiken dividerad medenligtäldreomsorgstagare

intäktsbortfall.med beräknatmultipliceratFASIT-modellenenligt
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be-och serviceboende har effekternaordinärt boendeiFör personer
ochi års nivåerledning HINK 1996 1999räknats med avsermenav

förförhållanden gäller 1999.således de som

särskilt boendeförSpecialberäkning

BoA-utred-för hemtjänst med. FörenbartfinnsSCB-modellenI taxor
beräknaför kunnamed metodkompletterat ävenhar SCBningen atten

med he-särskilt boendeför äldre itaxereglerändradeeffekterna av
linackordering.

förbehållsbeloppgällandeutgångspunktendärde alternativ ärI nu
där kanför allaberäkningama gjortsovan hartabellen"dagens" i man

de fall dåfrån hyran.och service Ivård,avgifter försärskilja omsorg
kostdelenharvård ochavgift försärskild frånkosten inte är avomsorg

medavgiftenifrånkr och dragitstill 2 000 antagan-avgiften beräknats
vård ochavgift förkanåterstårdådetdet omsorg.att varaansessom

deneftersomomsorgsavgiften,överskattningvissinnebärDetta aven
högre.kostavgiftengenomsnittliga är

förbehålls-förriktvärdenbygger på vissaberäkningarnafall dådeI
dealla,ovan ingårtabelleni även"lägre""högre"beloppet somresp

avgift"he1inackorderingsavgift", dvs.betalar avsersomgemensamen
harenskilde intedenvården. Omboendekostnaden, kostensåväl som

ochvårdavgift försåvälkvarförbehållsbeloppsitt när omsorg som
principhyran. Ireduktion gjorts är,hartill krned 0kost somsatts av

reduce-skall således inteavgift ochhyra intekapitelredovisats i en
överskattninghyra. Denbetalarför separat av re-enpersoner somras

försumbar.docktordeinnebärdettaduktionen vara

Avgiftstak

skall kunnaså ingentaxeregler har justeratsRespektive kommuns att
beräkningama. Föralternativaingått detak ide olikabetala än sommer

särskilt bo-omsorgsavgift iochvård-harintekommuner separatsom
denungefär likaomsorgsdelen iochvård- ärende taxanattantas som

avgiften.kost frånhyra ochharkommunermajoritet separaratsomav
avgiftsintäk-erlagdamellan faktisktdifferensenIntäktsbortfallet är
"taket".betalarfå ingenskulle änoch vad kommunernater merom
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Förbehållsbelopp

modellen har beräknatsingår i vadFör varje harperson som personen
inkomst som inkluderarfrån disponibel BTP dras bostads-kvar när

erlagd avgift. Avgiften haroch faktiskt reducerats såkostnad att perso-
aktuellt riktvärde för förbehållsbeloppet.lägstskall ha kvar Re-nen

såväl avgiftengjorts på för vård ochharduktion nämnts omsorgsom
Reduktionen avgiften intäktsbortfallet.boende.kost och avsom

Marginaleffekter

skall forha kvar lägst riktvärdetsåAvgiften har reducerats att personen
nettoinkomst överstigande grundpensio-förbehållsbeloppet 15 %+ av
intäktsbortfallet.avgiftenReduktionen avnen.

Intäktsbortfallet år 201010.2

hur intäktsbortfallet påverkaskänslighetsanalys har gjorts attEn av av
ökar. beräkning har gjorts iinkomster Enäldre med högreandelen ett

kanberäkningsförutsättningamaBlandfemtonårsperspektiv. nämnas att
förutsätts densammabefolkningenandelen äldreomsorgstagare varaav

omsorgsformer hemhjälpolika ifördelningen påidag liksomsom
med helinackordering, dagverksam-särskilt boendeinsatsnivåer,olika

äldreomsorgstagareandelenantagitsVidare harm.m.. ärhet att som
sammanboende densammaensamboendeochkvinnor ärmän respresp

Antalet äldreomsorgs-harbefolkningsprognos2010. SCBs använts.år
till ökningen antalet äldre.proportionöka ihar förutsättstagare av

taxereglerhaantagitskommunernaVidare har samma som nu.
efterfrågan och utbud äldre-behov,sannolikhet kommerMed all av

skettidag. På detannorlunda år 2010 än sättut samma somomsorg se
decenniet kommer det rimligen bliunder detförändringar attsenaste

Skillnaderna mellan kommunerna ifortsättningsvis.förändringar även
det finns nivåinte vissmed visarandel äldre är rättatt en somomsorg

och statisk.
vanskligt, eftersom det finns alltförframskrivningarAtt ärgöra

sådan faktor inkomstutvecklingen förfaktorer.osäkra Enmånga är
bedömningen behovet äldre-pensionärskollektivet. En ärannan av av

ha äldreomsorgkommer 15 år på-Vilka att omgrupper somomsorg.
verkas t.ex. av:
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effekter förebyggande insatser.ochFolkhälsoutvecklingen av
såväl minska omsorgsbehovet,kanframstegMedicinska t.ex. ge-0

demenssjukdomens förlopp,bromsarläkemedel somsomnyanom
vård ökad utsträckning kani iomsorgsbehovetöka att gesgenom

hemmet.
och landsting utvecklas.mellan kommunanvarsfördelningenHur0

ensamboende.Andelen
inkomst-utvecklas generell nyttighet,äldreomsorgpåHur synen0

....bemedlade ellermindreförförmånprövad
biståndsprövningen.förpolicyKommunernas0

Lagstiftningsförändringar.
avsaknad sådan.verksamhet elleruppsökandeEffekter avav

Äldre-KommunförbundetsSvenskalängre.betydligtkanListan göras
betydelse.slutrapport antal faktoreri sinredovisarberedning ett av
medbehäftadblireller scenario storvarjeSlutsatsen är att prognos

osäkerhet.
harinkomster år 2010beräkna pensionärernasmetoder förOlika att

och kom-RFVfinansdepartementet,inomsakkunnigameddiskuterats
SCB:s FASIT-mo-valts har varit imetod attmunförbundet. Den som

inkomstår den70 omsorgstagareöveräldreomsorgstagamadell somge
ålderspen-denhar iköncivilstånd, yngstaetcmed gruppensamma

sionärer.
kan bliförslagmed utredningensintäktsbortfalletAnalysen visar att

mkr.för 600 Omstället900 mkr ikringdvs.cirka 50 större,procent
intäktsbortfalletmånad, blirkr700lägre,avgiftstaket t.ex.sätts per

intäkts-avgiftstak blir ökningenMed högrecirka 70 större. avprocent
intäkternaskullekravgiftstak 2 000Vidlikabortfallet inte ettstor. om

riktvärdet för förbe-förKostnaderna20knappaminska med procent.
allt flertakt medtill imarginellt fram år 2010 attsjunkerhållsbeloppet

avgiftstaket ökar.förkostnadenmedanavgift,betalakan en
behålls oför-taxereglerdagensAvgiftsfmansieringsgraden kan, om

till cirka 3,5cirka 2,5 procent.frånändrade, öka procent

brandskyddFörstärkt10.3

brandskyddförstärktföruppståkommakankostnadervilken mån attI
brandsä-tillgodosettredan idagkommunrespektivehurdels påberor

behovlokala bedömningardels påboende,dekerheten för av av

Äldreberedningen, vård ochVår framtid, äldresKommunförbundet,Svenska
2000-taletinföromsorg
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kompletteringar förbättringar utryrrmingsvägar,larm, utbildningavav
de äldrebostäderframförallt byggtspersonal i renod-etc. somav som

servicehus.lade
utfominingenuppgifter brandskyddetsaknas landetsDet iom av

vilka krav behöverservicehus. Bedömningarna ställas hörav som
myndighetsutövningenden lokala i respektive kommunshemma inom

kostnadsberälcningarnågra därförräddningsnämnd. inteAtt ärgöra
vissa mycket antaganden.kan låta sigmöjligt. Det göras är grovasom

boendeformer huvudmannen benämnssärskildaAntalet avsom ser-
och antalet hushåll hartill drygt 1 000 be-kan uppskattasvicehus ovan

räknats till cirka 000.51
bedömningen brandskyddet behöverStockholms stad har gjort att

jämförbaraoch bli med vad gäller förservicehusenförbättras i som
ålderdomshem. Kostnaden utslaget lägenhet kangruppbostäder och per

till mellan kr.beräknas 9 000 och 10 000 Omöverslagsmässigtmycket
andra servicehus, ochskulle gällakostnaddenna även antar attman

därförmed lägre krav på brandsäkerhet ochservicehus byggtssamtliga
kompletterat, skulle investeringskostna-bandskyddfåkan behöva sitt

miljard.halvungefäruppgå tillden en
detta bedömningunderstrykas intedockbör ärDet att att somse en

servicehus torde det inte krävas någravissakostnader.faktiska Förav
utformade enplanshus medalls. kaninvesteringar De t.ex. somvara

redan från planerats förellerutrymningsmöjligheter,goda start perso-
rullstolsbuma. andra fall kan kostna-eller Isängliggandeärsomner

saknarfastigheten två utrymningsvägar.högre,derna bli t.ex. om
drabbar fastighetsägaren.kan uppståinvesteringskostnaderDe som

kommunens allmännyttiga fastighets-ägarförhållandevanligt ärEtt att
Kostnaden beror på de boen-servicehuset.förvaltarbolag och attäger

förändrats jämfört med vad förut-funktionsförmågades hälsa och som
därför troligt vissa kommunerbygglovet Det är attnärsattes gavs.

förinvesteringskostnader inom kostna-sinadessakommer att ta ramen
der för äldreomsorgen.

brandskyddsåtgärder bruksvärdeshö-intetordeNonnalt sett vara
bedömning kan det inne-lokaltjande. Om ävengörparterna annanen

den boende. knappast möjligt härmerkostnad för Detbära viss är atten
beräkningar.generellanågragöra
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inverkan påFastighetstaxeringens10.4

fastighetsskatt
för åldringsvård" till"specialbyggnadbegreppetändraförslagetOm att

äldre"boendeform for vård ochsärskild"specialbyggnad omsorg av
skallservicehusenentydigtblir det ävenskulle vinna attacceptans mer

får dåspecialbyggnad i fastighetstaxeringen. Dettaklassificeras som
fastighetsskatt.betalafastighetsägarenförskyldigheteneffekter på att

bostäder klassi-vilka särskildastatistik ärfinns ingen överDet som
Även detta fall fårhyreshus. ispecialbyggnadficerade enrespsom

hyreshusförFastighetsskattenkostnadsbedömning göras.mycket grov
miljarder tillfastighetsskatt cirka 6 Ut-års staten.1998medinbringar

förgälladetta snittkr. Omcirka 2 480detblir antaslägenhetslaget per
forskulle skatteintäktenservicehusilägenheterna000de cirka 51 ser-

såcirka rnlcr. Om vitill 125 äruppskattas antar attkunnavicehusen
specialbygg-klassificeradedagiservicehus äroch ingafallet, att som

fastighetsägarnamkr ochbliför 1998 125skattebortfalletskullenader,
fastighetsskatten isänkningenkostnad. Medlägremotsvarandefå av

skatteminsk-årsskiftet 98/99 begränsasoch1998underomgångartvå
mkr.cirka 100tillningen

särskilda bo-stället förordarifastighetstaxeringsutredningen attOm
boendeövrigtpå sätt permanentskallendeformer taxeras somsamma

intäktsför-ochfor kommunernaskattökadmedför det omvänt enen
förändring,bedöma dennasvårareDet attför är ännustärkning staten.

med mycket varie-sjukhemålderdomshem ochsigdeteftersom rör om
mkrbeloppet lägre 100sannolikhetall än trotsMed ärstandard.rande

fler.cirka 20 000boendeantalet äratt personer
servicehuset kantillbostadsföretagallmännyttigt är ägareOm enett

formitillhyresgästerdess motsva-komma nyttaskattesänkning av
hyresuttag.behovminskatrande av

TV-licensochRadio-10.5

betala TV-licens. Dettaharalla TVskallförslagEnligt mitt som egen
lagenpå vad ioch borhar TVpåverka dekan somegensompersoner

slag", iliknande"vårdanstalt eller inrättningTV-avgift benämns avom
debor iAntaletTV-licens. sär-harde inteden mån personer somegen

och harvårdanstaltklassaskanboendeformerskilda somsomsom
låg.relativtdocktordeTV varaegen

riktvär-de föreslagnamedräknat iTV-licensför bl.a.Kostnaden är
särskilt boendeboendesåväl ordinärtiförbehållsbeloppdena för som
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med helinackordering. enskilde hålls därmed flertaletDen i kommuner
idag har lägre förbehållsbelopp i särskilt boende skadeslössom genom

kompenserasden ökade avgiften för medTV sänkt avgift föratt en
vård och omsorg.

hosKostnaden kan hamna kommunen, "avgiftsut-sägas attgenom
TV-licensenbl.a. räknas törbehållsbeloppet.begränsas in irymmet" när

intäktsbortfall för kommunen medräknad i de redovisadeDetta är ovan
avgifter.beräkningarna avseende
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Finansieringl 1

Överväganden förslagoch
tillmkr härrörcirka 600 störreför kommunernaIntäktsbortfallet om

rikt-förslagförbehållsbeloppet. Mitttillrnlcr,460cirkadelen, om
sakinnehåller i intebehovpersonligamedel förtillräckligaförvärde

kostnadsposterlagstiftning.gällande Demedjämförtnågot nytt nu
vad redanmedtäcka överensstämmerskariktvärdet angessomsom

nivåvalt lägrekommunermångaAttförarbeten.och dessi lagen en
tillräckligbedömning inteenligt minförbehållsbelopp ärför sitt

föreslårkommunerna. Jagtillkompensationekonomiskgrund för
heltdetutgår förendastkompensation ärekonomiskdärför somatt
kanIntäktsbortfallet för dettaavgiftstak.bestämmelsendvsnytt, om

mkr.cirka 140tillberäknas
förfogarutredningendeske inomkan inteFinansieringen ramar

intäktsbortfallettäckaharkommunernamöjlighet attendaDenöver.
uppfatt-Mini sinaprogressiviteten taxesystem.skärpaär attgenom

börkapitel kommunernai 7redovisats attning sesnarareär som
marginaleffekterkraftigaminska desyftei attsina taxesystemöver

därförförordarJagkommuner attvissaitaxesystemen ger.som
innebäravgiftstaketden begränsningförkompenseraskommunerna

Någontill kommunerna.statsbidragetförstärkning an-avgenom en
medtaktintäktsbortfallet ökar iför attkompensationtill attledning

skullefinns däremot Detökarinkomsterhögremedäldreandelen
högrefårkommunernaeftersomkompensation,dubbelinnebära en

ökar.inkomsterpensionärskollektivetstackskatteintäkter attvara
särskildabrandskydd i vissaförstärktförkostnaderEventuella

räddningstjänstlagen.bestämmelser idagensföljerboendeforrner av
liggerfastighetstaxeringvad gällerförslagenFinansieringen av

kommittékompetensområde. Enutredningsdennautanför ar-annan
fastighetstaxeringen.berörfrågorsamtligamedbetar som
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1 1.1 Avgifter

konstaterats inledningskapitlet avgiftsñnansieringsgradenSom i lågär
avgifter förenbart betraktar vård, och service. utred-Inär omsorgman

har för inkomstutjämningen avgiftssystemetningen iargumenterats att
bör kraftfulla inkomstutjämning de inkomstrelate-dämpas. Den som
rade avgiftssystemen innebär enbart alla 65 år17 procentavser av

leder de för-och äldre. kraftiga inkomstutjämningen också tillDen att
bättringar riksdagen beslutar för pensionärskollektivet i ätsstort sett

ökade avgifter.upp av
förbehållsbelopp,kostnaderna för höjt utredarenOm som ser som

skulleden angelägna åtgärden, täckas höjda avgifter förmest genom
skullemed bättre ekonomi de övriga uppställda målen intepensionärer

framfinns det inte under överblickbar tid, till kring årnås. Vidare nu
med god ekonomi deras höjda avgifter2005, så många pensionärer att

mycket bortfalletteoretiskt skulle kunna lika i avgifterge mer somens
förhöjt förbehållsbelopp.intäkter viaav

uppenbart utredningens förslag riktvärde för förbe-Det är att om
intäktsbortfallhållsbelopp och avgiftstak medför för kommunema. Det

skall ha fördäremot inte givet kommunerna kompensation in-är att
fall full anförastäktsbortfallet. Bland skäl i kompensation kanvartmot

följande:

förbehållsbeloppriktvärde för ligger inom förFörslaget0 om ramen
lagstiftning och vad anförts förarbetena.gällande i Attnu som

kommuner levt till denna ambitionsnivå skall kompen-inte uppsom
kan diskuteras.seras

Äldrehushåll socialbidrags-Socialstyrelsen har i underrapporten0
norm förekommer oväsentlig omfattningdet i intevisat attatt

har mindrekommuner uppmärksammar äldreomsorgstagareinte att
kvar de förbehållsbelopp kommunerna själva lagt fast. Attän som

för dekommunerna skulle kompenseras inte följer sinaatt egna av
kommunfullmäktige fastlagda regler kan orimligt.anses som

bedömning riktvärdet för förbehållsbeloppet innehållerMin inteär att
något jämfört med gällande lagstiftning. kost-deIngetnytt nu av
nadsposter redovisas tabellerna kapitel jämfört medi i 5 vadärsom nya

förarbetena till ändringarnaredovisas i i 35 § Sol i 1993 ochsom mars
levnadsnivåjanuari 1999. Skälig enligt BTPL således välstämmer

med vad lagstiftama med "tillräckliga medel" i 35 §överens avsett
SoL.

ÄldreuppdragetSocialstyrelsen, 98:3



Finansiering 2171999:33SOU

på beräk-riktvärdena byggeriingående delposternaDe samma
Beloppen förandra sammanhang.används iningsgrunder person-som

bygger, likhet medhushållskostnader iochkostnaderliga gemensamma
och nuvarandesocialbidragsnormtidigareförvad tillämpatssom

Konsumentverkets årliga beräkningar. Kostna-försörjningsstöd, på
med exempelvis Svenskaläkemedel i likhetochläkarvårdför ärderna

med ledningvård och beräknadeförKommunförbundets Taxor omsorg
svårbe-Tandvård ochhögkostnadsskydd. ärgällande merresorav

kostnadernatäcker iangivna beloppenriktvärdet. Dedömda iposter en
för låga för densåväl för högakan"normalsituation", somvaramen

samtliga kost-dock fallet medSå ärenskilde äldreomsorgstagaren.
nadsposterna.

År förbe-eller högre nivå påfjärde kommunhade1995 sammavar
rikt-det föreslagnaordinärt boendeensamboende ihållsbelopp för som

År tillämpade denna nivå. Attkommunerfärredetvärdet. 1997 somvar
föreslagnavalt den miglandets kommunerdelmindreendast avaven

förskälinte i sig någoteller högreförbehållsbelopp är attförnivån
"tillräckligaför det tydliggörandekompenserasskallkommunerna av

förslagetfråganavgörandeföreslår. Den ärmedel" jag omomsom
bedömning så intesak Mini ärnågottillför lagen är attriktvärde nytt.

fallet.
avgiftstak 40förslagmittinnebär procentettDäremot avomom

möjlighet högrei kommunernasinskränkning att ta utbasbeloppet en
har goda in-äldreomsorgstagaremindreavgifter den somgruppav

med gällande lagjämförtinskränkningdettaEftersomkomster. är nuen
för detta.kompenseraskommunernabör

intäktsbortfall itillvi störreAvgiftstaket leder, sett, ett ensom
morgonda-inkomster högre. Attäräldreomsorgstagamasframtid när

högre inkomsterbedömas idag, harkanså långtålderspensionärer,gens
för kommunerna.skatteunderlag Färrebättreinnebärdagens ettän

och därmed behövaförbehållsbeloppetunderhamnavidarekommer att
anledning ytterli-skäldessa ingenfinnsavgift jämkad. Det attfä sin av

kommande effektereventuelltförkommunernakompensera avgare
avgiftstaket.

merkostnaderfåkommuner kanvissakonstateraskan vidare attDet
ökad administrationstödsystem ochadministrativainvesteringar iför

uppgifteraktuellakravet inhämtaföreslagnadetmed anledning attav
be-enligt minbostadskostnad. heller dettaInteoch ärinkomsterom

eftersom kommu-för,skall kompenseraskommunernadömning något
bevakaskyldighetlagstiftning hargällande attmed attredan nunerna

förbehållsbelopp.enskildespå deninkräktaravgifter intedebiterade
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Kompensation till kommunerna

Kompensationen till kommunerna kan ske på flera olika Någrasätt. av
alternativen i korthet:är

beräkning faktisktEn intäktsbortfall i respektive kommun.görs0 av
avgiftstakKommun dag har högrei det föreslagna kompen-änsom

medan kommuner redan idag har lika eller lägre tak inteseras, som
kompenseras eftersom de kommunernaalls, inte får något in-
täktsbortfall.
Alla kommuner kompenseras med visst belopp innevånare 80 år0 per
och äldre.

Om skulle differentiera ersättningen efter hur förslagen påverkarman
kommunerna det innebära vissa kommunerskulle inte skulle kom-att

skullealls. missgynna kommunerDetta redanattpenseras vara som
idag har avgiftspolicy.generösen

Generell finansieringoch solidarisk

Utredningen kan sina klarainte inom finansieringen för-egna ramar av
slaget för avgiftstak. uppfattningMin avgifterna börär att ettses ur
livstids- Med riskomfördelningoch riskperspektiv. långt ifrånattavses
alla äldre någonsin behöver anlita kommunens äldreomsorg och deatt

behöver det har starkt varierande hjälpbehov. Utöver vissgörasom en
"självrisk" erläggerden enskilde för äldreomsorgen finansierassom

Alla bidrar till kostnaderna eftersom alla löper ris-resten gemensamt.
ken drabbas funktionsnedsättningar.ohälsa och De drabbasatt av som
erhåller kostnaderna för de biståndsbedömda insatsernamerparten av

denvia finansierade äldreomsorgen.solidariskt
föreslårJag därför kompensation bör utgå med 140 mkr, ochatt att

detta bör ske i generella fonner, via statsbidraget till kommunerna.
Finansieringen socialtjänsten utreds i särskild ordning social-av

tjänstutredningen, dir. 109. Boende-1997: och avgiftsutredningen nöjer
sig därför med framföra avgifter inte framkomlig elleratt äratt en ens
önskvärd form för finansiera ökande behov äldreomsorg.ett Jagatt av

avgiftsfinansieringsgraden med dagens reglernoterar inte kanatt
beräknas öka från cirka 2,5 till cirka 3,5 deän procent procent trotsmer
beräknat väsentligt pensionernahögre år jämfört2010 med idag. Andra
lösningar bör vilket bör utredassökas, i särskild ordning. Några
exempel kan redovisadepå de förslagen för avgiftstak slåstreomges

på alla betalar skatt enbart allapå 65 år och äldre:ut som resp
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månad, allamånad, perper
ålderspensionäreralla vuxna

kr 7:55 krkr 1:89Avgiftstak 1 200om
kr kr3:78 15:10krtak 700Alternativ
kr kr0:94 3:77latak 2 000Alternativ

förändringarföreslagnaFinansiering11.2 av

boendesärskiltför

Brandskydd1.2.11

brandskydd servicehus liksom iiförstärktgäller behovVad grupp-av
följer dettaboendereglerna för alternativtenligtbostäder byggtssom

de boen-den månRäddningstjänstlagen. Ifrämst 41 §gällande lag,av
resultatåtgärder vidtas det således inteförutsätter ärdes situation att av

eller behovfinns därför heller någotinteändrad lag. Detnågon avny
till kommunen.ellerfastighetsägarentillkompensation

Fastighetsskatt1.2.21

ochskulle följa Boende-fastighetstaxeringsutredningenden månI av-
fastighets-förde slutliga effekternaberorförslag sågiftsutredningens

utredningenandra förslag denvilkaboende påochkommunägare,
och avgiftsut-utanför Boende-fråga liggerlägga. Dennakommer att

kompetensornråde.redningens

och TV-licensradio-1.2.3l Lag om

föreslagnadetenskildes ökade kostnaddentäcksSom nämnts avovan
för kommunenIntäktsminskningenförbehållsbelopp. ärförriktvärdet

gäller avgif-förslagen vadgenomförandetförkostnadeninräknad i av
handikappomsorg.för äldre- ochter
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Författningskommentarer12

lag ändring itillFörslaget12.1 om

1980:620socialtjänstlagen

§20
for kommunensmarkeras inomstycketförstaI attatt ramen ansvar

skyldig-bostäder för äldre ligger ocksågodafinnsför detverka att en
tillgängliga. Med detta såvälbostädernaverka förhet är attattatt avses

anpassad for människor med fimktionshinderskallmiljönden inre vara
tillgänglighet exempelvis till kommuni-godskall habostäderattsom

och service.kation
orden "särskilda boendeformer"stycket bytsdet andra ut motI

begreppsförvirring begreppetundvika då"äldreboende" Avsikten är att
för äldre-används dels benämningboendeformer""särskilda som

boende fördels samlingsbegrepp förochjämlikt 20 § SoLboende som
särskilda boen-och 9 § LSS§ SoLfunktionshindrade jml 21 samt

jmf SoL. ändringenSoL 69 § Genomjml 20 §för äldredeformer
lagtext användas endastboendeformer" i"särskildakommer som sam-

särskildkorttidsboende och bostad medäldreboende,förlingsbegrepp
service.

omvårdnad"orden "service ochstycketandradetGenom i ersättaatt
till orden "olika former"service" och läggaochmed "vård, omsorg

äldreboende tillhandahålla erfor-skyldighet imarkeras kommunens att
Ändringenhälso- och sjukvård.service ärderlig och samt enomsorg

äldreboendet förbehållsutveckling därårstillanpassning perso-senare
eller och service. Enbart service-vårdmed behovstort omsorgavner

berättigad till äldreboende.bli Däremotförtillräckligtbehov inte attär
Äldres olika behovvid behovsprövning.inserviceskall behov vägasav

vård ochboendemiljö skall liksom behovutformadindividuellt avav
dygnet finnasboendet. skalltillgodoses inom Detkunna runtomsorg
skall långtsjukvårdspersonal. såoch Hänsynhälso-tillgång till som

enskildes behov trygghetbehov.individuella Dentillmöjligt tas av ge-
bo boende skall beaktaskunna kvar ivårdbehovoavsettatt sammanom

försämringmöjligt. det på grundOmutsträckningi så trotsstor avsom
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äldreboende flyttaäldre i detallt nödvändigt för att ärär personen av
flyttningentryggheten kan ske inombetydelse för bo-attstor samma

ende.
tillhandahåller korttidsboende understryksVikten kommunenattav

paragrafenssärskilt i andra stycke. Korttids-insatsenatt angesgenom
boende för tillfälligt behöverochvårdboende utgör personer som om-

kan gälla vid behovoch Detvårdfattande tillsyn, t.ex.omsorg. av
eftervård efter vistelse sluteninom vård,rehabilitering och annan

vård livets slutskede elleranhöriga, i vidväxelvård, avlösning annatav
korttidsboende skall finnas personal med högtillfälligt behov. Imer

olika ftmktioner.fylla dessakompetens för kunaatt
förstås korttidsvistelse.korttidsboende skall inte denIMed insatsen

lämnas beskrivning förkap. 2.3motiveringenallmänna närmareen
korttidsvård och korttidsvistelse.mellanskillnaden insatserna

till "tillhandahålla" kom-"inrätta"ordetMed ändring attavsesav
äldreboende kan tillgodose behov äldreboendeinrättautan att avmunen

vårdgivare. innebär inte någonfrån Dettaköp privatt.ex. genom
skyldighet så långt möjligt erbjudaändring kommunens att somav

kommunen.korttidsboende inomochäldreboende

§ 35
rekvisitet självkostnad med "kommunensförsta stycketI ersätts ge-

Självkostnadsrekvisitetför insatsen". ikostnadnomsnittliga paragra-
innebär inom varje kommunalrättsligt verk-lydelsefens nuvarande att

sammanlagda avgifter högstsamhetsområde får kommunen ta ut som
kostnaden för de tjänster tillhandahålls. Medtill den totalauppgår som

exempelvis hemtjänst respektive vård,verksamhetsområde avses
särskilda boendefonner. Avsikten med ändringenoch iserviceomsorg

avgiftensbestämma storlek bättre skallkommunens attär utrymmeatt
förmed den verkliga kostnaden tjänsten.stå överensstämmelsei

genomsnittliga kostnad för insatsenkommunensVid beräkning av
insats inom verksam-medskall jämförelse typgöras av sammasamma

avgift för hemtjänst inte överstiga denExempelvis fårhetsområde. ge-
hemtjänst med omfattning. Allakostnaden förnomsnittliga samma re-

kostnader belastar skall ingåoch indirekta insatsenlevanta direkta som
avgiften skälig och inte överstiger denberäkningen.i Förutsatt äratt

bestämma avgiftkostnaden har kommungenomsnittliga rätt att en oav-
omfattning.insatsenssett

högsta belopp avgifter fördet vård,det andra stycketI anges som
boendeformer eller hemtjänst tillsam-särskildaoch service iomsorg

hälso- och sjukvård särskildakommunal i boende-med avgift förman
till.former får uppgå
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tillämplig förHyreslagen normalt särskilt boende. Om detär sär-
hyresförhållandeskilda avgiftsbestämmelsemaboendet iärutgör ett

tillämpliga avseende boendekostnaden.paragrafdenna inte de fallFör
hyresförhållande, exempelvisboendet inte vid flerbäddsrum,utgör ett

högsta avgiftsnivå.andra stycketi enanges
fårstycket Regeringen meddela föreskriftertredjeI attanges om

och inkomstberäkningen.storlekförbehållsbeloppets
styckettill fjärde socialnämnden vidtillägg beslutI attett anges om

underhållsskyldighetfrån avtal mellanavgift får bortse makar.om

§ 37
regleras omprövning respektivestycken jämkningtvåI nya av av-

ändringarnaGenom skiljsgiftsbeslut enligt 35 § SoL. omprövning som
underlag eller tillämpningfelaktigheter i lag och kommunensavavser

från jämkningtaxebestämmelser prövning med anled-som avseregna
beror individuellamerkostnader omständigheter.ning som avav

stycket avgift fördet andra vård, ochI serviceattanges omsorgnya
skalläldreboende eller hemtjänst socialnärrmden deni omprövas av om

det. bestämmelsenavgiftsskyldige begär Genom den enskilde möj-ges
fåalltid omprövningsbeslut vilket innebärlighet på begäran ettatt en

Ändringenförvaltningslagens bestämmelser.förstärkning innebärav
i kommunens och möjligheternågon inskränkninginte attansvar om-

enligt gällandeavgiftsbeslut rätt.pröva ett
får ske till den klagandes nackdel, kanOmprövningen, som avse

avgiftenälva förbehållsbelopp.såväl riktigheten prövningsom avav
stycke socialtjänsten skall dettredje påI att prövaett nytt anges om

föranledda individuella finnsgrund merkostnader omständigheteravav
jämkning. Prövning avgiftsärskilda skäl för skall jämkasav om en

huruvida det på grundskall uteslutande individens merkostna-avavse
det förbehållsbelopp följerfinns frångå kommu-der anledning som av
Särskilda skäl för jämkningavgiftsbestämmelser. kan ekono-nens av

både tillfälliga merkostnadermiska skäl föreligga för såsom för omfat-
bosättning flytteller dubbel vid till särskilda boende-tande tandvård

merkostnaderstadigvarande till följd funktionshinder.former och av
till merkostnader exempelvis för bil ellerkan ocksåHänsyn tas som-

föreligga särskilda skäldet bedöms på grund ekono-marstuga avom
omständigheter.miska eller sociala

det kommunens1997/ 1998:1 13 82I äratt attangess. ansvarprop.
förbehållsbelopperhåller sitt ochtill den enskilde utredningattatt ense

skall jämkas eller samtidigtavgifterna det konstaterasgörs somom
enskilde "ge kommunen kunskap ochdet vilar den behovpå attatt om

avgiften vilar på korrekt grund". skyl-situationer Dennagör att ensom
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Ändringen syftar främst tillkvarstår.dighet för kommunen göraatt
tydlig förjämkning kommun och denellertill omprövningrätten mer

enskilde.
avgörande betydelse förkan ha den enskildeOmprövningsbeslutet

laglighetsprövning medan jämkningsbeslutet kanmöjlighet begäraatt
förvaltningsbesvär.överklagas genom

råd kunna lämplig vägled-allmännaSocialstyrelsen bör gegenom
sammanhanget.ning i

73 §
stycket innebärande beslutförstagjorts itillägg har att ettEtt om

stycket får överklagas hos allmän förvalt-tredjejämkning enligt 37 §
innebär beslutet kanfall länsrätten. Detdettaningsdomstol, dvs. i att

gällande ordningen. Vidförvaltningsbesvär miss-den föröverklagas i
överklaga till kammarrät-den enskildedom kanlänsrättensnöje över

tillöverklagande ske Regeringsrätten.Därefter kanten.

lag ändring i lagentillFörslaget12.2 omom

service till Vissastöd och
funktionshindrade 1993:387

19§
begreppet självkostnad§ SoLändring i 35konsekvens med ersättsI

avgift får överstiga kommunensintebestämmelsemed attomen
insats.kostnad förgenomsnittliga samma

boendekostnad skall behandlasstycke klargörssistaI attett nytt an-
tillämplig för bo-Hyreslagen normalthyra.avgift eller ärtingen som

med särskild hy-bostad serviceOmstad med särskild service. utgör ett
denna paragrafavgiftsbestämmelsema i interesförhållande skall vara

de fall boendetboendekostnaden. inteFöravseendetillämpliga utgör
avgift enligtboendekostnaden bestämmashyresförhållande kanett som

paragraf.denna
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12.3 Förslaget till lag ändring il hälso- ochom

sjukvårdslagen 1982:763

§ 26
paragrafen konsekvensändring iI med tillägget i 35görs § social-en

tjänstlagen beträffande den högsta avgift kommunen sammanlagtsom
fastställafår för vård, och service i särskilda boendeformeromsorg

hemtjänst enligt socialtjänstlagen och värd förbrukningsar-samt samt
sjukvårdslagen.tiklar enligt hälso- och

till lag12.4 Förslaget ändring iom

jordabalken

12 kap

18 §a
Ändringen särskilda boendeformerinnebär motsvarande sådanaatt som

andra stycket ochi 20 § 21 § tredje stycket socialtjänstlagenavses
skall omfattas bestämmelser1980:620 inte upprustningsföre-av om

läggande

35 §
särskildaklargörs hyresgästGenom tillägg i boendeformerattett mot-

svarande sådana i 20 kap § andra stycket och 21 § tredjesom avses
stycket socialtjänstlagen 1980:620 inte har överlåta hyresrätten tillrätt

bostadslägenhet för fåsin byte bostad.att genom en annan

till lag12.5 Förslaget ändring i lagenom om

TV-avgift l989:41

§ 2
andra stycket andra punktenI tillägg för tydliggöragörs ett att sär-att

skilda boendefonner skall jämställasinte med sjukhus eller vårdanstalt.
särskilda boendeformer betraktasFör boendet i rättsligt hänseende i

huvudsak jämförbart med ordinärt boende. därför följdriktigtDet är att
boende självden betalar TV-avgift för den TV-apparaten. Där-egna

skall för det fall gift eller sammanboende bor i särskild boende-emot

8 19-0440SOU1999:33
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hemmet dedet tidigarekvar ibormedan makenfonn gemensamma
TV-avgift.debiteringhushåll vidbåda hushållen ett avsomses

avgift betalas förboendeforrn skall endastsärskildaInom ensamma
gemensamhets-boendeformensanvänds isamtliga TV-apparater som

utrymme.
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Särskilda yttranden

HeleneSärskilt yttrande Rånlundav

betänkandet förslagUtredaren i syftar till dels fåpresenterar attsom en
författningarbättre samordning mellan inom olika samhällsorgan med

anknytning begreppet särskilda boendeforrner,till dels skärpa lagstift-
avgiftsuttagningen vad gäller kommunernas inom äldreomsorgen. När

huvudsyftetdet gäller avgiftsfrågorna med utredningen enligt direk-är
få tillförsta hand stånd kartläggningtiven i och analys olikaatt en av

aspekter problem. Utredaren har därutöveroch valt lägga fram fleraatt
förslag avgiftssättningen inom äldre- och handikappomsorgen.rörsom

förslagensställning till innehållJag inte vill kommentera vissatar men
förslagenkonsekvenser följer riktvärde för förbehällsbelop-som av om

finansieringenoch avgiftstak dessa.pet samt av
riktvärdeUtredaren föreslår för förbehållsbeloppet införs.att ett

utredaren enhetligt förbehållsbeloppDäremot inte möj-att ett äranser
ligt genomföra. Skäl talar det bl.a. innehålletatt emot är attsom senare

kommunernas hemtjänstutbudi varierar kraftigt och det finnsattm.m.
skillnader kostnadsnivåer mellan såväl olikai boendeformerstora som

olika kommuner. delar utredarens uppfattningJag angående enhet-ett
flera dessaligt belopp och problem relevanta föratt är ävenanser av

förslaget beloppsmässigt bestämt riktvärde. Jagett även attom menar
vilka konsekvenserdet svårt förutse riktvärde kommer få iär att ett att

praktiken för prövningen kommunernas förbehållsbelopp sambandiav
föreslåsmed det förvaltningsbesvär införas avseende jämknings-som

beslut.
avgiftstakUtredaren föreslår införs för vård, ochatt ett omsorg ser-

vice för boende syfte ökadi legitimitet åt Samti-samt att systemet.ge
digt konstateras förslaget begränsar kommunernas möjligheteratt att
via avgifter öka kostnadstäckningen äldreomsorgen. Utredarenav me-

också äldreomsorgens finansiering på längre sikt behöveratt utre-nar
das grundligt. delar uppfattningenJag behovetmera om av en mer
grundlig belysning, vad gäller konsekvenser för efterfrågan ocht.ex.
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till förslagdärför tveksamJagkvalitetsaspekter är att ettutbud, m.m.
grad skulle blieftersom det i högnulägetfram iläggsavgiftstakom

framtidadeutformningenochutvecklingen systemen.styrande för av
för-frågan finansieringkommenteravill jagAvslutningsvis avom

offent-för prövningkommittedirektivetgenerellaEnligt detslagen. av
utredning skallgäller för denna1994:23 utre-dir.åtagandenliga som

eller inkomst-utgiftsölcningarinnebärförslaghurredovisadaren som
riktvärde förgäller förslagendetNärfinansieras.skallminskningar om

finansieringsför-utredaren ingaavgiftstak lämnarochförbehållsbelopp
för kommu-konsekvenserinnebärförslagengenomförandeslag. Ett av

och skulleavgiftsintäkterfinansieringtillmöjligheter genomnernas
täckas,måstepå någotinkomstbortfall sättmedföradärmed ett som

ellerkommunernasomprioriteringantingen genomresurseravgenom
statsbidraget.generelladetochviaskatteñnansiering staten

Lööwyttrande LarsSärskilt av

behandlaskallrubrik,betänkandesidetutredning, sägsOm somen
kanhandikappomsorgkallashärför detavgifterfrågan mansomom

funktionshindermänniskor medförsituationenförledaslätt attatt tro
utredarendockkonstateraravsnitt 5.5.5 attordentligt. Iskall belysas

äldre.avgifter för Serförslagläggauppdraget ärdet primära att om
utredarenharsåförslagenochunderlagentill presterassedan somman

linje.följt dennaockså
behandlas idelvissocialtjänsteninomhandikappomsorgDen som

stöd vardagenbegränsad del det iomfattarbetänkandedetta somaven
deKomplexiteten ifimktionshinder.medmänniskornade flestaberör

denbehandladesmedför bl.a.harfunktionshinderkostnader ett avsom
1995:35.Avgiftsutredningen SOUrefereradedelvisbetänkandeti
uppdrag ellerhaft sig iinteutredarendärför betonavill attJag vare

med funktions-för människoravgiftssituationenbelysafått attresurser
efterdärförharoch regeringRiksdag ävenbretthinder på sätt.ett

funk-människor medföravgifternastuderakvarutredningdenna att
handikapp-till sinaavsikt levaförde hartionshinder att egnauppom

principer.politiska
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yttrande frånSärskilt Gert Alaby

omfattandehar och växandeKommunerna för vård ochett ansvar om-
till äldre. 1990-talet harUnder antalet i höga åldrar ökatsorg personer

förkraftigt, samtidigt vård och ökat endastsom resurserna omsorg
marginellt. har varit återhållsamma och bidragitKommunerna till sane-

Följden har blivitekonomi. kraftig förändringringen statensav en av
fåtthar insatser, deresursanvändningen. Färre fått hjälp harmen som

Avgifterna för vårdfått omfattande insatser. och har ökat iomsorgmer
kommuner.många

antaletförväntastill 2010 80 år öka medFram överpersoner ca
befolkningsprognosensannolikt kommer överträffas.65 000, Föratt att

äldre tjänster behöverde tillkommande kommunernasamma somge nu
till de mdkr verksamhetenmdkr ytterligare, 61 kostade14 1997.somca

behöver rekryteras till verksamheten.Cirka 225 000 Ompersoner
arbetsvillkoren för personalen skall förbättras krävs ytterligare resurser

de nämnda.utöver nyss
förväntasinkomster öka påtagligt fram tillPensionäremas 2010.

ökningen kan kommaUppgifter bli i storleksordningenvisar att att
Även blir kraftigast blandökningen de ålderspensionä-50 %. yngreom

Ävenslår för deså den successivt igenom riktigt gamla. iäven ettrerna
får dock räkna med det kommerlängre perspektiv vi finnas äldreatt att

synnerhet bland kvinnor.med låga inkomster, i
införbedömning kommunerna står betydande svårigheterMin är att

finansiera ökade resursanspråk följerde samhällsföränd-att som av
framöver, samtidigt pensionärernas inkomster förbättras.ringar som

på utredarens förslagAllmänna synpunkter

direktiv begränsade tillutredningens kartlägga, analyseraBoA är att
fram förslagoch vid behov lägga i vissa frågor de särskilda boen-om

ochdets och reglering vissa avgiftsfrågor.avgränsning Underhand har
muntligt givit utredaren vidareminister mandat.ansvarig

lägger framförslag utredningen kommer, deDe genomförs,som om
påtagligt begränsa kommunernas handlingsfrihet inom avgiftsområ-att

fram frågandet. Förslagen läggs hur finansieringenutan att om av
till äldre skallframtidens vård och ske har belysts. harDettaomsorg

utredarens uppdrag.heller ingått Följden blirinte i finansie-att en
kraftigt, alternativ finansieringiingskälla begränsas anvisas.utan att
kommunalt självstyreVårt med innebär vi ochsystem att accepterar
tillgodosebejakar olika människors behov vård ochsätt att av omsorg.

skillnaderhar också betydande i servicenivå, kostnaderVi tjänst,per
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skatte- och avgiftsuttag.utbudet tjänstersammansättning samtavav
inför väljaresinakommunpolitikemas göra avväg-attDet är ansvar

skall erbjudas och hurolika tjänsterpånivåmellan vilkenningar som
skall, ochlokala politikernaockså deskall finansieras. Detde är som

kommunalaför den servicensmedborgarnainför ut-tillfår, stå svars
decentraliseradeavgiftsuttag. Detoch ansvaretskatte-formning samt

förviktig grundländernanordiskadei är attvälfärdsfrågornafor en
verksamheten.effektivitet iochförankringuppnå folklig

förslagflera demigjagbakgrund utre-denna motsätterMot somav
betänkande.i dettalägger framdaren

Äldreboende korttidsboende-

korttidsboendetangelägetdetuppfattningutredarens är attdelar attJag
Utveck-under flera år.pågåttocksåutvecklas. Det är process somen

bör, enligt minför dettaavgifternaochkorttidsboendetlingen me-av
har. Själv-enskild kommunvarjeförutsättningarutifrån dening, ske

korttidsboendet så denavgifter förkommunen attfallet bör sätta en-
föreligger.behovefterfråga tjänsterna,från näravstårskilde inte att

dettveksamt deladetjag sär-bakgrunddenna attMot uppnuanser
delsstadigvarande boende,föräldreboendedelsboendet iskilda

förslagläggauppgift har ingått görutredarenskorttidsboende. I att som
för samtligalagstiftninggälla iskallvillkor typer avatt annansamma

syfte vällovliga.med dettaläggsförslag ärboende.särskilt De som
olikasärskilda boendet idetdela inpånyttsammanhangetiMen att

och konsekventsammanhålletförsvåra sätt attkan komma ettatttyper
Inriktningen börtill äldre.ochvårdboende,tillförhålla sig omsorg

för kommunernaförutsättningarskaparlagstiftaren attistället attvara
mål-situationer,boende för olikasärskiltförformerflexiblautveckla

haäldre. talar förbland de Detpreferenser ettolika attochgrupper
för stadigva-särskilt boende, såvälforlagstiftningenenda begrepp i

äldreboende.korttidsboendefor gärnarande som -

Förbehållsbeloppet

tillräckligaförbehållasäldre skalluppfattningdelar utredarens attJag
avgifter förochboendekostnaderefterbehovfor personligamedel att

till-skallvadBedömningarbetalts.vård och varaansesav somomsorg
medenskild kommunemellertid varje göra ut-medel måsteräckliga

erbjuder, boen-kommunensubventionerade tjänstergångspunkt i vilka
ekonomiska for-de äldresövrigtlevnadskostnader idekostnader, samt
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kommunen. material utredningenutsättningar i Det ärpresenterarsom
bra underlag för kommunernas överväganden. deGenom uppfölj-ett

fortlöpandeSocialstyrelsen framkommerningar också viktigagörsom
erfarenheter.kunskaper och

denvalt benämna nationella "riktvärde",Utredaren har att normen
enhetligt belopp, dåsamtidigt hon sådantemot ettargumenterar ettsom

till individuelladen situationen.skulle svårt Jagatt anpassa anservara
förberäknas varje individ medförbehållet skall utgångspunkt iatt en

förbehållsnivå. Riskenfastställd det nationelltkommunalt är stor att
försvåraförbehållsbeloppet kommer individuellfastställda att anpass-

ning.
ha från föreslåborde avstått regeringenutredarenJag att attattanser

förbehållsbeloppets storlek.föreskrifterfår meddela om
reglera vilkaförordning inkomster skall läggasFörslaget iatt som

däremot väl motiverat.för avgiftsberälcningentill grund är

avgiftHögsta

själva bestämma vilkenkommunernasUtredaren bejakar rätt att typ av
föreslår hon nationell regleringtillämpas.skall Däremottaxa en avsom

vård och kommunerna. kom-avgift för i Mångahögsta tillåtna omsorg
avgifthögsta i sina har sketthar redan fastställt Dettataxor.enmuner

vad skäligt.efter lokala bedömningar ärav som
beslutar högsta avgift. Minavänder migJag att statenemot om en

följande.skäl är
tjänster liksom de äldres eko-kommunernas varierar,Servicenivån i

och kommunernas skatteuttag. Vadförutsättningarnomiska ärsom en
beroende förhållanden,dessa vilket talar förrimlig avgifthögsta är av

lokalt.den bör beslutasatt
avgift ledahögsta kommer till kommunernonneringEn att attav

kommer höjapå sitt tak detta. Riksnonnenhar lägre nivå attsom en
avgiftshöjningar.avseddadärmed leda till ickekan

Även skulle kompenseraschablonmässigt kommunernastatenom
införandetavgiftsintäkter vid avgiftstak, kommerför minskade ettav

vidkännas minskade intäkter. schablonmässigEnmånga kommuner att
hänsyn till den enskilda kommunenskommer intekompensation att ta

och avgiftsintäkter. Framför allttaxekonstruktion skallbefintliga staten
förslag, framtida intäktsbortfall för kom-utredarensinte, enligt ersätta

möjligheter öka avgiftsintäkterna taktiKommunernas attmunerna.
förbättrasinkomster blir beroendemed pensionäremas statensatt av

eventuellt avgiftstak.höjavälvilja framöver ettatt
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avgift förHögsta rum

för boendeavgift har ka-högsta nivåförslagUtredarens sammaom en
invändningar huvudsakligen påMinaavgiftstaket.raktär är sammasom

omfattas hyreslagens be-inteanläggningardeStandarden på avsom
äldreboendet rimligti övrigt. Detliksom ärstämmelser varierar, att

skälig boendeavgift medfastställamöjlighetvarje kommun att enges
äldreboendet har.standardutgångspunkt deni som

reglering högsta tillåten bo-nationelldärförmigJag motsätter aven
äldreboende.endeavgift i

jämkningsbeslutförvaltningsbesvär överochOmprövning

enskildes tilldeni § SoLpreciseringar 37föreslår rättUtredaren av
avgift. detjämkning Motavgiftsbeslutomprövning samt senareavav

förvaltningsbesvär.anföraenskilde kunnaföreslås denbeslutet
möjlighet begära prövningenskildedendag harRedan i att en ny av

avseende.oriktig Dennaden i någothan/honavgift ärsin attanserom
nedåtbåde uppåt ochtill korrigeringarledasjälvfalletkanprövning

siffror.och korrekta Ipå aktuellagrundasmåsteavgifteneftersom an-
enligt § Sol.för avgiftsbestämningen 35kravenfall uppfylls intenat

andra stycketlagförslaget såvitt gäller 37 §godtadärför intekanJag
SoL.

förnyad prövning överklagasanledningmedavgiftsbeslutEtt ge-av
det finns brister imedvetenJaglaglighetsprövning. är attomnom

informationavgiftsärenden kommunerna. Genomihandläggningen av
fullmäktiges fortbildningföreskrifter itill taxa,omsorgstagama, av per-

dessa brister till.ledningarna kanfrånstöd rättasaktivtsonal samt
nödvändiga.därför inteföreskrifter lagiytterligareNågra är

principiellavgiftsärendenförvaltningsbesvär iinförande ärEtt enav
svensk kommunalrätt.gäller inomhuvudregelavvikelse från den som
förening med förvalt-stycket itredje SoLregeln i 37 §föreslagnaDen

oacceptabelkommunal synvinkelfrånförningsbesvär öppnar enupp
därföravgiftsärenden. avvisarbeträffande Jagdomstolskälighetsjustis i

del.också dennaförslaget i
laglighetsprövning in-möjlighet begäraenskildehar denIdag att av

enskilde möjlighet fådendividuella avgiftsbeslut. Detta prövatattger
överensstämmelse med fullmäktiges ochavgiftsbeslutet i taxaärom

överklagas ocksålaglighetsprövninglagstiftning. Genomgällande
lagstift-förenlighet med gällandevarvidtaxebeslutfullmäktiges taxans

redan dag den enskildegäller iSammanfattningsviskanning attprövas.
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rättsligoch kvalitativ prövning i domstol bådekan få heltäckande aven
fullmäktiges taxebeslut.avgiftsbeslut och därförindividuella Jag anser

gällande juridiska ordningmed förutsättningar förden enskildeatt ges
rättssäkerhet.tillfredsställandeen

finansieringKostnader och

möjligt samordna inhämtandet uppgifterlångtvällovligt såDet är att av
system.och boendekostnader med andrainkomstervårdtagamasom

helt eller delvis använder taxerad inkomstde kommunerFör somsom
idag kommer till aktuellaövergångenavgiftsberäkningengrund för

ökade kostnader. Utredaren har inte beräknatmedförauppgifter att
för detta, vilket borde skett.merkostnaderkommunernas

direktiv skyldig tillämpa finan-utredningensenligtUtredaren attär
förslaget bestämmelseBeträffande införa isieringsprincipen. att en so-

föreskrivaregeringen förbehålletscialtjänstlagens §35 rätt attsom ger
detta sak innebär något vill be-utredaren i inte Jagnivå nytt.attmenar

bedömning. uppenbartdenna Detvända mig är att ettstämt mot ge-
skulle medföra betydande merkostnader förlagförslagetnomförande av

har själv beräknat dessa till 460 mkr.Utredningenkommunerna. ca
framhålla riksdagen tidigare inte i lag angivit ni-skälfinnsDet att

eller bemyndigat så-regeringenförbehållsbeloppetvån på att ettange
specialmotiveringen till nuvarande lag-finns idant belopp. Däremot

den tidigare sk. 30/20 regelnuttalandereglering i 35 § SoL attett om
för täcka behov tillgodosestillräcklig nivå inteuppfattasbör att som av

med hjälpbehov. vägledningmänniskor Dennaförkommunen, stora
tillämpat, och då fastställt förbehåll tillkommunerhar också många en

äldreboende ligger på knappt kro-medianvärden 1977 i 1 400därnivå,
månad.nor per

föreslagna förbehålletden höjningen iäldre-uppenbartDet är att av
månad för innebär merkostna-kronor 1999boende till l 740 storaper

finansieringsprincipen,måste, enligtför landets kommuner. Statender
för detta.kompensera kommunerna
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SaulSärskilt yttrande Margaretaav

yttrande kommunerna skall hasärskilt frihet väljaSPRF över attavger
inkomst- och insatsrelaterad.skallavgiften varaom

inkomstrelaterad avgift lagligt riktigt.ifrågasätter Av-SPRF ärom
till den stödform erhålls, alltsårelation betalagiften imåste sättas som

får.denför tjänst man
skyldighethar kommunerna tillhandahållakommunallagenEnligt att

till kommuninnevånama.villkorentydigaservice på
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Kommittédirektiv

i de särskilda boendeforrnema förBoendebegreppet
för sådant boende och derasavgifternaäldre samt

effekter

Dir. 1997:111

regeringssammanträde den oktober2 1997.vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

med uppgift olikatillkallas analysera aspekterutredaresärskildEn att
särskild boendeform och föreslå föränd-begreppsocialtjänstlagensav

samordning mellan författningar olikatill bättre inomlederringar som
Äventill det särskilda boendet. vissamed anknytningsamhällsorgan

och omsorgsområdet skall behandlas. Utreda-vård-avgiftsfrågor inom
skallren

innebörd socialtjänstlagens begrepp särskild boen-analysera vilken
och vilka konsekvenserförfattningar olika be-olikadefonn har i

få,klassificeringar kanochnämningar
tillämplighet de särskilda boendefor-hyreslagstiftningens iutreda

den nuvarande avgränsningen enligt hy-undersökaoch ommema
det frågan boende i särskilda boende-lämpligreslagen ärnärär om

skall utredaren också analysera for-sammanhangdettaformer. I
boendeavgiften då hyreslagensfastställs, bestäm-för hurmerna
användas,kanmelser inte

krav bör ställas för boendevilka iutreda och särs-överväga attsom
förskall berättiga till bostadstillägg pensionärer,boendeforrnerkilda

möjligheter överklaga enskilt avgifts-analysera frågan att ettom
begäran jämkning,eller avslag påbeslut om

för olika individer/hushåll detoch redovisa situationenkartlägga när
med bidrag skatteravgiftskonstruktioner tillsammans ochgäller som

marginaleffekter,upphov tillger
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och de ekonomiska konsekven-rättsliga situationenanalysera den-
sammanboende deneller erhållerför makar att partenav enaserna

flyttarkorttidsboende eller till särskild boen-dagvård, permanent en
deform,

på avgifter och förbehållsbeloppnivån innebärkartlägga vad måni-
från olika slagkostnadsskäl avstår insatser och ienskildaatt avav
till och erhåller socialbidrag föräldre hänvisasvilken utsträckning

levnadsnivå i vilken mån kommunernaskäliguppnå samtatt en
för "försörjningsstöd",med nivånförbehällsbeloppetjämställer

självkostnadsbegreppettillämpning och ikommunernaskartlägga av-
avgiftstäckningsgraden för olika kom-redovisasammanhangdetta

samtmuner
konsekvenserna för kommunerna medekonomiskadebedöma an--

frånförslag utredaren.eventuellaledning av

Bakgrund

/ldel-rçformen boendebegreppetoch

god bostad hömstenama i väl-tillmänniskorsAlla utgörrätt en aven
Ädel-reformen. Ävenbärande princip iocksåfärdspolitiken och är en

behov tillsyn, omvårdnad och vård skallomfattandemänniskor med av
friheten och integriteten skyddad ochbostad därtillgång till ärges en

stöd och hjälp i den dagliga livsföringenbehovde kan då sinadär av
tillgodosedda.

Ädel-reformen genomfördes den januari 1992. kom-1 Den gav
för boende, service och vård till äldre ochsamlatett ansvarmunerna

infördessamband härmed i socialtjänstlagenfunktionshindrade. I
kommunerna inrätta särskilda boende-skyldighet för1980:620 atten

för medomvårdnad äldre människor behovochformer för service av
Bestämmelsen den tidigare skyldigheten försärskilt stöd 20 §. ersatte

servicehus. samlingsbegreppet omfat-Detkommunerna inrättaatt nya
servicehus och gruppboende också de sjuk-ålderdomshem,förutomtar

samband med reformen.till kommunerna i Genomöverfördeshem som
för sådana särskilda boendeformersamlat begreppanvändaatt ett

frihetföredragande statsrådet kommunerna har imarkerade det att stor
sådant boende, service och vård skall till-behovfråga hur äldres avom

1994:1402 Övertagandesärskilda lagen vissadengodoses. Av om av
framgår bl.a. de ochvårdinrättningar sjukhemandrasjukhem och att

kommunen med stöd den-övertagitsandra vårdinrättningar, av avsom
boendeformer i social-sådana 20 §lag, skall som avsessomna anses

tjänstlagen.
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Ädel-reformensamband fickI med kommunerna också föransvar
hälso- och sjukvård med undantag läkarinsatser i b1.a. de särskildaav
boendefonnerna. hälso- och sjukvårdDen i särskilda boende-som ges
former betraktas efter reformen hälso- och sjuvård.öppensom

Refonnen innebar enheter för500 somatisk långtidssjukvård medatt
överfördessammanlagt platser till kommunerna31 000 liksom betal-

för ytterligare 400 långvårdsplatserningsansvaret 3 för vilka lands-
verksamhetsansvar.hade fortsatt särskilttinget Ett betalningsansvarett

för medicinskt färdigbehandlade inominfördes somatisk korttidssjuk-
vård. det utökade statligavård och geriatrisk Av stödet på miljarder5,5

femårsperiod avsåg två miljarderkronor under Stimulansbidrag tillen
med åldersdemensgruppbostäder för och utvecklingsstörningpersoner

funktionshindrade ochför fysiskt psykiskt sjuka. För ombyggnadsamt
nybyggnad äldrebostädersjukhem och miljard kronor.avsattesavav en

Äldel-reformen avgifternaoch

Ädel-refonnen aktualiserade behov avgiftssystemen. Närett överatt se
sjukhemmen förekom två olika statligt regleradekommunerna övertog
särskilda boendeformema.avgiftssystem för de Avgifter avsågsom

särskild boendefonnhelinackordering skulle enligti regler i social-
§§ bestämmas46-49 så den boende ficktjänstförordningen be-att

medel för sina personliga behov.hålla tillräckliga Detta s.k. förbehålls-
folkpensionen. Om den enskilde hadebelopp skulle 30 % in-utgöra av
skulle detta höjasfolkpensionen med skillna-komster 20 %utöver av

sammanlagda inkomsterna efter skattden mellan de och folkpensions-
för sjukhemsboende följde reglernabeloppet. Avgiften i lagen all-om

l962:38l på för sluten sjukvård.försäkring Försättmän samma som
kunde avgift med högstålders- och förtidspensionärer 65 kronortas ut

Landstingen hade också kostnadsansvaret förför varje vårddag. läkar-
läkemedel sjukhemmen, medan den enskildevård och på själv betalade

och servicehus.på ålderdomshem it.ex.
hösten tillkallaRegeringen beslutade 1991 särskild utredareatt en

avgiftssystemenmed uppgift inom kommuner-översyngöraatt en av
och lämna förslagäldre- och handikappomsorg till enhetligaattnas mer

och regler. betänkandet SOU 1992:50 Avgifterrättvisa I och högkost-
och handikappomsorgennadsskydd inom äldre- föreslogs kvarstå-att

bordeende olikheter i regelsystemen undanröjas för ökadeatt ge
neutral avgiftssättningförutsättningar för mellan olika boende-en

statligtformer. Vidare föreslogs reglerat högkostnadsskydd förett
kommunala tjänster.
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december 1992 särregleringenRiksdagen beslutade i avgifteratt av
särskilt boende skullehelinackordering i upphävas ochavseende att

de skulle fåsjukhem tagit avgiftervid dekommunerna över ta utsom
för avgifterövriga inom äldre- ochgrunderenligt somsamma

1992/932129, bet. 199/93:SoU12,prop. rskr.handikappomsorgen
fr.o.m.får därmed den l 19931992/932132. Kommunerna ta utmars

hjälp i hemmet, service och omvårdnad,för färdtjänst,avgifterskäliga
grunder deenligt själva bestämmer.boendeformersärskilda somm.m.

överstiga kommunens självkostnad och denfår dock inteAvgifterna
tillräckliga medel för personliga behov.förbehållas sinaskallenskilde

högkostnadsskydd har införts.interegleratNågot statligt
markerade föredragande statsråd den enskildepropositionenI att

medel för kunna bekostatillräckliga privatförbehållasmåste att t.ex.
det kommunalainte inryms i åtagandet.utförda Servicetjänster som

personliga behov måste också omfatta kostnaderförTillräckliga medel
läkemedel, hjälpmedel, och kost-läkarvård, övrigaför tandvård, resor

delta samhällslivet. marke-aktivt i Dettadet möjligtnader gör attsom
till med funktionshinderförhållandesärskiltrades i yngre personer som

och omvårdnad och merkostnader tillservicebehovhar särskilda av
äktenskap ellerden ifunktionshindret. Närföljd parten ettenaav

särskild boendeform skalltill detflyttarsamboförhållande varaen
bostadenbo kvar i den ursprungliga påandramöjligt för den parten att

förutsatteprivatekonomiskt rimliga. Socialutskottetvillkor ärsom
skulle konstruera hög-kommunerna1992/93:SoUl2bet. att egna

underströk det alltid skall jämk-kostnadsskydd och prövasatt om en
med hänsyn till individens behov detiavgifterna börning göras en-av

skilda fallet.

ÄdeI-reformen och avgifternaUppföljningen avav

Socialstyrelsen under femårs-regeringenuppdrog1991Hösten att en
Ädel-reformen. Socialstyrelsen harutvärderafölja ochperiod un-upp

mängd underlagsrapporter och i årliga1992-1996 ider åren sam-en
och resultat reformen ocksåeffekterredovisatmanfattningar menav av

slutrapporten Socialstyrel-i Aväldreomsorgensituationen inom stort.
framgår antalet äldrebostäder,utvärderar 1996:2ochföljer attuppsen

ökat betydligt under 1990-talet ochgruppbostäder, harinte minst att
tillkommit med stöd de statliga stimu-äldrebostäder20 000 avnya

och modernisering sjukhemmen harOmbyggnationlansbidragen. av
ha bidragitskala. Stimulansbidragen beräknas tillskett blygsami mer

Hälften de sjukhemsboende delar fortfa-enkelrum.2 200 avca nya
andra.eller flerarande med enrum
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genomförandet de avgiftsbestämmelsemasamband medI av nya
Socialstyrelsen i uppdrag följaden fick utvecklingenl 1993 attmars

avgiftssystem.utformningen kommunernas slutrapportenoch Avav
och utvärderarföljer 1994:1 framgår bl.a.Socialstyrelsen deattupp

hyror sjukhemmenhade infört på och ålderdoms-flesta kommunerna
till bostadstillägg.grundade avgiftsmodellerNya påhemmen rättsom

med tillkommandetillsammans kostnadersjukhemmen innebär för
fåttläkemedel de boende har kostnadsökningaroch påläkarinsatser att

förekommer variationer mellan vadmellan och 200 %. Det60 stora
och omvårdnadsbehov fårlikartade inkomster betalamed ipersoner

Socialstyrelsens uppfattning skillnadenEnligt iolika kommuner. är
vad kan motiveras medför flerbäddsrumhyresnivå större än stan-som

flerbäddsrumplats i innebär så låg boende-dardskillnader och etten
betraktas boende.börstandard det inte ett egetatt som

1995/96för budgetåret fick Socialstyrelsenregleringsbrevet iI upp-
analysera de kommunala avgifterna äldre- ochoch pådrag kartläggaatt

Äldreomsor-Resultatet, redovisashandikappområdet. i rapportensom
Socialstyrelsen följer och utvärderar 1996:6, visaravgifter uppgens

avgifter såväl inom mellan kommunerna ochskillnader ipå stora som
högre inkomstlägen. Socialstyrelseni pekarskillnaderna störstäratt

handläggning avgifterna, framföralltkommunernasockså på brister i av
enskildes skydd för höga avgifter.det gäller den Kommunernamotnär

för hurregler jämkning kan ske maka elleroftasthar inga närt.ex.
omsorgsbehov såsom dagvård eller korttids-omfattandemake har

kommunerna har utarbetat riktlinjerhälftenEndastboende. tarav som
maka eller make den andrakvarboendehänsyn till när parten penna-

särskilt boende. Socialstyrelsen pekar antalpåflyttar till ettettnent om-
uppföljning eller klargörande behövs. gällerdär den Detråden attanser

självkostnad,marginaleffektema, begreppet handläggningbl.a. av
överklaga avslag på begäranavgiftsbeslut och möjligheten att om

jämkning.

oklarheterProblem och

Ädel-reformen genomfördessedan har boende-Under de år gåttsom
vissa otydligheter har lyfts fram. Riksdagensbegreppet diskuterats och

förslag från1993 på Socialutskottet den statligarevisorer granskade år
utvecklingenför särskilda boendefonnerstymingens betydelse av

Resultatet redovisadesunder perioden 1986-1992. i rapporten
för äldre Rapport 1993/94:3.Särskilda boendeformer Revisorerna

vissa oklarheter klassificeringen äldre-pekar bl.a. på ii rapporten av
det gäller bestämmelserkonsekvenserbostäder, fått närt.ex. omsom
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bestämmelser plan- och bygglag,hyreslagstiftning, iräddningstjänst,
föreslog bl.a. ändringRevisorernabostadsfinansiering avm.m.

bedömde förslagen kundeSocialutskottetbiståndsbeslut. utgöra ettatt
fortsatta arbete.för regeringensunderlagviktigt

frågan bostadstillägg tillbehandlade våren 1994Riksdagen om
den de kom-beslutade fr.o.m. l januari 1995och ersättapensionärer att

statligt bostadstillägg enlighetKBT med ibostadstilläggenmunala ett
bostadstillägg till1993/94:173propositionenförslaget imed om pen-

gäller derskr. 1993/94:305. det1993/94:SfU16, Närbet.sionärer
i propositionenframhåller regeringenövertagitssjukhem attsom

för boendeskall kunna lämnas ifortsättningenibostadstillägg även
föreslås dock innebärbegränsningboendeformer. En attsärskilda som

tvåbäddsrumtill boende ien- eller ilämnaskanendastbostadstillägg
tvåbäddsrum iifrågasätter boende iUtskottetboendeform.denna om

självaeller andra närståendemakarsigdetandra fall rörän när somom
boende. Utskottet ibetraktaskandela ettvalt egetatt ansersomrum

vilka kravytterligare börregeringentillkännagivande övervägaatt som
boendeformer skallsärskildaboende iförskall ställas ettatt anses vara

avvaktan påberättiga till bostadstillägg.kan Iboendesådant eget som
bostadstillägg förförslag tillregeringensgodtog utskottet rättdetta om

eller tvåbäddsrum.boendevid ibostadskostnad en-
granskninggenomfördekommunförbundet 1996Svenska en avpr

boende-boendeformer Särskildaför särskildagällerde regelverk som
andraoklarheter lagstiftning ochoch ibristerformer kartläggning av-
pekarkommunförbundet, 1996. ISvenskabestämmelser, rapporten

regelsystemen vadoch helhetssyn isamordningpåbristenförbundet på
samlingsbegreppetverksamheter ingår iformerde olika somavavser

fråganoklarheter bl.a.Exempel på sådanaboendeformer. ärsärskilda
servicehus ochSkatteregler gäller förolikadärfastighetstaxering,om

förekommer olika1987:l0 tvåbygglagenochsjukhem. Plan-I
för full-byggregler gäller olika kravBoverketsoch iboendebegrepp

boendefonner för äldre och försärskildaförbostäder,värdiga grupp-
bostadsanpassningsbidrag, räddnings-gällerdetbostäder. Också när

finns liknande oklarheter ochpensionärertillbostadstilläggochtjänst
boendeformer stadig-särskilda antingenklassificeringarskilda somav

vårdanläggningar.ellervarande bostäder
har Svenska kommun-mervärdesskattenlyftafråganI rätt att avom

likalydande skrivelser till Finansdeparte-medinkommitförbundet
anhållitSocialdepartementet ochochInrikesdepartementetmentet, om

innebörden kommunernamed denlagstiftningenförtydligande i attett
boende-belöper på de särskildamervärdesskattlyfta allfår somav

med anledningbeslutade den juni 199719formema. Regeringen att av
frågan.förarbetsgrupptillsättaskrivelsen översyn aven
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Frågan tillämpning avgiftsbestämmelsema i socialtjänstlagenom av
har berörts i propositionen ändring i socialtjänstlagen prop.om
1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rslcr. 1996/97:l24. Av propositio-

framgår medregeringen på de bristeratt handläggningi ochnen oro ser
rättssäkerhet enligt Socialstyrelsens kartläggning alltjämt finns isom
kommunerna särskilt vad gäller avgifter för särskilt boende. Den en-
skilde fortfarande utlämnad till otydligaär eller obefintliga regler för

jämkning och måste ofta själv väcka frågant.ex. sådan. Enligtom rege-
ringens bedömning det viktigt kommunernaär följeratt de allmänna
riktlinjer för handläggning avgiftsfrågor redovisas i propositio-av som

1992/93: 129 avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.nen om
Riksdagen beslutade hösten 1996 enligheti med förslaget i social-

Äldrefrågorutskottets betänkande bet. l996/97:SoU7, rskr. 1996/97:4
tillkännage behovet boendebegreppetatt översyn i de särskildaav en av

boendeformerna för äldre avgifterna och deras effekter.samt Utskottet
konstaterar många de sjukhemsboende fortfarandeatt inte kanav sägas
ha bostad. Utvecklingen vissa avgifter inom de särskildaen egen av
boendeformerna medför också problem för många äldre. En enrums-
bostad på ålderdomshem går dettaiett sammanhangt.ex. inte lik-att
ställa med sängplats i flerbäddsrum påett sjukhem. Man har frånetten
olika håll pekat på vissa otydligheter det gäller begreppetnär särskilda
boendeformer och denna bakgrund finna det skälmot att göra en mer
samlad utvärdering hur begreppet används och vilka eventuellaav
problem förknippade med det.ärsom

Sammanfattningsvis finns det otydligheter och bristande samord-
ning det gäller klassificeringennär särskilda boendeformer. I skildaav
sammanhang och lagstiftningar kan ålderdomshemt.ex. betecknasett
antingen bostad eller vårdinrättning. Avgörande hursom ären som en

i den lag skall tillämpas definierar boendebegreppet, vilket iman som
sin beror på lagen tillkom ellertur när reviderades. Samordnadesenast
definitioner saknas olikai lagar och dessa oklarheter kan leda till att
kommunerna ekonomiska skäl tvingas välja boendelösningarav som
kanske inte de behov tillgodose.mot I enlig-attsvarar som man avser
het med socialförsäkringsutskottets tillkännagivande regeringenanser

det skall klargöras vilka kravatt skall ställas för boende iattsom särs-
kilda boendeforrner skall berättiga till bostadstillägg.

Regeringen också med på de brister i handläggning ochser oro
rättssäkerhet enligt Socialstyrelsens kartläggning alltjämt finns isom
kommunerna särskilt vad gäller avgifter för särskilt boende. Den stat-
liga pensionärskommittén har vid flertal tillfällen påtalatett den svåra
situation många gånger uppstår för makar eller samboende densom när

flyttar till särskild boendeform.partenena en

9 19-0440SOU1999:33



1999:33SOUBilaga I242

kom-det uppdragutanförliggeräldreomsorgenförAvgifter som
HSUorganisationochfinansieringsjukvårdensochhälso-mittén om

avgiftsnivåerskillnader idebl.a.bakgrund storahar. Mot2000 somav
kom-hemställansocialutskottets görredovisatSocialstyrelsen samt

tillbör initiativ översynregeringen tabedömningenockså attmittén en
vårdenoch iBehoväldreomsorgeninomavgiftssystemet resurser -av

1996:163.SOUanalys,en

Uppdraget

socialtjänstlagenändring ipropositioneniuttalarRegeringen om
äldregällerdethuvudinriktningen när1996/972124 omsorg omatt

möjlig-förstärkafunktionshinderslags ärolika attmedoch personer
utgångs-bör dettapropositionenEnligtboende.tillheterna varaeget

tillsyn,behovomfattandeenskilde hardenfalldei närpunkten aväven
trygghetkraven påellertillsynbehovetvård. Närochomvårdnad av
bör dethemmetdettillgodoses ikanlängresäkerhet inteoch egna

Regeringenboendeform.särskildtillflyttamöjligheter an-finnas att en
olikapå deolika benämningarmångaförekommerdetvidareför att

särskiltsamlingsbegreppetiingårboendekollektivtslag somav
servicebostä-ålderdomshem,benämningarTraditionellaboende. som

bakgrund och kommerhistoriskharsjukhemochgruppboendeder, en
benämningarochboendeforrnerallteftersombetydelseförlora nyaatt

måste,hemmetdetkvar ikan bolängreintefram. När egnaväxer man
detvadboendet-särskildadet oavsettmening,regeringensenligt

beaktar denvård ochgoderbjudakunnakallas en-omsorg somen- livs-ochtrygghetintegritet,självbestämmande,behovskildes av
kvalitet.

redo-oklarheterochproblemkvarståendedebakgrund somMot av
olikaanalyserauppgiftmedtillkallasutredare attsärskildskallvisats en

därvidboendeform ochsärskildbegreppsocialtjänstlagensaspekter av
för-mellansamordningbättretilllederförändringarföreslå som

till detmed anknytningsamhällsområden särs-olikainomfattningar
utgångspunktskall haöverväganden attUtredarensboendet.kilda som

vidbostadbo imöjlighet ävenskall attmänniskor om-alla egenenges
skallboendeformersärskildaIochvårdbehovfattande omsorg.av
tideller längrekortareförochvårdbehovomfattande omsorgav --
inne-boendebegreppetsskall analyseraUtredarentillgodoses.kunna

benämningarolikakonsekvenservilkaochförfattningarolikabörd i
kravvilkaskall vidareUtredaren övervägafå.kanklassificeringaroch

skall berättigaboendefonnersärskildaboende iförställasbör attsom
boendefonnema isärskildadeförhållandetbostadstillägg. Det atttill
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varierande grad omfattas hyreslagens bestämmelser för med sigav en
osäkerhet såväl hos kommunerna hos de boende vad gäl-som om som
ler. Utredaren bör denna bakgrund undersökamot den nuvarandeom

enligt hyreslagenavgränsningen lämplig detär fråga boendenär är om
i särskilda boendeformer.

När det gäller avgifterna skall utredaren särskilt analysera frågan om
möjligheter överklaga enskilt avgiftsbeslut eller avslagatt ett på begä-

jämkning. Utredaren skall också kartlägga och redovisa situa-ran om
fortionen olika individer/hushåll det gäller avgiftskonstruktionernär

tillsammans med bidrag och skatter upphov till marginaleffek-som ger
rättsliga ochDen situationen de ekonomiska konsekvensernater. för

makar eller samboende den erhåller dagvård, korttids-att partenav ena
boende eller flyttar till särskild boendeform skall analyseras.permanent

Regeringen uttalar i propositionen ändring i socialtjänstlagen attom
nivån på forbehållsbeloppet måste den enskilde skälig lev-garantera en
nadsnivå och inte ligga så lågt kostnader för läkarvård, läkemedel,att

täckasmåste med socialbidrag. Det betydelseär stor attresor m.m. av
avgifter för läkarvård, läkemedel, korttidsvård, dagvård, hjälpme-t.ex.
del inte känns så betungande den enskilde avstår från insatsenattosv.

kostnadsskäl. Utredaren skall kartlägga vadi mån sådana problemav
har uppstått, i vilken utsträckning äldre hänvisas till och erhåller social-
bidrag för skäliguppnå levnadsnivå och vilkeni kommunernamånatt

förbehållsbeloppetj ämställer med förnivån "försörjningsstöd". Utreda-
skall också kartlägga kommunernas tillämpning självkostnads-ren av

begreppet och sammanhangi detta redovisa avgiftstäckningsgraden för
olika kommuner. Eventuella förslag från utredaren skall bedömas uti-
från kommunalekonomiska konsekvenser. Utredaren skall behandla de
delar uppdraget avgiftsfrågorna med förtur.rörav som

Samråd skall ske med Utredningen bemötande äldreom av
S 1995:159, Utredningen frågorvissaöversyn rörande social-om av
tjänstlagen och socialtjänstens uppgifter S 1997:109, Kommittén om
hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation HSU 2000-
S 1994:152 och förarbetsgruppen vissa frågoröversyn rörande detav
kommunala mervärdesskattesystemet.

För utredarens arbete gäller kommittédirektiven till alla kommittéer
och särskilda utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenserattom
dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23,att redo-att
visa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 och redo-att
visa konsekvenser för brottslighet och det brottsförebyggande arbetet
dir. 1996:49.

Utredningsarbetet skall avslutat den l december 1998.senastvara

Socialdepartementet
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Övrigal skrivelser m.m. som
överlämnats till eller inkommit till
utredningen

Övriga frågeställningar regeringen hänskjutit tillsom

utredningen

Till utredningen har från departementet överlämnats skrivelser angå-
ende

Det orättvisa i kan få betala olika för hemsjukvård.att I0 man samma
kommuner huvudman för all hemsjukvårdär ingår hemsjuk-som
vård i det kommunala i andra ingår den i landstingetstaxesystemet,
och därmed i det statligt reglerade högkostnadsskyddet. kommunerI
där landstinget huvudman för hemsjukvård i ordinärtär boende är
avgiftsreglerna för hemsjukvård olika beroende boendefonn.av
PRO i Molkom.
Vilken rättslig inverkan underhållsavtal mellan makar kan ha på0
kommunernas föravgifter äldreomsorg. Sveriges Pensionärers riks-
förbund, SPRF
Önskemål dialog kringfå bl.a. hur hänsyn tillatt merkostna-tas0 en
der för funktionshinder vid bedömning förbehållsbelopp DHR.av
Synpunkterna vidareutvecklades vid uppvaktning utredningenen av
1998-04-21.
Synpunkter lämplig utformning avgifter, med Helsingborg0 ang av

exempel. SPF Kärnan i Helsingborgsom
Synpunkter förekommerpå det det blir alltför mycketatt att in-0 av
stitutionskaralctär vissa särskilda boendefonneröver förnya perso-

skall erbjudas lämna institutionerna Länsstyrelsen i Upp-ner som
sala län och socialnämnden i Uppsala.
Synpunkter från socialnämnden i Umeå beträffande frågor i gräns-0
landet mellan ochSoL, HSL LSS. Denna skrivelse har utredarenav
överlämnats för kännedom till socialtjänstutredningen.
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Övriga erhållitutredningenskrivelser

be-äldreboendeproblemetaktualiseratharAB attKirunaRadiotjänst i
1989:41.TV-avgift SFSolika i lagenhandlas om

självkostnad, hyres-synpunkterframförtDemensförbundet har ang
beskattningavgiftinkomstrelateradboende, extrasärskiltisättning som

ekonomi.kvarboendesavgiftenpåpåverkankapitalets samtsjuka,av
utredningenuppvaktningvidvidareutveckladesSynpunkterna aven

1998-08-1
aktualiserat frå-län harStockholmssjukvårdsomrâdet iNordvästra

vid mellanavgiftssättningbeträffandeuppstårproblem somomgan
derehabilitering iförverksamheterdrivnahuvudmännen gemensamt

och primär-landstingmellandelathemsjukvårdsansvaret ärdärlän
kommuner.

frånfrågeställningvidarebefordratstadsdelsnämnd harVällingby en
orättvisaenligt SPFdetbeträffande attVällingbyi somSPF personer

deavgifthögresjukhem/motsvarande får änpåsjukvårdfår sin somen
sjukhus.vård påmotsvarandefår

problempåtalatochtill utredningenskrivitharHallsbergSPF i
5beloppmed fiktivtberäknasräntaniHallsbergs kommun, att resp

svårbegriplig. iSPFoch deninsatsrelaterad ärattinte,15 äratt taxan
undviks.kommunernamellanskillnadervidarevillHallsberg att stora

räknarkommunHässleholmspåtalatharKnislinge attNilsson iBerit
"kall-medupplåtesäldreboendeiförschablon värmepå somsamma

kr/år undercirka 000vilket 5BTP, ärberäkningenvidhyra" avsom
kostnaden.faktiskaden

med särskildbostadboende iförgodMeurling,Inez personman
uppstårproblemskallutredningen taävenönskarservice somatt upp

förräkna in utrymmenönskarkommunerna personergemensammanär
personkrets.hör till LSSsom

synpunkter påframförtharvid Enator,Allan tjänstemanLarsson,
ochanvändas,skallinkomstbegreppvilkatydliggöravikten somattav

jämföra förbe-omöjliggörkommunernai attskiftandedehur systemen
emellan.nivå kommunerhållsbeloppens

ienskildaangåendeGötalandLänsstyrelsen Västra sompersoner
ochför hälso-avgifterklagomålframfört överLänsstyrelsentillbrev

enligt LSS.gruppbostäderisjukvårdsinsatser
förfårinkomsterÖhberg med lågapensionärerhurangåendeAnita

äldreomsorgsavgift.sinerlagthaefterkvarlite att
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Tabellbilagor

Allmänna uppgifter antal äldreomsorgstagare ochom
bostäder i särskilt boende

Tabell A. Antal med hemhjälp i ordinärt boende ochpersoner
serviceboende

Hemhjälp i ordinärt boende Hemhjälp i serviceboende
Män Kvinnor Alla Andel Män Kvinnor Alla Andel

år65 7667 8 146 15 813 ll 1 174 933 2 107 4
65-79 16 823 28 448 45 271 31 4 537 2877 11 824 24
80-89 19 180 48 544 67 724 46 7 000 18 189 25 189 52

år-90 4047 13 017 17 064 12 2150 7514 9664 20
Alla 47 717 98 155 145 872 100 14 861 33 923 48 784 100
Andel 33 67 100 30 70 100
Källa: Socialstyrelsen, Socialtjänststatistik 1998:7; uppgifterna 1997-12-31avser

Tabell B. Antal bor i särskilt boendepersoner som

Män Kvinnor Alla Andel
år65 3 125 2 356 5 481 4

år65-79 30213 19 708 33 010 24
80 och äldre 26 661 71 054 97 715 72
Alla 43 088 93 118 136 206 100
Andel 32 68 100
Källa: Socialstyrelsen, Socialtjänststatistik 1998:7; uppgifterna 1997-12-31avser
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totaltTabell C. Antal omsorgstagare

AndelTotaltHemhjälpisärskilt iAlla
boendeordinärtboende

32805907174708843Män
6827319198 15511893Kvinnor

100078282872145206136Alla
1005248Andel

2-3 l1997- 1uppgifternaSocialtjänststatistik 1998:7;Socialstyrelsen,Källa: avser

hemsjukvårdoch/ellerhemhjälpOmfattningenTabell D. av

120-1980-150-7926-4910-251-9Timmar
månadper

2 484274772 359 4356801358722Män
4610162439Andel

8815742236 7310 132029 58802842Kvinnor
5711172535Andel

8 36501619 008 ll29 7452684364 615Alla
56ll172537Andel

1997-12-31uppgifternaSocialtjänststatistik 1998:7;Socialstyrelsen,Källa: avser

i äldre-boendestandardlägenheteroch samtTabell AntalE. rum
1997och19941992,boende

199719941992
AndelAntalAndelAntalAndelAntal

100124 994100123 276100523110Totalt
76103 74295 572 716879281toalettmed egen
6790 7205678747 7508557dusch/badmed egen

56 08065698 77117Flerbäddsrum
2734 0594048 86646275501 utanrum

kokmöjliggzt
4193850181 33402330525med1 rum

kokmöjlighet
2531 7382631 3622324 934kökoch2 rum

22 1792418 220282kökoch3 rum
ochSocialtjänststatistik 19941993,SCM 23SCBSocialstyrelsen,Källa:

årdecemberdenförhållandena 31uppgifterna1998817; respperavser
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Tabell F. Antal bor i äldreboende antalsamtpersoner som personer
delar med make/maka/sambo,än och antalsom rum annan

växelvårdsplatser

1992 1994 1997
Antal Andel Antal Andel Antal Andel

alla boende 061121 100 135 536 100 136 206 100
delar 17 910 15 18 848 14 11 739 9varav rum

platser 5 422a 6 282- - - -
växelvård
Källa: Socialstyrelsen, SCB SCM 23 1993, Socialtjänststatistik 1994 och

förhållandenal9988:7; uppgifterna den 31 december åravser per resp
a år uppgift saknas för tidigare år1995,avser

Tabeller avseende hyror och avgifter

Äldreuppdraget,Nedanstående frånhämtatär Rapport 97:8 Pensio-
närshushållens kostnader för äldreomsorg och sjukvård, från bear-
betningar för avgiftsutredningen96HINK från PM från SCBsamtav
98-05-18 Avgifter kommunerinom och landsting.

Tabell Andel kommuner med viss taxeform i äldreboende med
helinackordering %

Taxetyp 1994 1995 1996
hyra,avgift, inkluderar kost och 12 11 10en som

vård
två avgifter, hyra, avgift 16 23 24separat en som
inkluderar kost och vård

avgifter, debitering hyra, kost 72 66tre separat 66av
och avgift för vård
Summa 100 100 100
Källa: SCB; 95, 96HINK 94,
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kommunernasenligtboendeformersärskildaiTabell Hyror
1996uppgifter,

kr
PercentilKvartil 3 9MedianKvartil 1Percentil1Rumstyp

10001000832832832n2Flerbäddsrum
2000173016839649301n1Tvåbäddsrum
30001891180014831400badEnkelrum utan

n16och wc
2500220020001600737medEnkelrum wc,

n31badutan
37803413281923651970medEnkelrum wc

nä3badoch
446441003731333127861rokn47lgh
53074558407732002995n81r0klgh
42733670278619471483Samtliga

högsthar%Kvartil 1 25BOA-utredningen;förbearbetning96,Källa: HINK
mittersta vär-Medianvärde.dettahögsthar%kvartil 75värde, 3:edetta

värde.dettahögsthar%9010percentil1/9det; resp

särskildaiintervallivissahushåll med hyrorAndelTabell
samt1996 enl kommunernasoch19951994, svarboendeformer,

individernasenligt1996och1995 svar

IndividensKommunernas svar% svar
19961995199619951994månadkrHyra, per

22232940301-2000
20232823312001-3000
28322728263001-4000
3023159134001-

100100100100100Summa
in-HINK 95,och -95; Kommunernas-94HINK97:8 respsvarKälla: Rapport

BOA-utred-förSCBspecialbearbetning1996fordividemas avsamtsvar,
ningen.

servicehus/service-mellantydligtlikaskildes inteenkätårs1994lAnm:
två-iborPersonernaheldygnsomsorg.medäldreboendeoch somlägenhet

standarddennamedanservicehus, ärvanligen iborellerrumslägenheter större
boendefonner.liknandeochgruppboendensjukhem,ålderdomshem,ovanlig i

1996individsvarenBortfallet i ärjämförbara.heltintedärförUppgifterna är
vansklig.och 1996mellan 1995 ärjämförelsevarforstort,
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Tabell Hyror i särskilda boendeformer relaterat till boende-
standard, 1995

Antal skattat till riksnivåpersoner,
Hyra Två- fler- Enbädds- Ett Två Annat Uppgift Totaltrum rum

bäddsrum och kök och kök saknasrum -
0 100 0 100 0 0 0 200

1-1 000 1 500700 0 0 0 0 2 300
1 001-2 000 2 400200 7 1 250 300 0 300 11 700
2 001-3 000 3400 200 3 400 600 300 0 7 900
3 001-4 000 0 1 700 7 600 200 200 200 9 900
4 001-5 000 200 2 000 1 900 400 100 0 2 800
5 001-6 000 0 0 200 0 0 0 200

uppgift saknas 1 400 3003 1 600 200 0 1 100 7 700
totalt 6 100 16 300 16 000 1 800 600 1 600 42 500

SCBÄ1drecentIum.Anm: Källa: HINK-95,



SOU 1999:33Bilaga 3252

eventuellenligt ordinarievård och +Avgifter förTabell 5a. omsorg
helinackordering.äldreboende med1996 iseparat taxa

från och kostsärskiljas hyravärd-avgiften kanvilkaförEnbart de

Antal urvaletKonfidensintervall iAntalmånadAvgift, kr personerper
101 7506742kr 1:0

1577294 ikr1-100
518913261kr101-200
32191:10521kr201-300
32191:11052kr301-400

131:19733 515kr401-500
5262:|:13971kr501-600
6409:hl7391kr601-750
96551:15062kr000751-1
20741:1757kr250001-11
42911:1269lkr251-15001
1577294kr000501-21
000 1:kr500001-22
2816589kr501-3 0002
2692489lcr 1:001-4 0003
1577294 1:kr000001-54
0O0kr-5 001

671:4 71825619Summa
521:4 32232215uppgift saknas

1193501:657934Samtliga
BOA-utredningenförbearbetningKälla: 96,HINK
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Tabell 5b. Avgifter enligt 1996 i äldreboendeseparat taxa med hel-
inackordering. för vilkaEnbart de avgiften kan frånsärskiljas
hyra och kost

Avgift, kr Antal Konfidensintervall Antal urvaletipersonerper
månad

kr 00 0 0i
kr 2 7241-100 il 780 9

695kr 4 i2 466101-200 15
320kr l il 201201-300 5

kr 2 062 il 729301-400 6
91440l-500kr il 117 3
884kr 999501-600 3i
294kr 577601-750 1i
642kr 1 il 466751-1 000 5

0 0kr- 0l 001 i
17916 i4 513Summa 52

saknas 36 667 i6 297uppgift 134
52 847 668Samtliga i7 186

BOA-utredningenKälla: bearbetning för96,HINK
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avgift enligt ordinariekost, ochTabell avgift förHyra, separat
med helinackordering. Hela populationenäldreboende1996 itaxa

Konfidensintervall Antal urvaletAntalmånad iAvgzfi, kr personerper
147 288 11cr501-1 000 i

816 2589500kr1001-1 i
0 00000 kr501-2 il

il 082 41 072kr5002 001-2
il 262 51 397kr0002 501-3

6il 3211621kr5003 001-3
13i2 443237kr 4501-4 0003

i2 971 239386lcr001-4 5004
i2 953 300388lcr0004 501-5
i2 080 125173kr500001-55

318 16i24568000kr501-65
723 23i26 602kr6 001-6 500
172 15i24 275kr501-7 0006

8il 55122117001-75001u
501-8 140 3:1:l952kr0007

3865737kr5008 001-8 i
816 2589kr501-9 000 i8

0 00kr5009 001-9 i
906 1462kr501-10 000 i9

0 00kr001-11000 i10
1288147kr001-12 000 i11

0 O0kr-12 001 :I:
373 16848 108 i7Summa
227 18738 i24uppgift saknas
668 186i752 847Samtliga

BOA-utredningenbearbetning förKälla: 96,HINK
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vårdTabell 7a. Avgift for kost, och i äldreboende medomsorg
helinackordering, efter inkomst, 1995. Ensamboende

AntalAntal Avgift, krTaxerad inkomst månadi per
urvalettjänstkapital 1 Kvartil Median 3:e Kvartilpersoner :a

11 500 49 2 171-60.000 2 366 2 571
10 200 45 99760 001-90 000 1 2 499 2 722
4 700 21 2 39790 001-120 000 2 561 2 850

173 800 2 791 462120 000- 3 3 885
132samtliga 30 200 2 271 2 494 2 785

Äldreuppdraget tabellbilaganKälla: enligt 97:8, tabellHINK 95 5

i olika inkomstintervallerTabell 7b. ensamboende ochAntal som
vård och i äldreboendehade avgift for kost, med hel-omsorg

1996inackordering

Antal Konjidens Andel Andelinkomst tjänstTaxerad
intervall kapitalpersoner

ackumulerat
månadkr % %kr år perper

000 16 932 4 468 41 41-5-60 000 i
10500 599 3 583 25 665 001-760 001-90 000 i
5 886 2 663 14 80501-10 00090 001-120 7 i

000
8 285 3 220 20 10010 001-120 000- i

41 703 6 990 100Samtliga d:
ensamboende

för BOA-utredningenbearbetad SCBKälla: 96HINK av

vård och i äldreboende medTabell for kost, hel-Avgift7c. omsorg
1996. Ensamboendeinkomst,inackordering, efter

månadavgift, krinkomstTaxerad per
medianpercentil 1:a 33 % 67 %tjänstkapital 3:e 91

kvartil kvartil gecentil
2 133 2 342 2 1331 865 2 808 2 808 3 046-60 000
2 221 2 413 2 221 665803 2 2 786 3 09660 001-90 000 1
2 443 2 589 2 443928 2871 3 052 3 62690 001-120 000
2 527 2 2 5272 100 777 3 556 3 698 5 231120 000-
2 270913 2 461 2 270 2 808 970samtliga 1 2 3 572
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avgift, 33/67har högst denna 33 67percentil 101 procentprocent resp
percentil 90 har högst dennadenna avgift, 9har högst procentprocent

ovan/kvartil/medianavgift; se
för BOA-utredningenbearbetad SCBKälla: 96HINK av

vård enligt ordinarie eventuellochTabell Avgifter för +8a. omsorg
särskilt boendelservice-ordinärt boendei1996 samtseparat taxa

boende

Konfidensintervall Antal urvaletAntal ikrAvgift, personerper
månad

656 23446 260 kr i
400 31279 391-100 kr i
753 63548 418kr101-200 i

594 43716 875kr201-300 i
4 464 5900917kr301-400 i

769 50313 368kr401-500 i
3 469 3510118kr501-600 i

463 92213 006kr601-750 i
423 66011421kr751-1 000 i

1813 163 5651001-1250 kr i
1 304 7705lkr251-1500 i1
1 823 71932kr501-2 000 i1

610351236kr2 001-2 500 i
2659458kr501-3 000 i2
000kr3 001-4 000 i
000kr4 001-5 000 i
000kr-001 i5

ill 446 446232125summa
4 408 5639016saknasuppgift i

i12 088 502622141samtliga
BOA-utredningenförbearbetningKälla: 96,HINK
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boende och1996 i ordinärtseparat taxaenligtAvgifterTabell 8b.
boende/serviceboendesärskilt

urvaletAntalKonfidensintervall iAntalkrAvgift, personerper
månad

51 018115 i1kr0
69815i4720191-l00kr
56i418064015kr101-200

7158il483lkr201-300
7441il1916kr301-400
2734526 ikr401-500
2762548 ikr501-600
2762548 ikr601-750
43481346 ilkr000751-1
1577294 ikr250001-11
1453i231kr500251-11
00i0kr-5011

1569206373 i43summa
343253i7079saknasuppgift

1906157080 i53samtliga
BOA-utredningenförbearbetning96,HINKKälla:

eventuellordinarieenligt +vård ochforAvgifterTabell omsorg9a.
boendelservice-särskiltboende samtordinärt1995 itaxaseparat

Ensamboendeinkomst.efterboende,

månadkrAvgift,Antal iAntal perinkomstTaxerad
kvartilmedian 3:ekvartilurvalet 1tjänstclzkapital :apersoner

41525015012810033-60.000
4753141801592004060.001-90.000
582368232847002190.001-120.000
77150030011975030120.000-
533343182490700125samtliga

ensamboende
6925003208030010sammmanboende

tabell 5tabcllbilaganÄldreuppdxaget 97:8,enligt95Källa: HINK
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Tabell 9b. vårdAvgifter för och enligt ordinarie + eventuellomsorg
1996separat taxa i ordinärt boende samt särskilt boende/ser-

viceoende,efter inkomst. Ensamboende

Taxerad inkomst Antal Konfidens- Andel Andel tjänst
intervall kapitalpersoner

ackumulerat
kr år kr månadper % %per

-60.000 -5 000 36 228 6 476i 30 30
60.001-90.000 5 001-7 500 38 492 6 745i 32 62

90.001-120.000 501-107 000 16 074 4 375i 13 75
120.000- 10 001- 30 337 6 354i 25 100
samtliga 121 132 11 633i 100
ensamboende
Källa: HINK 96 bearbetad SCB för BOA-utredningenav

Tabell vård9c. Avgifter för och enligt ordinarie + eventuellomsorg
1996 i ordinärt boendeseparat taxa särskilt boendelservice-samt

boende, efter inkomst. Ensamboende

Taxerad inkomst 1 percentil kvartil1 33 % median 67 % 3:e 9 percentil:a
kvartil

-60 000 50 189 237 330 475 475 635
60 001-90 000 100 175 224 345 450 487 700

90 001-120 000 120 190 239 400 540 650 875
120 001- 100 270 371 551 689 864 1 309

samtliga 100 194 250 385 500 589 865
1 percentil 10 har högst denna avgift, 33/67procent 33 67procent resp

har högst denna avgift, 9 percentilprocent 90 har högst dennaprocent
avgift; 1:a kvartil har högst25 % denna avgift, kvartil3:e 75 % har högst
denna avgift; median mittersta värdet.
Källa: HINK 96 bearbetad SCB för BOA-utredningenav
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ochi ordinärt-färdiglagad matförbetalningAvgift/ ser-Tabell 10.
viceboende

AndelhushållAndelhushållAntalAvgift
ackumulerat

996119951996995119961995
21%20%21%20%73009700O
32%25%11%5%380022001-100
38%31%6%6%22002900101-250
43%45%5%14%18006600251-500
52%59%9%14%30006800501-750
68%70%16%11%56005200751-1000
81%93%14%23%4800112001001-1500

100%100%19%7%660033001501-
100%100%3510047900summa

124600106000saknasuppgift
159700153900alla

1996och1995HINK-undersökningarfrån SCB:sdataBearbetningKälla: av

19951994boende,ordinärtavgift,ochinsatsTabell Typl 1 av.

AvgiftAndelTyp personerav
aktivitet

kvartil3:emediankvartil1:a

19951994199519941995994I199419951994
770300500210300200:l:1%2%%:bll %personlig

omvårdnad
6505804154153002908%51%:l:6%44 %personlig

omvårdnad
service+

370450250300170180i7%38%:t6%51 %enbart
service

175125100100707013%9%12%4 %trygghets-
larm
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Tabell 12. Typ insats och avgift, serviceboende, 1994 1995av

Typ Andel Avgiftav personer
aktivitet

1 kvartil median 3 kvartil:a :e

1994 I 995 1994 1994 1995 1994 1995 1994 1995
personlig 2 12% % 0% i0% 225 270 930- - -
omvårdnad
personlig 88 % :t20% 16%79% 330 300i 450 460 730 670
omvårdnad

service+
enbart 9 % :t6% 18% i7% 260 160 440 245 450 370
service
trygghets- 1 % i2% 3% i3% 125 70 125 265 125 365
larm
Anm: I personlig omvårdnad medtas: Personlig omvårdnad; Personlig assistansenligt
SoL enbart 1994; Ledsagarservice enligt SoL; Matlagning i den enskildes bostad
enbart 1995; Avlösning, stöd för närståendei hemmet; Promenader enbart 1995
I service medtas: Städning; Fönsterputs enbartl995; Tvätt; Matdistribution; Daglig-

Ärendenaruinköp enbart 1995; såsom apotek, Ärenden,bank enbart 1995;post,
bank, affär enbart 1994t.ex. post,

I trygghetslarm medtas: Trygghetslarm; Trygghetsnngning/telefonservice enbart
1995
Källa: HINK 1994 och 1995
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i ordinärtår äldreoch66hemtjänst,harHushållTabell 13. som
och efterföreundersocialbidragsandelochantal normboende,

sjukvårdäldreomsorgavgifter for resp

hushåll medallaAndelhushållAntal avUnder norm
%hemtjänstkr per

månad
EfterEfter äo-FöreEfter äo-Efter äo-Före

ochavgiftavgifterochavgift äo-avgiftavgifter
sjukvård/avgiftsjukvård/
läkemedelläkemedel

776200107501075081-250
763600935087003251-500

1211670017700153509501-1000
121078001615100350101001-

373422300549004915032underAlla
5,45,14,2 :l:800740076100 :hinorm

6366786009010095850112underAlla
6,97,17,6 i0001020010 :l:000ll :I::i:norm

AllaÖkning av
hushållantal

kommersom
22 1504004 +750 +17under +norm

ensamboendeSocialbidragsnorm1995.HINKfråndataBearbetningKälla: av
månadkrmakar/sammanboende 7225förlcr, per45131995 var

ochhyranäräldreboendeensamstående iAntal somTabell 14.
för-under ettliggerbetald,ärvård ochkost,avgift för omsorg

kr3511behållsbelopp om

åldersgruppenallaAndel iAntalÅlder av
17500år66-74
261003år75-84
452008år-85
36800llår-66Alla
6440021underAlla norm

10020033boendeAlla
inkomsterhushållensundersökningfrån SCB:sdataBearbetning omKälla: av

1995
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Tabell 15a. Förbehållsbelopp november 1997 i ordinärt boende,
skall betalasmat förbehållsbeloppetmed

Percentil Ensamst. 65 SamboEnsamst 65 år- Sambo 65 år 65 år-
antal svar:138 antal svar:139 antal svar:125 antal svar:131

1 2 968 2 968 5 055 5 055
5 3 034 3 034 5 073 5 073
10 3 047 3 047 5170 5170

1:a25 3 267 3 239 5 500 5 449
kvartil
50 median 3 460 3 451 5 712 5 712

3:e75 3 721 3 569 6 050 5 879
kvartil

.
90 0844 3 720 6 665 6 353
95 4 262 3 812 6 927 6 6665
99 4 528 4 061 7 260 6 927
medelvärde 3 532 3 425 5 821 5 717

Tabell 15b. Förbehållsbelopp november 1997 i särskilt boende

Percentil Kosten täcks för- Kosten täcks förbehålls-av av
behållsbeloppet; antal beloppet; antal 33svar: svar:
165 181resp

Ensamst. Ensamst 65 Ensamst. 65 Ensamst 65
65 år- år-

1 0501 1 050 3 035 3 035
5 1213 1248 3 041 3 041
10 1 344 1 344 3 207 3 207

1:a25 kvartil 347l 1 347 3 427 3 350
50 median l 379 1 379 3 550 3 479
75 3:e kvartil 1 500 1 500 3 776 3 630
90 1 650 1 573 3 872 3 721
95 1 814 1 617 4 235 3 782
99 2 104 l 900 4 380 3 933
medelvärde l 446 1 422 3 577 3 472
Källa: Specialbearbetning för BOA-utredningen SCB:s enkät till kommu-av

deras taxekonstruküoner november 1997 1nerna om
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boendei ordinärt1995FörbehâllsbeloppTabell 15c.

år65Yngre änäldreochår65
SammanboendeEnsamboendeSammanboendeEnsamboende-Hushållstyp

belopp
5712345157123451lzakvaxtil
5712345157123451median

000657036 0357003kvartil3:e

helinackor-medäldreboende1995 iFörbehållsbelopp15d.Tabell
dering

maka/makeKvarboendeSammanboendeEnsamboendebeloppHushållstyp
451365023251kvartil1:a
45132 700360lmedian
570300035001kvartil3:e

kommunernafrån 8 %saknasSvar-95;HINK avKälla:
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Tabell 16. Andel hemtjänsttagare med viss typ insats 1994-1996av

Nyttjat betalattjänsten, via Nyttjat Summa
tjänsten nyttjar
gratis tjänsten

1996 Hemtjänsttaxan Separat taxa
städning 68% 3 % 0 % 71 %

ersonlig omvårdn 49 % 0 % 0 % 49 %
trygghetslarm 25 % 21 % 1 % 47 %
tvätt 45 % 0 % 0 % 46 %

daåligvaruinköp 34 % 0 % 0 % 34 %
ärenden 23 % 0 % O % 23 %
matdisnibution 14 % 4 % 2 % 20 5
fönsterputs 16 % 3 % O % 19 %
hemsjukvård 11 % 1 % 6 % 18 %
matlagning 16 % O % O % 16 %
dagverksamhet 4 % 2 % 0 % 6 %
fotvård 2 % 2 5 0 5 4 %
1995
städning 70 % %7 0 % 78 %
tvätt 47 % 0 % 0 % 47 %
personlig omvårdn 45 % 1 % 0 % 45 %

ggghetslarm 19 5 22 % 3 % 44 5
ggligvaminköp 38 % 0 % 0 % 38 %
matdistribution 19 % 15 % 0 % 34 %
ärenden 23 % 0 5 0 % 23 %
hemsjukvård 10 % 3 % 6 % 19 %
fönsterputs 15 % 2 % O % 17 %
matlagning 15 % 0 % 0 % 15 %
fotvård 2 % 3 % 0 % 5 %

dgrverksamhet 3 % 1 % 0 % 4 %
1994
städning 81 % 3 % 0 % 84%

ersonlig omvårdn 53 % l % 0 % 54 %
tvätt 50 % 2 % 0 % 52 %
trygghetslarm 27 % 14 % O % 41 %
ärenden 35 % 1 % 0 % 36 %
nxatdistribution 20 % 3 % O % 23 %
fotvård 3 % 8 % 0 % 10 %
Källa: HINK 94-96
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sjukvård läke-ochhälso- samtAvgifter/kostnader öppenTabell 17.
1995medel under

Ackumulerat KrAndel medAndelKonfidens-AntalBelopp per
månadutgiftintervalli

1719%19%16%094185212281-400
5041%22%18%20167314261401-800
8358%18%15%18248830212801-1200

11773%14%12%157711701611201-1600
14287%14%12%157523701681601-1800

95% 1758%7%12043847991801-2400
200100%5%4%9576245612401-

15%19044200212inga
utgifter

100%100%488414lsumma
1076587581uppgift

saknas
363496ltotalt

85%2882021hafthar
utgift

97:8Källa: Rapport
förmed 12,divideratsså klassmittenberäknadmånad attkostnadenAnm: per

kr.410beloppet 2harkr använts401intervallen 2den öppna

tandvårdhafttandvård,förKostnader somTabell 18. personer
1995

AndelKonfidens-intervallAntalBelopp
34%800220003101-500
30%6002000027200050-1
16%50015000142000001-21

6%000900057000001-32
6%000950055000001-53
4%200760034000001-75
2%4 30050015000001-107
1%000400012000001-1510
1%10035007001-15
1%70030008utgifteringa

100%100914alla
97:8Källa: Rapport
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Tabell Avstått19. från påhjälp grund avgiftenav

duHar under 1995/1996 behövt hjälp med sysslorvissa vardagslivet,i tex.
städning, matinköp, påklädnin

.
1995 1996

Antal Andel Antal Konf Andel
behöver 178 000 28% behöver hjälp, får 157 000 13 302 27,5%+-
hjälp tillräcklig hjälp

behöver hjälp, fâr 26 000 5 967 4,6%+-
tillräckliginte hjälp

klarar 455 000 klarar72% själv 386 000 14 060 67,6%+-
själv

2 000 1 740 0,4%svar +-
633 000 100% 571 000 10 597summa 100%summa +-

Har du hemtjänst, 1995/1996, de de har behov hjälpsvarat attav som av
1995 1996

Antal Andel Antal Konf A ndelint.
107 000 60% 109 000 11 561 60%+-summa

ja, och får 98 000 11 062 54%+-
tillräcklig hjälp
ja, får inte 11 000 3 956 6%+-men
tillräcklig hjälp

nej 71 000 40% nej 74 000 9 713 40%+-summa.
fårnej, 59 000 8 785 32%men +-

tillräcklig hjälp
fårnej, och inte 15 000 4 540 8%+-

tillräcklig hjälp

780svar +--
178 000 100% 183 000 14 008summa 100%+-summa

Har avgiftens storlek för hemtjänsten påverkat dig/er så du/nz avstått heltatt
från hemtjänst
1995 1996

antal andel antal konf andelint.
18 000 26% 17 000 4 967 23%+-

nej 51 000 74% nej 55 000 8 458 75%+-
1 500 1svar 558 2%+-svar

69 000 100% 73 500 9 713summa 100%+-summa
Amn: endast de de avstått från hemtjänstsagt att bedömt behovtrotssom eget

fåtthar frågan
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du/ni minskatpåverkat dig/er såhemtjänstenstorlek föravgiftens attHar om-
hemtjänstfattningen av

1996ställdes 1995Frågan
AndelAntal Konf int.

4 257 12%00013 +-
84%10 77292 000nej +-

427 4%24 000 +-svar
100%56111109 000 +-summa

fått fråganharhemtjänstde harharendast de attsagtAmn: som

uppdelat påfrån kommunen,hjälphardeför inteinkomstochålderKön, som
destorlekavgiftensgrundpåhjälpfrånavstått som av-de respavsom

skälandrastått/minskat av
19961995

AndelKonfAntal int.AndelAntal
16%0042avstått på 3 100 +-15% män,3 500män,

avgiftendavstått av
85%4 677avstått 16 900 +-85% män,19 600män,

avgiftengrundavstått av
O0 +-män, vetmän, vet

26%4 562200avstått 14kvinnor, +-31%80013kvinnor,
grundavstått av

avgiften
71%228200 7avstått 38kv., +-69%30031kv.,

avgiftenrundavstått av
3%1 5586001 +-kvinnor, vetkv., vet

31%4 665300avstått 1575-84 +-25%12 10075-84
avgiftenrundavstått av

69%7116avstått 34 300 +-75-8475%4003575-84
grundavstått av

avgiften
1%78040075-84, +-vet75-84, vet

8%7411på 2 000avstått85- +-25%avstått 200585-
avgiftend av

87%420700 5avstått 20 +-85-75%6001585-
algiftengrundavstått av

5%34911 20085- +-vet85- vet
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Inkomst vid kvartil,1 median 3:e kvartil för de avstått de:a resp som resp som
avstått på grund avgiftens storlekav

1995 Inkomst: 1996 Inkomst:
1 kvartil kvartil1:a :a
avstått avstått53 400 på grund avgiften 60 888av

avstått 60 600 avstått på grund avgiften 58 675av
vet vet 54 620
median media
avstått avstått66 800 grund avgiften 78 864av

avstått 83 000 avstått pågrund avgiften 89 808av
vet vet 59 600

kvartil3:e 3:e kvartil
avstått avstått på108 600 grund avgiften 125 420av

avstått avstått137 100 grund avgiften 138 537av
vet vet 62 204
Källa: ochHINK 95 96

J
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