
 

 
Kapitel 8 i Socialtjänstlagen reglerar kommunernas möjlighet att ta ut avgifter för insatser i 

äldreomsorgen. I lagen står det att kommunen får ta ut skäliga avgifter för bland annat hemtjänst, 

dagverksamhet och bostad i särskilt boende. Lagen fastställer vissa grundbelopp – däribland maxtaxan 

för omsorgsinsatser och minimibeloppet – den summa som ska täcka normalkostnader för bland annat 

livsmedel, kläder, fritid och hygien. 

 

Det finns stora olikheter i hur kommuner väljer att implementera avgifter i äldreomsorgen. Vissa väljer 

att införa timtaxa för hemtjänsten, andra kommuner väljer att använda sig av avgiftsnivåer. Det finns 

också skillnader i storleken på avgifter för serviceinsatser, larm och matlådor och hjälpmedel. 

 

Eftersom Umeå använder en modell där avgiften enbart beräknas efter tidsåtgång blir kostnaden för 

en hemtjänstinsats samma för en före detta VD med miljoner på banken som för en fattigpensionär. 

Detta brukar legitimeras med att kostnaden vård- och omsorg aldrig kan överstiga maxavgiften – i 

dagsläget 2 170 kr/månad. Lagen säger också att den enskilde måste få en viss summa kvar varje 

månad – minimibeloppet – för att täcka nödvändigheter. Därför kommer ju den enskilde aldrig att stå 

på bar backe, så att säga. 

 

Men i praktiken innebär det att den som har en låg pension måste välja mellan nödvändig hjälp med 

sin dagliga livsföring i stället för att kunna fortsätta leva ett innehållsrikt liv som tidigare. Det är ett 

ohälsans lotteri, där förloraren alltid blir den som har haft ett tufft arbetsliv som slitit på kroppen och 

den som har arbetat lågavlönat. Arbetaren blir därmed dubbelt bestraffad, och får leva sina sista år i 

ofrivillig askes, där det inte finns pengar till någonting utöver den dagliga livsföringen. 

Det är rimligt att den som har en mycket låg pension betalar mindre för äldreomsorgen än den som har 

en hög pension. Därför tycker Vänsterpartiet också att det är rimligt att Umeå kommun inför 

progressiva avgifter i äldreomsorgen. 

 

att Umeå kommunfullmäktige ger i uppdrag till äldrenämnden att ta fram ett förslag till en 

alternativ progressiv modell för egenavgifter i äldreomsorgen, där avgiftsnivåerna står i 

proportion till inkomst. 
 


