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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden
Tid och plats för
sammanträde

den 23 november 2017, 09.00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

10.30 – 10.50

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Ann Malmström, förvaltningschef, Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH,
Linda Bergström, enhetschef AoB, Mats Engström, verksamhetschef IFO, § 72
Nina Överqvist, enhetschef HSE, Jenny Lundberg Lydka, utredare, Sophia
Åhlin, verksamhetsutvecklare, § 72 Birgitta Larsson, MAS, Josefin Andersson,
kommunikatör
Lill Björk (ordinarie) och Åsa Tallberg (ersättare)
Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare

Paragraf: 65

Lill Björk

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-11-23
Datum för anslagets nedtagande: 2017-12-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
Marie Solter, sekreterare

Paragraf: 65

_____________________________________________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-23
Ärendenummer: SN.2017.82

§ 65

Fastställande av maxtaxeavgift för 2018
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Maxtaxeavgiften för år 2018 höjs till 2044 kronor i månaden.

2.

Avgiften 2044 kronor träder i kraft den 1 januari 2018.

3.

Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018
beräknats till 45 500 kronor av Statistiska centralbyrån (SCB). Det är en
höjning med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2017.
Regeringen har uppdragit åt SCB att utifrån förändringen av
konsumentprisindex beräkna det årliga prisbasbeloppet.
Maxtaxeavgiften beräknas till högst en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet. Maxtaxeavgiften för år 2018 föreslås därmed bli 2044
kronor (0,5392*45 500/12) per månad. Det är en höjning med 54 kronor
jämfört med maxtaxeavgiften för år 2017.
Maxtaxeavgift är den högsta avgift som den enskilde betalar till kommunen
för omsorg, hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso-och sjukvård
och/eller hyra för en bostad som inte omfattas av hyreslagen
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-11-06

Tjänsteförslag
1.

Maxtaxeavgiften för år 2018 höjs till 2044 kronor i månaden.

2.

Avgiften 2044 kronor träder i kraft den 1 januari 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att ny beslutspunkt om omedelbar justering läggs till
samt att ärendet är ett förslag till beslut i kommunfullmäktige.
Ann-Sofie Lifvenhage (M) föreslår att rubriken ändras till att lyda:
Fastställande av maxtaxeavgift för 2018
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller
enligt framskrivet förslag med Ann-Sofie Lifvenhages (M) ändring av
rubriken samt ordförandens tillägg om omedelbar justering och att ärendet
är ett förslag till beslut i kommunfullmäktige och finner att nämnden
Ordförandes signatur

Justerarens signatur
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beslutar enligt framskrivet förslag med Ann-Sofie Lifvenhages (M) ändring
av rubriken samt ordförandens tillägg om omedelbar justering och att
ärendet är ett förslag till beslut i kommunfullmäktige

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

~

Verksamhetschef ÄFH

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

