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Sammanträdets inledning
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017
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Val av dataskyddsombud
Rapporter skulder och eventuella åtgärder
Avskrivningar över ett basbelopp
Avskrivningar enligt delegation
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§ 1- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
2. Henrik Hult (C) utses att justera protokollet.
3. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 2 - Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017
(18/TAN/2)

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2017, Taxe- och avgiftsnämnden

Förslag till beslut
Taxe- och avgiftnämnden föreslås besluta:
1. att verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2017 godkänns
2. att verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2017 överlämnas till
kommunstyrelsen i respektive kommun.

Taxe- och avgiftsnämndens behandling av ärendet:
Nämnden diskuterar gränslöst sammarbete vad gäller mobila team till de äldre som har mest
behov, samt eventuellt behov av högkostnadsskydd. Varje medlemskommun tar med sig
diskussion till hemkommunen. Vidare diskussion förs på nästa sammanträde.

Beslut
Taxe- och avgiftnämnden beslutar:
1. att verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2017 godkänns
2. att verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2017 överlämnas till
kommunstyrelsen i respektive kommun.

Beslutsunderlag



Verksamhetsberättelse TAN 2017
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2017

Expedieras till
Askersunds kommun
Laxå kommun
Degerfors kommun
Lekebergs kommun
Hallsbergs kommun
Vingåker kommun
Kumla kommun

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 3 - Internkontroll
(18/TAN/4)

Ärendebeskrivning
Internkontroll 2017, Taxe- och avgiftnämnden

Förslag till beslut
Taxe- och avgiftsnämnden föreslås besluta:
1. att utförd internkontroll för Taxe- och avgiftsnämnden år 2017 godkänns.
2. att utförd internkontroll för år 2017 överlämnas till kommunstyrelsen i respektive kommun.

Beslut
Taxe- och avgiftsnämnden beslutar:
1. att utförd internkontroll för Taxe- och avgiftsnämnden år 2017 godkänns.
2. att utförd internkontroll för år 2017 överlämnas till kommunstyrelsen i respektive kommun.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Internkontroll
Internkontroll TAN 2017

Expedieras till
Askersunds kommun
Laxå kommun
Degerfors kommun
Lekebergs kommun
Hallsbergs kommun
Vingåker kommun
Kumla kommun

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 4 - Val av dataskyddsombud
(18/TAN/1)

Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen börjar gälla som lag i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter
personuppgiftslagen. Förordningen innehåller många stora förändringar och vissa helt nya
bestämmelser. Den ställer bland annat högre krav på hur vi hanterar och dokumenterar
personuppgiftsbehandlingar. Förordningen ställer också krav på att alla offentliga
myndigheter utser ett dataskyddombud. Rollen som dataskyddsombudet har är att vägleda
kommunens verksamheter i arbetet med att följa den nya dataskyddsförordningen.
Nämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att utse dataskyddsombudet. Enligt
beslut §101, fattat av kommunstyrelsen 2017-10-10 så ska ett gemensamt
dataskyddsombud utses för kommunen och nedanstående förslag kommer att föreslås
samtliga nämnder.

Förslag till beslut
Nämnden föreslås besluta:
att utse Ellinor Halldan till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018

Beslut
Nämnden beslutar:
att utse Ellinor Halldan till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5 - Rapporter skulder och eventuella åtgärder
(18/TAN/5)

Ärendebeskrivning
En uppföljning utifrån aktuellt skuldläge presenteras för respektive kommun.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 6 - Avskrivningar över ett basbelopp
(18/TAN/3)

Ärendebeskrivning
Det finns tre avskrivningar över ett basbelopp som berör Degerfors kommun, Askersunds
kommun och Vingåkers kommun.
Ärendet innehåller sekretessbelagda uppgifter. Hanteras i separat protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 7- Avskrivningar enligt delegation
Ärendebeskrivning
Avskrivning enligt delegation presenteras för nämnden. Diarienummer 18/TAN/6.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 8- Övriga frågor
Beslut
Punkten avslås då inga övriga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 9- Sammanträdet avslutning
Beslut
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§1

Årsredovisning och verksamhetsberättelse
2017
§2
18/TAN/2

Verksamhetsberättelse
2017
Taxe- och avgiftsnämnden

Lindens vårdboende, Lekeberg

Dnr 16/TAN/25
TAN § 2/2016

Innehållsförteckning
1. Verksamhetsberättelse.................................................................................................................................. 3
1.1 Väsentliga händelser ............................................................................................................................... 4
1.2 Intern kontroll.......................................................................................................................................... 4
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1.6 Framtiden ................................................................................................................................................ 9
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1. Verksamhetsberättelse
Kommunfullmäktige i Hallsberg, Laxå och
Lekebergs kommuner beslutade under år 2003 att
inrätta en gemensam nämnd för taxe- och
avgiftshantering med start den 1 november 2003.
Från och med nedanstående datum har följande fyra
kommuner tillkommit.

hanteras.

1 juni 2005 Askersunds kommun



Tillämpa de av kommunfullmäktige fastställda
taxor samt allmänna bestämmelser, reglementen
och dylikt, som ingår i nämndens
ansvarsområde.



Föra kommunernas talan i ärenden som rör den
åt nämnden uppdragna förvaltningen.

1 oktober 2013 Kumla kommun

Taxe- och avgiftsnämnden består av sju ordinarie
ledamöter och sju ersättare där varje
medlemskommuns fullmäktige har att utse en
ordinarie ledamot och en ersättare.

1 mars 2014 Degerfors kommun
1 oktober 2015 Vingåker kommun
Nämndens uppgifter är att:

Hallsbergs kommun är värdkommun för
Fullgöra de lagreglerade uppgifter som avtalats
verksamheten. Detta innebär bland annat att
såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering,
Hallsbergs kommun är anställningsmyndighet för
fastställande av avgift, omprövning av
nämndens personal.
avgiftsbeslut, besvärshantering och
dokumentation samt även kravhantering. Utöver
hemtjänst- och hälso- och sjukvårdsavgifter
skall även intäkter för måltider och hyror
Nämnden följer socialstyrelsens rekommendationer. Följande avgifter har varit beslutade under 2017



Askersund

Degerfors

Hallsberg

Kumla

Laxå

Lekeberg

Vingåker

Hemtjänstavgift maxtaxa
170101-171231
timtaxa

2 013
365

2 013
365

2 013
365

2 013
365

2 013
365

2 013
365

2 013
365

måltider SÄBO

3 773

3 710

3 773

3 773

3 773

3 773

3 773

66

129

66

66

138

66

67

126

124

126

126

126

126

123

75

75

75

75

75

75

75

56,50

60

55

61

55

55

55

korttidsvård/dag
måltider korttidsvård
Måltider dagverksamhet
Mattjänst
HSL
Larm analogt
Larm digitalt/GSM
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tim/maxtaxa
333
333

80 kr/besök

tim/maxtaxa tim/maxtaxa
350
350

250
333

250
250

tim/maxtaxa
250
333

tim/maxtaxa 310/mån
250
250

310
310

1.1 Väsentliga händelser
Maxtaxan höjdes1 januari 2017 från 1 990 kr/mån
till 2 013 kr/mån. Detta beroende på en lagändring
i Socialtjänstlagen 8 kap 5§. Varje kommun
beslutar om man vill följa maxbeloppet. Samtliga
sju kommuner valde att följa lagändringen.
Kyrkoskatten har tidigare redovisats på
personnivå från skatteverkets folkbokföring men
kommer från 2018 inte längre att redovisas där,
vilket betyder att Procapita (verksamhetssystemet
för handläggning) måste byggas om och det
arbetet påbörjades under året. Arbetet kommer att
slutföras under 2018.
Under året fattades beslut om att man byter
tillhörighet för nämnden att gå från Social- och
arbetsmarknads-förvaltningen till
Kommunstyrelseförvaltningen.

1.2 Intern kontroll
Taxe- och avgiftsnämnden har en intern
kontrollplan som antagits av nämnden. Arbete och
uppföljning har skett enligt planen. Inga
avvikelser har framkommit under årets
uppföljningar.

1.3 Avvikelser från budget
Totalt kommer Taxe- och avgiftsnämnden att gå
med nollresultat så som brukligt är. Samtliga
taxeintäkter utbetalas månadsvis till respektive
kommun. Det eventuella över- eller underskott
avseende administration såsom personalkostnader,
IT-kostnader och liknande flyttas över till
nästkommande år.

Dnr 16/TAN/25
TAN § 2/2016

1.4 Måluppfyllelse
Effektmål

Måluppfyllelse

Avgifterna ska debiteras brukaren
löpande, dvs. ingen ska behöva få
räkning i efterskott på flera
månaders avgifter.

Uppfylls

Händelser som påverkar avgiftens
storlek och som kommer till vår
kännedom ska omgående leda till
en korrigering av avgiftsbeslutet
som ligger till grund för
debiteringen.

Uppfylls

Efter två obetalda räkningar skall vi
kontakta respektive
verksamhetschef/biståndshandläggare för att besluta om fortsatt
åtgärd, t ex ansökan om god man
eller aktualisering hos
Kronofogdemyndigheten.

Uppfylls

Verksamheten skall vara bemannad
varje vardag. Under telefontid skall
alltid handläggare finnas tillgänglig.

Uppfylls

En gemensam hemsida för
nämnden skall finnas.

Uppfylls

1.5 Verksamhetsmått och Nyckeltal (N)
December
2017

December
2016

December
2015

3 473

3 830

3 820

713

684

686

Antal brukare som har hemtjänst

1 350

1 322

1 309

Andel brukare som betalar högsta avgift i säbo

32 %

32 %

32 %

Andel brukare som betalar högsta avgift i hemtjänsten

48 %

51 %

49 %

Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
säbo
Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
hemtjänsten
N Snittavgift för hemtjänstavgiften i säbo

21 %

23 %

25 %

8%

10 %

11 %

1 228

1 086

922

N Snittavgift för hemtjänstavgiften i hemtjänsten

1 466

1 423

1 243

December
2017

December
2016

December
2015

Antal personer som ombesörjs

660

716

700

Antal brukare på säbo (permanent)

132

139

140

Antal brukare som har hemtjänst

236

319

261

Andel brukare som betalar högsta avgift i säbo

28 %

27 %

27 %

Andel brukare som betalar högsta avgift i hemtjänsten

47 %

47 %

51 %

Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
säbo
Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
hemtjänsten
N Snittavgift för hemtjänstavgiften i säbo

23 %

23 %

28 %

11 %

13 %

12 %

1 071

1 083

881

N Snittavgift för hemtjänstavgiften i hemtjänsten

1 432

1 371

1 305

Taxe- och avgiftsnämnden hela område
Antal personer som ombesörjs
Antal brukare på säbo (permanent)

Hallsberg
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Laxå

December
2017

December
2016

December
2015

Antal personer som ombesörjs

312

355

343

Antal brukare på säbo (permanent)

62

61

58

Antal brukare som har hemtjänst

123

110

114

Andel brukare som betalar högsta avgift i säbo

47 %

39 %

34 %

Andel brukare som betalar högsta avgift i hemtjänsten

53 %

46 %

49 %

Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
säbo
Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
hemtjänsten
N Snittavgift för hemtjänstavgiften i säbo i kronor

13 %

23 %

19 %

6%

7%

8%

1 288

1 168

1 068

N Snittavgift för hemtjänstavgiften i hemtjänsten i kronor

1 480

1 367

1 251

December
2017

December
2016

December
2015

Antal personer som ombesörjs

315

319

338

Antal brukare på säbo (permanent)

71

67

65

Antal brukare som har hemtjänst

114

100

114

Andel brukare som betalar högsta avgift i säbo

32 %

28 %

38 %

Andel brukare som betalar högsta avgift i hemtjänsten

47 %

56 %

57 %

Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
säbo
Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
hemtjänsten
N Snittavgift för hemtjänstavgiften i säbo i kronor

16 %

27 %

20 %

9%

10 %

14 %

1 207

1 123

981

N Snittavgift för hemtjänstavgiften i hemtjänsten i kronor

1 438

1 432

1 266

Lekeberg
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Askersund

December
2017

December
2016

December
2015

Antal personer som ombesörjs

480

560

537

Antal brukare på säbo (permanent)

91

94

94

Antal brukare som har hemtjänst

202

207

222

Andel brukare som betalar högsta avgift i säbo

36 %

33 %

27 %

Andel brukare som betalar högsta avgift i hemtjänsten

43 %

58 %

56 %

Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
säbo
Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
hemtjänsten
N Snittavgift för hemtjänstavgiften i säbo i kronor

24 %

23 %

31 %

7%

9%

14 %

1 083

1 036

803

N Snittavgift för hemtjänstavgiften i hemtjänsten i kronor

1 422

1 502

1 191

Degerfors

December
2017

December
2016

December
2015

Antal personer som ombesörjs

475

600

615

Antal brukare på säbo (permanent)

110

105

109

Antal brukare som har hemtjänst

185

139

153

Andel brukare som betalar högsta avgift i säbo

32 %

33 %

36 %

Andel brukare som betalar högsta avgift i hemtjänsten

51 %

50 %

48 %

Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
säbo
Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
hemtjänsten
N Snittavgift för hemtjänstavgiften i säbo i kronor

18 %

25 %

25 %

4%

10 %

6%

1 383

1 065

944

N Snittavgift för hemtjänstavgiften i hemtjänsten i kronor

1 588

1 424

1280
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Kumla

December
2017

December
2016

December
2015

Antal personer som ombesörjs

826

817

857

Antal brukare på säbo (permanent)

159

137

132

Antal brukare som har hemtjänst

312

302

302

Andel brukare som betalar högsta avgift i säbo

30 %

41 %

37 %

Andel brukare som betalar högsta avgift i hemtjänsten

43 %

47 %

44 %

Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
säbo
Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
hemtjänsten
N Snittavgift för hemtjänstavgiften i säbo i kronor

21 %

19 %

21 %

9%

12 %

12 %

1 397

1 191

987

N Snittavgift för hemtjänstavgiften i hemtjänsten i kronor

1 467

1 355

1 200

December
2017

December
2016

December
2015

Antal personer som ombesörjs

405

463

430

Antal brukare på säbo (permanent)

88

81

88

Antal brukare som har hemtjänst

178

145

143

Andel brukare som betalar högsta avgift i säbo

19 %

25 %

27 %

Andel brukare som betalar högsta avgift i hemtjänsten

50 %

58 %

48 %

Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
säbo
Andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift i
hemtjänsten
N Snittavgift för hemtjänstavgiften i säbo i kronor

30 %

24 %

31 %

11 %

6%

9%

1 166

938

787

N Snittavgift för hemtjänstavgiften i hemtjänsten i kronor

1 435

1 511

1 267

Vingåker
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Kommentarer till verksamhetsmått och nyckeltal:

1.5.1 Nyckeltal (N)
Snittavgift för hemtjänstavgiften i särskilt

boende: Hemtjänstavgiften inom särskilt boende
är beroende på brukarnas avgiftsutrymme, som i
sin tur bland annat beror på brukarnas enskilda
inkomster, bostadstillägg, bostadskostnader samt
matkostnader. Denna siffra kan variera stort
mellan olika brukare och över tid, beroende på
vilka brukare som bor på särskilt boende.
Genomsnittet för taxe- och avgiftsnämndens
geografiska område är 1 228 kr/månad. När det
gäller snittavgiften är det Kumla, Degerfors och
Laxå som ligger över områdets snitt. Medan
Vingåker, Hallsberg, Askersund och Lekeberg
ligger under snittet.

Snittavgift för hemtjänstavgiften för personer
med hemtjänstinsatser: Hemtjänstavgiften för
boende i ordinärt boende är bland annat beroende
på brukarnas avgiftsutrymme, som i sin tur beror
på brukarnas enskilda inkomster, bostadstillägg,
bostadskostnader samt eventuell nyttjande av
kommunens mattjänst. Denna siffra kan variera
stort mellan olika brukare och över tid, beroende
på vilka brukare som finns inom hemtjänsten.
Genomsnittet för taxe- och avgiftsnämndens
geografiska område är 1 466 kr/månad, en ökning
av avgiften i jämförelse med 2009-2017. Laxå,
Degerfors och Kumla, ligger över områdets
snittavgift medan Askersund, Hallsberg, Lekeberg
och Vingåker istället ligger under.
Att snittavgiften inom hemtjänsten är högre än för
brukare inom särskilt boende är naturligt, då
brukarnas matkostnader ofta är väsentligt högre
inom särskilda boenden än i det ordinära boendet.

1.5.2 Verksamhetsmått
Idag sköter taxe- och avgiftsnämnden 3 473
brukares avgifter uppdelat på de sju
medlemskommunerna, det är en minskning
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jämfört med tidigare år. Kommunerna har olika
stort invånarantal samt demografiska skillnader
vilket kan vara en förklaring till de olika andelar
som betalar lägst respektive högst
hemtjänstavgift. En annan förklaring kan vara
olika hyresnivåer inom kommunerna.

1.6 Framtiden
Taxe- och avgiftsnämnden är en framgångsrik
konstellation mellan medlemskommunerna.
Intäkterna har sedan starten stigit kraftigt och
stiger fortfarande för varje år även om ökningen
minskat något senaste året. Fördelen med taxeoch avgiftsnämnden är att arbetsuppgifterna sköts
av flera handläggare som kan gå in för varandra
vid sjukdom och ledighet. Detta bidrar till att
medlemskommunerna inte går miste om intäkter
på grund av att fakturor inte kommit ut till
kommuninvånarna i tid. Dessutom innebär det en
ökad service till kommuninvånarna som alltid får
tag i en kunnig handläggare per telefon. En annan
fördel är det kunskapsutbyte som finns mellan
handläggarna, vilket bidrar till rättssäkerhet och
likabehandling av kommuninvånarna i
medlemskommunerna.
Arbete bedrivs kontinuerligt inom taxe- och
avgiftsnämnden för att förbättra administrationen,
öka effektiviteten och rättssäkerheten.
Under året kommer man också att slutföra
projektet med ombyggnation av
verksamhetssystemet Procapita för att anpassa nya
riktlinjer och krav samt renodla så varje kommun
ligger på egen server.

2. Driftsredovisning
Redovisningen omfattar även Taxe- och
avgiftsnämndens kansli inom Hallsbergs
kommun.
Belopp i tkr

Bokslut
2016

Intäkter

129 789

Kostnader

-129 789 -126 568 -131 877

- varav
personalkostnad
- varav
kapitalkostnad
- varav övriga
kostnader
Nettokostnad

-1 864

År

Budget Bokslut Budget2017
2017 avvikelse
126 568 131 877 5 309

-2 097

0

0

-1 907
0

-127 925 -124 471 -129 970
0

0

0

5 309
190
0
5 499
0

Nämnden skall göra ett nollresultat. De intäkter
som inkommer i form av taxor och avgifter
överförs till respektive kommun. Deltagande
kommuner betalar de personalkostnader och
övriga driftskostnader som uppkommer inom
nämnden enligt självkostnadsfördelning i avtal.
Specifikation driftskostnader exklusive taxor och
avgifter i tkr.
Budget
2017
3(tkr)
134

Utfall Avvikelse
2017
2017
3(tkr)
152
18

Personalkostnader
Intern administration
Tele, IT och Post
Övr.verks.kostnader

-2 097
-650
-305
-82

-1 907
-602
-384
-92

190
48
-79
-10

Resultat 2017
Överföring till 2018
Summa

0

-167
-167
0

-167

Driftbidrag deltagande
kommuner

0

0

2.1 Intäktsutveckling
Mellan år 2016 och 2017 ökar nämndens intäkter
med 2 090 tkr, det vill säga 1,65 %. Orsaken till
detta är bland annat en minskning av andel
brukare som är befriade från hemtjänstavgift både
i särskilt boende och inom ordinärt boende, vilket
kan tolkas som att andelen pensionärer med bra
pension ökar.
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Intäkt (tkr) Differens mellan
åren (tkr)

Differens mellan
åren

2017

128 725

2 090

1,65 %

2016

126 635

13 830

12,2 %

2015

112 805

7 924

7,55 %

2014

104 881

37 791

56 %

2013

67 090

13 389

25 %

2012

53 701

93

0,2 %

2011

53608

1074

2%

2010

52 534

’206

’0,4 %

2009

52 328

414

’0,8 %

2008

51 914

1 624

’3 %

2007

50 290

2 043

’4 %

2006

48 247

’11 469

’31 %

2005

36 778

9 559

’35 %

2004

27 219

--

--

År 2004 var första året som nämnden var i bruk
hela året. I juni året efter anslöt Askersunds
kommun. Därför är intäkterna mellan dessa år inte
jämförbara.
Under sex år har nämnden varit i konstellationen
Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla
(2år), Degerfors (1 år) i slutet på 2015 anslöt
Vingåker, vilket betyder att sedan 2016 har det
varit sju medlemskommuner i Taxe- och
avgiftsnämnden.
Intäkterna är till största delen beroende av antalet
brukare, brukarnas ekonomiska situation och
prisbasbeloppet.

2.1.1 Intäktsutveckling hemtjänstavgifter
Hemtjänstavgifter betalas av brukare inom både hemtjänst och särskilt boende.
År

Hallsberg

Laxå

Lekeberg

Askersund

Kumla Degerfors

Vingåker

2017

6 759 tkr

3 455 tkr

2 983 tkr

5 396 tkr

8 013 tkr

5 247 tkr

3 940 tkr

2016

6 849 tkr

3 496 tkr

2 984 tkr

5 417 tkr

7 803 tkr

5 034 tkr

3 588 tkr

2015

6 290 tkr

3 183 tkr

2 993 tkr

4 767 tkr

7 140 tkr

4 657 tkr

*562 tkr

2014

6 341 tkr

3 066 tkr

2 766 tkr

4 844 tkr

7 145 tkr

*4 076 tkr

2013

6 700 tkr

2 977 tkr

3 028 tkr

4 638 tkr

*1 778 tkr

2012

6 151 tkr

2 686 tkr

2 496 tkr

4 328 tkr

2011

5 408 tkr

2 471 tkr

1 743 tkr

3 978 tkr

2010

5 050 tkr

2 472 tkr

1 831 tkr

3 631 tkr

2009

5 131 tkr

2 395 tkr

1 959 tkr

3 881 tkr

2008

5 029 tkr

2 268 tkr

1 872 tkr

3 528 tkr

2007

4 584 tkr

1 992 tkr

1 836 tkr

3 228 tkr

2006

4 178 tkr

1 853 tkr

1 680 tkr

3 144 tkr

2005

3 657 tkr

1 446 tkr

1 442 tkr

--

*Kumla inträdde i nämnden 1 oktober 2013 och Degerfors inträdde 1 mars 2014, Vingåker inträdde1 oktober 2015.
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