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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 21 Sammanträdets inledning
§ 22 Avskrivningar 2018
§ 23 Rapporter skulder och eventuella åtgärder
§ 24 Internkontrollplan år 2019, Taxe- och avgiftsnämndens verksamhet
§ 25 Delegationsordning för TAN
§ 26 Attestordning 2019
§ 27 Tillämpningsföreskrifter 2019
§ 28 Övriga frågor
§ 29 Sammanträdets avslutning
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-12

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 21- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande öppnar sammanträdet.

2. Till justerare väljs Siv Ahlstrand (S)

3. Dagordningen godkänns.

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-12

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 22 - Avskrivningar 2018 
(18/TAN/3)

Ärendebeskrivning

Handlingar läggs på bordet.

Beslut

Nämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-12

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning

Handlingar läggs på bordet.

Beslut

Nämnden beslutar att godkänna rapporten.

Nämnden ger i att uppdrag till förvaltningen att ta fram nya rutiner för hantering för att få en 
effektivare och snabbare hantering vid utebliven betalning.

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-12

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24 - Internkontrollplan år 2019, Taxe- och avgiftsnämndens 
verksamhet 
(18/TAN/18)

Ärendebeskrivning

Internkontrollplan för 2019 har tagits fram och föreslås gälla från 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Taxe- och avgiftsnämnden föreslås besluta att anta internkontrollplan för 2019.

Beslut

Taxe- och avgiftsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Internkontrollplan TAN
 Internkontrollplan TAN för 2019

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-12

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 - Delegationsordning för TAN 
(18/TAN/20)

Ärendebeskrivning

Delegationsordning för 2019 har tagits fram.

Förslag till beslut

Taxe- och avgiftsnämnden föreslås anta delegationsordningen.

Beslut

Taxe- och avgiftsnämnden beslutar att anta delegationsordningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Delegationsordning TAN
 Delegationsordning TAN

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-12

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26 - Attestordning 2019 
(18/TAN/19)

Ärendebeskrivning

Det föreligger attestordning för taxe- och avgiftsnämndens verksamhetsområden gällande 
bokföringsåret 2019. Ekonomiavdelningen föreslår att nämnden fastställer attestordning enligt 
bilagt förslag.

Förslag till beslut

Taxe- och avgiftsnämnden föreslås att godkänna attestordning gällande taxe- och 
avgiftsnämndens verksamhetsområden skall gälla från och med 1 januari 2019.

Beslut

Taxe- och avgiftsnämnden beslutar att godkänna attestordning gällande taxe- och 
avgiftsnämndens verksamhetsområden skall gälla från och med 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Attestordning TAN
 Attestordning TAN 2019

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-12

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27 - Tillämpningsföreskrifter 2019 
(18/TAN/21)

Ärendebeskrivning

Nya tillämpningsföreskrifter har tagits fram på grund av förändringar gällande TV-avgiften.

Förslag till beslut

Taxe- och avgiftsnämnden föreslås besluta att godkänna tillämpningsföreskrifter för 2019.

Beslut

Taxe- och avgiftsnämnden beslutar att godkänna tillämpningsföreskrifter för 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Tillämpningsanvisningar
 Tillämpningsföreskrifter 2019
 Bilaga Tillämpningsföreskrifter 2019

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-12

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28- Övriga frågor

Beslut

Punkten utgår då inga övriga frågor ställs.

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-12

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning

Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 21

   



Avskrivningar 2018

§ 22

18/TAN/3
   



Rapporter skulder och eventuella åtgärder

§ 23

18/TAN/5
   



Internkontrollplan år 2019, Taxe- och 
avgiftsnämndens verksamhet

§ 24

18/TAN/18
   



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:18/TAN/18 

Internkontrollplan år 2019, Taxe- och avgiftsnämndens verksamhet

Ärendebeskrivning
Internkontrollplan för 2019 har tagits fram och föreslås gälla från 1 januari 2019.

Förslag till beslut
Taxe- och avgiftsnämnden föreslås besluta att anta internkontrollplan för 2019.

Ärendet
Enligt Hallsbergs kommuns reglemente för intern kontroll av ekonomi och 
verksamhet skall respektive nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. 
Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som skall omfattas av granskning 
under en viss period. Valet av granskningsobjekt skall motiveras utifrån en 
riskbedömning. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där 
eventuella fel får allvarliga konsekvenser skall prioriteras.

De rutiner som skall granskas har valts ut enligt en riskbedömning som framgår av 
följande matris:

Riskbedömning Försumbar Lindring Kännbar Allvarlig Mycket allvarlig

Osannolik

Mindre 
sannolik

Möjlig

Sannolik

Mycket 
sannolik

Kontrollplanen omfattar debiterings- och intäktsrutinerna.

Två gånger per år görs kontroller i enlighet med kontrollplanen och det är en ekonom från 
en av medlemskommunerna som utför kontrollerna. Den ansvarige skall, snarast efter 
sammanställning, redovisa uppföljning av intern kontrollplan till befattningshavare som 
framgår av planen. Resultatet av uppföljningen enligt kontrollplanen ska årligen redovisas till 



Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:18/TAN/18 

nämnd i samband med bokslut. Varje nämnd redovisar till kommunstyrelsen enligt uppgifter 
i bokslutsanvisningarna. 

Allvarliga brott eller brister som upptäcks i samband med granskning skall rapporteras 
omedelbart.

Taxe- och avgiftsnämnden föreslås anta ny kontrollplan som gäller 2019.

Kommunstyrelseförvaltingen

Lena Fagerlund Maryam Axelsson

Kommundirektör Ekonom

Bilagor
Internkontrollplan för TAN 2019



 

  

Taxe- och avgiftsnämden    Intern kontrollplan för år 2019 

 

Debiterings- och intäktsrutinerna inom Taxe- och avgiftsnämndens verksamhet 
 

Process  

(Rutin/system) 

Moment Ansvar Frekvens Metod Avvikelserapport 

till 

Riskbedömning 

 

Genom- 

förande år 

Debitering 

Intäkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att intäkter bokförs på rätt 

kommun 

 

 

Att intäkterna redovisas 

till rätt kommun och i rätt tid   

 

 

Avgifter ska debiteras brukare 

varje månad 

 

 

Avgifterna ska vara korrekta 

 

 

Undvika att brukare drar på 

sig stora skulder 

 

 

 

Förvaltningsekonom 

från deltagande 

kommun 

 

Förvaltningsekonom 

från deltagande 

kommun 

 

Förvaltningsekonom 

från deltagande 

kommun 

 

Förvaltningsekonom 

från deltagande 

kommun 

Förvaltningsekonom 

från deltagande 

kommun 

 

Halvårsvis 

 

 

 

Halvårsvis 

 

 

 

Halvårsvis 

 

 

Halvårsvis 

 

Halvårsvis 

 

Halvårsvis 

 

Stickprov 

 

 

 

Stickprov 

 

 

 

Aktgranskning/ 

stickprov 

 

 

Aktgranskning/ 

stickprov 

 

Aktgranskning/ 

stickprov 

 

 

 

Ekonomichef 

 

 

 

Ekonomichef 

 

 

 

Ekonomichef 

 

 

Ekonomichef 

 

Ekonomichef 

 

Ekonomichef 

Osannolik/ 

Mycket sannolik 

 

 

Osannolik/ 

Mycket sannolik 

 

 

Osannolik/ 

Mycket sannolik 

 

Osannolik/ 

Mycket sannolik 

Osannolik/ 

Mycket sannolik 

Osannolik/ 

Mycket sannolik 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

2019 

 

2019 

 

 

 



Delegationsordning för TAN

§ 25

18/TAN/20
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Dnr:18/TAN/20 

Delegationsordning för TAN

Ärendebeskrivning
Delegationsordning för 2019 har tagits fram.

Förslag till beslut
Taxe- och avgiftsnämnden föreslås anta delegationsordningen.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund

Kommundirektör

Bilagor
Delegationsordning TAN



Datum
2018-12-06

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen

DNR: 18/TAN/20

DELEGATIONSORDNING FÖR VERKSAMHETER SOM FALLER 
UNDERTAXE- OCH AVGIFTSNÄMNDEN

Inledning

Delegation Med delegation avses överföring av rätten att fatta självständiga beslut.

Enligt kommunallagen (KL) och Socialtjänstlagen (SoL) kan 
nämnderna, om de så önskar, besluta att överföra beslutanderätten i 
ärenden till bl a en anställd i kommunen.

Delegationsförbud I följande fall kan beslutanderätten inte delegeras:

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
eller kvalitet.

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden 
med anledning av ett beslut av nämnden i dess helhet eller av 
fullmäktige har överklagats.

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

4. Vissa ärenden som anges i lag eller i särskilda föreskrifter.
Delgivning av 
delegationsbeslut

I föreliggande delegationsordning har Taxe- och avgiftsnämnden 
delegerat beslutanderätten i ärenden som faller under nämndens 
verksamhetsansvar. Alla beslut som fattas på delegation skall i 
efterhand delges i nämnden vid nästkommande sammanträde. Detta 
innebär att nämnden på det sättet kan följa hur beslutanderätten sköts.

Återtagande av 
delegation

Ett beslut som fattats på delegation kan ej ändras av nämnden men 
nämnden kan besluta att återta rätten att fatta beslut på delegation om 
den anser att ej önskvärda beslut fattas.

Syfte



Datum
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Sida
2(5)

Delegationsordningens syfte är att avlasta nämnden från rutinärenden. 
Detta skapar utrymme för nämnden att behandla ärenden av mer 
principiell karaktär.

Syftet är också att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning 
genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.
Begreppsförklaring

Delegationsbeslut Medgivande att annan person/andra personer får fatta beslut i stället för 
den/de som primärt har beslutanderätten.

Enligt KL kan delegation ske till:

 nämnd
 utskott
 ledamot eller ersättare i nämnd
 en anställd i kommunen

Vidaredelegation Om nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att inom nämndens 
verksamhetsområde fatta beslut, får nämnden överlåta till 
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 
kommunen att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen.
Definition på använda förkortningar

FvL = Förvaltningslagen
KL = Kommunallagen
OSL = Offentlighet och sekretesslagen
SoL = Socialtjänstlagen
TF = Tryckfrihetsförordningen

Generellt gäller beträffande nedanstående att överordnad har samma 
beslutsdelegation som sig underställd att använda endast vid förfall för den 
underställde.
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DELEGATION FÖR TAXE- OCH AVGIFTSNÄMNDENS FÖR 
HALLSBERG, LAXÅ, LEKEBERG, ASKERSUND, KUMLA OCH 
DEGERFORS VERKSAMHET

Nr Ärende Lagrum Delegat

1

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

Beslut om bifall eller avslag på utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild

2 kap 14 § TF

12 kap 2 § andra st 
OSL

10 kap 4 § första st, 
OSL

6 kap 2, 3 § OSL

6 kap 7 § första och 
andra st. OSL

Ekonomichef

EKONOMISKA ÄRENDEN
1 Beslut att bokföringsmässigt avskriva skuld då 

skulden inte överstiger ett basbelopp
Avgiftshandläggare

2 Beslut att avskriva skuld om skulden inte 
överstiger ett basbelopp

Avgiftshandläggare

3 Ingå ackordsavtal vid dödsbo Ekonomichef

1

ORDFÖRANDEBESLUT

Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 
ärenden att nämnden inte kan avvaktas

Ordförande

ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH 
ANMÄLNINGAR MM TILL DOMSTOL, 
ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA 
MYNDIGHETER

1 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller förvaltningsdomstol

10 kap § 2 SoL 1. Avgiftshandläggare
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4(5)

2. Ekonomichef

2 Överklagande och yrkande om inhibition när 
länsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 
delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-
ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat

10 kap §§1 och 2 
SoL,

3 kap §10,

6 kap § 33 och

§ 34 3 KL

§§ 23, 29 FvL

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

3 Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till länsrätt och kammarrätt i SoL-
ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 
nämnden

10 kap §§1 och 2 
SoL,

6 kap § 36 KL,

§§ 23, 29 FvL

Ordförande

Nr Ärende Lagrum Delegat

HANDLÄGGNING AV AVGIFTER
1 Beslut om avgiftsunderlag 8 kap 4 § SoL Avgiftshandläggare

2 Beslut om avgift 8 kap 5 § SoL Avgiftshandläggare

3 Beslut om förbehållsbelopp 8 kap 6 § SoL Avgiftshandläggare

4 Beslut om minimibelopp 8 kap 7 § SoL Avgiftshandläggare

5 Beslut om individuellt minimibelopp 8 kap 8 § SoL Avgiftshandläggare

6 Beslut om avgiftsförändring, avgiftsreduktion 
eller avgiftsbefrielse

8 kap 9 § SoL Avgiftshandläggare

7 Fastställande av godtagbara kostnader 8 kap 7 § SoL Avgiftshandläggare

8 Avgiftshandläggning i övrigt Avgiftshandläggare

ALLMÄNT
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1 Tecknande av kontrakt/avtal inom ramen

för verksamhetsområdet i enlighet med

erforderliga beslut.

Ekonomichef



Attestordning 2019

§ 26

18/TAN/19
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Attestordning 2019

Ärendebeskrivning
Det föreligger attestordning för taxe- och avgiftsnämndens verksamhetsområden gällande 
bokföringsåret 2019. Ekonomiavdelningen föreslår att nämnden fastställer attestordning enligt bilagt 
förslag.

Förslag till beslut
Taxe- och avgiftsnämnden föreslås att godkänna attestordning gällande taxe- och avgiftsnämndens 
verksamhetsområden skall gälla från och med 1 januari 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Maryam Axelsson

Kommundirektör Ekonom

Bilagor
Attestordning TAN 2019



Attestordning för Taxe- och avgiftsnämnden 2019 Dnr 
TAN §

Text Person 1 Person 2 Person 3
Beslutsattestant för hela taxe- och avgiftsnämndens 
verksamhet Ekonomichef Ekonom Avgiftshandläggare

Behörighetsattest för hela taxe- och avgifts-
nämndens verksamhet: Ekonom Avgiftshandläggare

Makulering och återbetalning av avgifter
för samtliga förekommande konton inom
taxe- och avgiftsnämnden på uppdrag av
kontoansvariga: Avgiftshandläggare Ekonom Ekonomichef

Utfärda räkningar inom taxe- och avgifts-
nämndens verksamhetsområde: Avgiftshandläggare Ekonom

Beslutsattestera rättelser, bokföringsorder
mm inom taxe- och avgiftsnämnden Ekonom Ekonomichef Avgiftshandläggare

Rätt att utse beslutsattestanter och ersättare
för tillgångs- respektive skuldkonto: Ekonomichef Ekonom

Rätt att utse behörighetsattestanter inom
taxe- och avgiftsnämnden Ekonomichef Ekonom



Attestordning för Taxe- och avgiftnämnden 2018 Dnr 
TAN § 

Ansvar Text Verksamhet Text Beslutsattestant Ersättare
900000 Taxe- och avgiftsnämnden 54XXX Taxe- o avgiftsnämndens vht Ekonomichef Ekonom



Tillämpningsföreskrifter 2019

§ 27

18/TAN/21
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Tillämpningsföreskrifter 2019

Ärendebeskrivning
Nya tillämpningsföreskrifter har tagits fram på grund av förändringar gällande TV-avgiften.

Förslag till beslut
Taxe- och avgiftsnämnden föreslås besluta att godkänna tillämpningsföreskrifter för 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Carola Persson

Kommundirektör Handläggare

Bilagor
Tillämpningsföreskrifter 2019

Bilaga Tillämpningsföreskrifter 2019



Taxe- och avgiftsnämnden 

Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning

att gälla från och med den 1 januari 2019

A. Förbehållsbelopp

1. Specifikation av avdrag
Om någon av de utgifter som schablonbeloppet är avsett att täcka avser något som ingår i den tjänst 
som kommunen tillhandahåller och som den enskilde betalar avgift för görs avdrag för den kostnaden:
(uppräkning med KPI = 1 %, förutom Radio- och TV-avgift som ligger kvar på samma nivå)

Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Kumla och Vingåker
Hushållsel 219 kr/månad (217 kr/månad år 2018)
Möbler och husgeråd 261 kr/månad (258 kr/månad år 2018)
Förbrukningsartiklar 128 kr/månad (127 kr/månad år 2018)
Totalt 608 kr/månad, (602 kr/månad 2018)

Radio- och tv-avgift 44 kr/månad (200 kr/månad år 2018)
Totalt  inkl. nya skatten för Public Service 646 kr/månad (802 kr/månad år 2018)

Askersund, Degerfors
Hushållsel 219 kr/månad (217 kr/månad år 2018)
Möbler och husgeråd 261 kr/månad (258 kr/månad år 2018)
Totalt 480 kr/månad, (475 kr/månad 2018)

Radio- och tv-avgift 44 kr/månad (200 kr/månad år 2018)
Totalt  inkl. nya skatten för Public Service 519 kr/månad (675 kr/månad år 2018)

2. Kostnader för mat

Normal kostnad för livsmedel är X XXX kr per månad för samtliga måltider (1 880 kr år 2018) varav 
XXX kr avser huvudmålet (752 kr år 2018).
Kostnaden för livsmedel i förbehållsbeloppet gäller generellt för samtliga personer 61 år och äldre. 

För att få tillägg till schablonbeloppet för fördyrad kost ska det vara biståndsbedömd mat eller 
specialkost med styrkta medicinska skäl.

För personer med beslut om korttidsplats ges inget tillägg till schablonbeloppet för fördyrad kost pga 
att detta ej räknas som ett varaktigt behov under lång tid. 

För personer med beslut om växelvårdsplats eller permanent plats i särskilt boende ges tillägg till 
schablonbeloppet för fördyrad kost pga att detta räknas som varaktigt behov under lång tid.

3.  Inkomstreducering via skuldsanering



För personer som har inkomstreducering via beslut om skuldsanering kan beslut om avgiftsreducering 
fattas i varje enskilt fall.

4. Personer yngre än 61 år

För personer yngre än 61 år ökas förbehållsbeloppet för livsmedel med XXX kr per månad för att 
täcka högre kostnader (514 kr år 2018).

Förbehållsbeloppet kan även höjas efter individuell prövning om personen har andra särskilda 
kostnader. Om de särskilda kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte förbehållsbeloppet.

5. Övriga tillägg

Varaktiga behov som leder till ökade kostnader som bedöms som godtagbara höjer 
förbehållsbeloppet. Tillägg på grund av ökade kostnader ska alltid styrkas.

Kostnader för god man höjer förbehållsbeloppet om kostnaden kan styrkas via arvodesbeslut.

5a, Definition av varaktigt behov

Med varaktigt behov menas att kostnaden är regelbundet återkommande under större delen av den 
närmaste tolvmånadersperioden.

B. Boendekostnad

1. Beräkning boendekostnad

Försäkringskassans regler för beräkning av boendekostnad tillämpas. 
Om maka/make flyttar in på särskilt boende så beräknas boendekostnaden enligt modell 
Inkomster delat på två, bostadstillägg delat på två och hyreskostnader för bägge parter delat på två.

2. Uppgift om boendekostnad saknas

Om den enskilde inte lämnar uppgift om boendekostnad och uppgift inte finns hos försäkringskassan 
beräknas boendekostnaden till noll. 

3. Dubbla bostadskostnader

Vid inflyttning i vårdboende kan den enskilde få ändrad beräkning av sitt förbehållsbelopp på grund av 
dubbel boendekostnad innan tidigare hyresavtal upphört eller bostad kunnat avyttras. Den ändrade 
beräkningen innebär att den sökande har rätt att förbehålla sig boendekostnad för den tidigare 
bostaden under max tre månader vid boende i hyresrätt och max fyra månader vid boende i 
bostadsrätt eller egen fastighet. Ansökan ska ha inkommit inom en månad efter erhållet kontrakt. 
Detta gäller ej om anhörig bor kvar i bostaden eller vid inflyttning till servicelägenhet.

4.  Parboende



Ett beslut att bevilja medboende innebär inte att den medflyttande har beviljats några insatser. 
Personen får klara sig på egen hand på samma sätt som om personen skulle bo i ett eget boende. Det 
gäller såväl matlagning som tvätt och städning m.m. såvida man inte kommer överens om och avtalar 
något annat. Exempelvis kan man komma överens om att en kostavgift ska tas ut. Om den 
medflyttande har behov av insatser ska hon/han själv ansöka om bistånd. Den medflyttande kan 
komma att få byta boende om maka/make med beslut avlider och den medflyttande inte har beslut om 
bistånd. Den medflyttande betalar för sin mat och delar på boendekostnaden med 
beslutsinnnehavaren.

C. Avgiftsberäkning

1. Fastställande av ny avgift

Avgiftsberäkning sker den 1 januari grundat på aktuella överförda inkomster från Försäkringskassan, 
nya taxor samt nytt förbehållsbelopp. Årsomräkning sker under maj-juni grundat på övriga förändringar 
av boendekostnad, inkomst och kapitalinkomst. Därefter fastställs avgiften från 1/5. Det kan innebära 
både återbetalningar och efterdebiteringar.

2. In- och utträde, frånvaro 

1. Avgift debiteras från och med den dag insatsen påbörjas. 

2. Om insatserna inom hemtjänsten påbörjas eller avslutas vid annan tidpunkt än månadsskifte tas 
hemtjänstavgift ut med hänsyn taget till antalet nyttjade timmar under månaden. Detta gäller även vid 
korttidsfrånvaro under månad, vid till exempel sjukhusvistelse under del av månad.

3. Om insatserna inom särskilt boende påbörjas eller avslutas vid annan tidpunkt än månadsskifte tas 
hemtjänstavgift ut med hänsyn taget till avgiftsutrymme och i förhållande till antalet nyttjade dagar 
under månaden.

3. Felaktiga avgifter

1. Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgifter vid årsomräkning debiteras maxtaxa. Om den 
enskilde därefter inkommer med inkomstuppgifter korrigeras avgiften. De nya inkomstuppgifterna 
måste inkomma nämnden senast 15 maj.

2. Om kommunen har räknat fel och debiterat för mycket.
Den generella preskriptionstiden för skulder gäller (10 år).

3. Om kommunen har räknat fel och debiterat för lite.
Den enskilde har fått ett avgiftsbeslut och en rättelse är till nackdel för den enskilde. 
Retroaktiv rättning sker inte.

4. Om kommunen vid inträde har räknat avgift med utgångspunkt från preliminära uppgifter, 
till exempel från försäkringskassan. Rättning sker alltid retroaktivt.

5. Om brukaren har fått felaktigt bostadstillägg. Rättning sker alltid retroaktivt.

6. Om kommunen tar ut för hög avgift beroende på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter.



Rättning sker månaden efter att kommunen fått kännedom om de nya uppgifterna. 

7. Om kommunen tar ut för låg avgift beroende på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter.
Rättning sker tre månader bakåt i tiden.

8. Om nämnden inte fått information från kommunen i tid, vid tex nya insatser, debiteras den enskilde 
för maximalt två månader bakåt i tiden.

9. Eventuella återbetalningar sker i första hand genom avdrag på kommande faktura/fakturor. I andra 
hand som utbetalning.

4. Ofullständiga uppgifter

Lämnas inga eller ofullständiga uppgifter tas högsta avgiften ut. Om/när uppgifter inkommer gäller 
omräkning från 1 maj innevarande år.

D. Avgiftsunderlag

1. Inkomstuppgift

Uppgifter om garantipension, tilläggspension, inkomstpension, änkepension, sjukersättning, 
vårdbidrag, sjukpenning samt bostadstillägg hämtas kontinuerligt från Riksförsäkringsverket. Övriga 
uppgifter lämnas av den enskilde. Om kompletteringsfrågor måste ställas gäller svarstid på 14 dagar, 
(blankett som skickas ut med frågor ska datummärkas). I samband med att ny avgift fastställs under 
maj-juni varje år ska inkomstblankett samt kopia på senaste inkomstdeklarationen lämnas in av den 
enskilde efter anmodan.

2. Kapitalinkomst 

Med aktuell kapitalinkomst, t ex räntor och utdelningar, avses den faktiska inkomsten per den             
31 december föregående år enligt kontrolluppgifter inför deklaration, dessutom skall realisationsvinster 
vid försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper medräknas som kapitalinkomst.

3. Kyrkoskatten

Kyrkoskatten beräknas från den församling som ligger högst i respektive kommun. Detta gäller från 
driftstart av nya Procapita som kommer att ske löpande under året.

4. Övrigt

Restskatt respektive överskjutande skatt ingår inte i beräkningen av avgiftsunderlaget.

Handikappersättning och skattefri livränta ingår inte i beräkningen av avgiftsunderlaget.

E. Avgifter för kommunala hälso- och sjukvårdsuppgifter

1, Överlämnande av läkemedel

Överlämnande av läkemedel i form av stående ordinationer, skall vara avgiftsbelagd även för personer 
med beslut enligt lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade efter att bedömning (om det ej 
avser egenvård) är gjort av hälso- och sjukvårdspersonal. 



A: Måltidsavgifter

1. In- och utträde, frånvaro

1. Vid utträde debiteras avgift till och med den dag insatsen avslutas. Vid dödsfall debiteras avgift till 
och med dagen före dödsfallet.

2. Vid frånvaro i särskilda boenden reduceras måltidsavgiften från och med den andra dagens 
frånvaro med 1/30 av månadsavgiften.

2. Befrielse

Personer som endast intar receptbelagd näringslösning betalar ingen måltidsavgift.

B: Hyror

In- och utflyttning

Tillämpas hyreslagen

1. Inflyttning

Vid inflyttning betalar man från 1:a dagen, dvs enligt hyreslagen

2. Utflyttning

- Vid utflyttning gällande dödsfall debiteras månaden då dödsfallet inträffat samt månaden efter. (om 
rummet ej tas i anspråk)

- Vid utflytt debiteras max 3 månader.

- Vid flytt mellan särskilda boenden inom kommunen debiteras ingen uppsägning.



Hämtat från skatteverkets hemsida 2018-12-03

De som har en lägre inkomst än 13 600 kronor per månad betalar en reducerad avgift. Avgiften 
bestäms utifrån inkomstbasbeloppet, som ändras varje år. Inkomstbasbeloppet för 2019 är ännu 
inte beslutat.

Hur mycket var och en har betalat i public service-avgift varje år kommer att synas på 
slutskattebeskedet.

Så mycket ska du betala

Public service-avgiften är maximalt cirka 1 300 kronor per person och år. Du som har en 
beskattningsbar inkomst som är lägre än cirka 130 000 kronor per år betalar 1 procent av din 
beskattningsbara inkomst. Avgiften bestäms utifrån inkomstbasbeloppet, som ändras varje år. 
Inkomstbasbeloppet för 2019 är ännu inte beslutat.

Du får inga inbetalningskort och behöver alltså inte göra någon inbetalning, utan avgiften dras 
direkt med skatten.

Exempel på avgiftens storlek

Beloppen i exemplen bygger på 2018 års inkomstbasbelopp och kommer att justeras 2019.

Pensionär, pension 10 000 kronor per månad

Birgitta har en pension på 120 000 kronor per år, alltså 10 000 kronor per månad. Efter 
grundavdraget är hennes beskattningsbara inkomst 52 100 kronor. Det innebär att hon 
betalar 521 kronor i public service-avgift. Det motsvarar 1 procent av hennes beskattningsbara 
inkomst.

120 000 - 67 900 = 52 100

52 100 x 0,01 = 521 kr / år

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/publicserviceavgift.4.22501d9e166a8cb399f31dd.html#accordion-0-item-1


Övriga frågor

§ 28

   



Sammanträdets avslutning

§ 29

   


	798a1464-5cb4-4b6f-92c4-a7b1e1912502.pdf
	3efc318c-ec60-42bf-aa87-61b70e40510c.docx
	Ärendelista
	Ärendebeskrivning
	Paragrafen är justerad

	§ 22 - Avskrivningar 2018
	(18/TAN/3)
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Paragrafen är justerad

	§ 23 - Rapporter skulder och eventuella åtgärder
	(18/TAN/5)
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Paragrafen är justerad

	§ 24 - Internkontrollplan år 2019, Taxe- och avgiftsnämndens verksamhet
	(18/TAN/18)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad

	§ 25 - Delegationsordning för TAN
	(18/TAN/20)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad

	§ 26 - Attestordning 2019
	(18/TAN/19)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad

	§ 27 - Tillämpningsföreskrifter 2019
	(18/TAN/21)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad
	Beslut
	Paragrafen är justerad
	Ärendebeskrivning
	Paragrafen är justerad



	0a0cd1b9-2585-463c-ae04-943299341c3b.docx
	7deb966a-96d8-45f1-88b5-c5d3ec849ced.docx
	c5ab422f-433c-4e6f-b596-3f5892be8b08.docx
	621586ff-4a01-4e28-961e-bf42e7862146.docx
	a25121ad-9935-4809-8626-c565ed797876.docx
	651d7b6c-8783-4d02-bc3d-ac5ecfda1761.pdf
	11bb10c6-7484-4450-b128-f53d3bfe0331.docx
	53019237-06de-481c-a64b-e0fa134f81f7.docx
	73d12002-ee7e-4a4e-8793-2731864af94c.docx
	DELEGATIONSORDNING FÖR VERKSAMHETER SOM FALLER UNDERTAXE- OCH AVGIFTSNÄMNDEN

	e92add1d-9c3e-40e2-b3aa-edfa57ae3f79.docx
	a8208e68-e0c1-44be-8dc9-9c549b228694.docx
	72659740-43b4-4e53-9dff-3efa1f1b1870.xls
	4d645625-0610-4f0f-b2d8-3723dca9b503.docx
	84615f43-c940-475d-9e22-4b48de1eace9.docx
	061383d0-5c24-4102-8de2-4824c8452f68.docx
	6986dc85-b6d8-43a9-8041-58328e38c6bc.docx
	Så mycket ska du betala
	Exempel på avgiftens storlek

	Pensionär, pension 10 000 kronor per månad

	f89cc168-d345-4c4a-82c0-d2c27256e37c.docx
	9c416ea6-30e7-4d65-ba74-dca5b2ff2df5.docx

