
Kallelse 2016-11-28

Kommunfullmäktige
Tid Plats
 18:30-23:45  Hidinge skola

Övriga
Anna Nilsson, Utredningssekreterare
Gustav Olofsson
Anna Bilock, Ekonomichef
Tomas Andersson, Kommundirektör

Ej tjänstgörande ersättare
Ulla Kristina Fintling (C)
Rasmus Larsson (C)
Gun-Britt Grimsell (C)
Eva Bonnevier (C)
Leif Göransson (C)
Eddie Fernberg (M)
Pelle Widlund (M)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)
Sören Fagerstedt (KD)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Marita Johansson (MP)
Elenor Ekstrand (MP)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Yvonne Hagström (S)
Stefan Ekström (S)
Britt Ek (S)
Per-Åke Fransson (V)
Fanny Gott (V)
Olle Leijonborg (FL)
Maria Larsson (FL)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C)
Britt Åhsling (M), vice ordförande
Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Peter Sahlqvist (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hellberg (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Johnolov Ohlsson (FL)
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Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 
dofter. För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun 
därför alla deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska 
kunna delta. 
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning
Justering sker på kommunhuset den 1 december kl. 16.00.

Förslag till beslut
Gunilla Pihlblad (S) och Annica Zetterholm (C) utses till justerare med Stefan Johansson (SD) och 
Peter Sahlqvist (C) som ersättare.
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2 – Ändring av namn från Vård- och 
omsorgsnämnd till Socialnämnd 
(KS 16-625)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 26 oktober 2016 föreslå kommunfullmäktige besluta att 
ändra nämndens namn till Socialnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. ändrar Vård- och omsorgsnämndens namn till Socialnämnden

2. namnändringen träder i kraft 1 januari 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till Socialnämnd
 VON §75/2016 Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till Socialnämnd
 §185 KSAU Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till Socialnämnd
 §195 KS Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till Socialnämnd
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3 – Höjning av VA-taxa 2017 
(KS 16-606)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Under 2016 bidrar skattekollektivet med 2,1 miljoner kronor för att täcka den mellanskillnad som 
uppstått mellan VA-taxans intäkter och VA-verksamhetens kostnader. Inför 2017 föreslås att en ny 
VA-taxa beslutas. Under 2016-2018 kommer VA-kostnaderna att öka med ytterligare drygt 1,8 
mnkr/år. Kostnaderna ökar bland annat med anledning av beslutet att ta vatten från Örebro 
kommun. Den årliga nettokostnadsökningen för såväl levererat vatten/kubikmeter från Örebro 
kommun samt den ledning som Lekebergs kommun ska bygga mellan Lanna och Fjugesta är det 
som i huvudsak genererar den ökade VA-kostnaden. Till det kommer vissa renoveringar av bland 
annat vattentornet mm. 2017 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs 
med 330 kr/år till 3 640 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 027 kr/år till 11 340 kr/år. Stora 
mätaren (qn 10,0) med 1 964 kr/år till 21 620 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 3,22 kr/m3 till 
41,85 kr/m3 (inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten 
motsvarande taxan för en qn 6,0.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige höjer VA-taxans brukningsavgifter 2017 enligt följande:

 Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 330 kr/år till 3640 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) 
med 1 027 kr/år till 11 340 kr/år.

 Stora mätaren (qn 10,0) med 1 964 kr/år till 21 620 kr/år.
 Den rörliga avgiften ökas med 3,22 kr/m3 till 41,85 kr/m3 (inkl moms).
 Vid nyttjande av två mätare qn 2,5 blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 

6,0.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VA-taxa 2017
 §169 KSAU Höjning av VA-taxa 2017
 §196 KS Höjning av VA-taxa 2017
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4 – Avfallstaxa för Lekebergs kommun 
(KS 16-617)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 14 oktober 2016 att föreslå kommunfullmäktige anta 
Avfallstaxa för Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avfallstaxa för Lekebergs kommun 2017
 Tjänsteskrivelse kommunalförbundet
 Sydnärkes Kommunalförbund §72/2016
 Avfallstaxa 2017 Lekebergs kommun
 §170 KSAU Avfallstaxa för Lekebergs kommun
 §197 KS Avfallstaxa för Lekebergs kommun
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5 – Ändring av avgift vid korttidsvård i 
Lekebergs kommun 
(KS 16-608)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen rekommenderar att vid kommunal insats i form av korttidsvistelse som utgår under 
en kortare tidsperiod än en månad bör nivån anpassas därefter på ett proportionerligt sätt. 
Avgiften per dag får således inte var mer än högkostnadsskyddet dividerat med 30. Se Prop. 
2000/01:149 sid 45 och 57. Det innebär att Lekebergs kommun sänker avgiften från 133 kr/dygn till 
66 kr/dygn.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige sänker dygnsavgiften för korttidsvård med 67 kr från nuvarande 133 kr/dygn 
till 66 kr/dygn.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av avgift vid korttidsvård i Lekebergs kommun
 §179 KSAU Ändring av avgift vid korttidsvård i Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Ändring av avgift vid korttidsvård
 Proposition 2000/01:149 - Avgifter inom äldre- och handikappomsorg
 VON §65/2016 Ändring av avgift korttidsvård
 §200 KS Ändring av avgift vid korttidsvård i Lekebergs kommun
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6 – Skattesats för allmän kommunalskatt 
2017 
(KS 16-549)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Fastställande av 2017 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 kapitlet 6§, 
föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av kommunfullmäktige 
innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen höjs med 
1:00 kronor 2017. Skattesatsen 2016 är 21:43 kronor och blir således 22:43 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 22:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärende

Yrkanden

Kjell Edlund (S), Mikael Bergdahl (S), Ewonne Granberg (S), Jette Bergström (S), Gerry Milton (SD) 
och Kerstin Leijonborg (FL) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2017
 §159 KSAU Skattesats för allmän kommunalskatt 2017
 §172 KS Skattesats för allmän kommunalskatt 2017
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7 – MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 
(KS 16-325)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER-plan 2017 med ekonomisk plan 2018-2019” finns kommunfullmäktiges 
mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Med utgångspunkt i 
målen har ett förslag till mål och budget för 2017 med plan för 2018-2019 tagits fram. Målen är 
desamma som 2016 men en del indikatorer har justerats. Bland annat har ambitionsnivån inom 
trygghet har sänkts, miljödiplomering har lagts till och överskottsmålet justerats till 2 %. Handlingen 
innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2017-2019 utifrån aktuell bedömning av 
skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m. 2017 års 
ekonomiska resultat budgeteras till 8 687 tkr, vilket motsvarar 2 % av kommunens skatter och 
bidrag vilket överensstämmer med målen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2017 och ekonomisk plan 2018-2019,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och 
anmälas till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Anette Bergdahl (S) och Kjell Edlund (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kerstin Leijonborg (FL) och Gerry Milton (SD) deltar inte i beslutet.

Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas MER-plan 2017 med plan för 2018-2019.

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till Lekebergs alliansens MER-plan 2017 med plan för 2018-2019.

Propositionsordning
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Ordförande tar först upp beslutspunkt ett och föreslår följande propositionsordning: Lekebergs 
alliansens förslag till MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 mot Socialdemokraternas förslag till 
MER-plan 2017 med plan för 2018-2019. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.

Ordförande ställer Lekebergs alliansens förslag till MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 mot 
Socialdemokraternas förslag till MER-plan 2017 med plan för 2018-2019, och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Lekebergs alliansens förslag.

Ordförande tar därefter upp beslutspunkt två och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
förslag till beslut.

Ordförande tar därefter upp beslutspunkt tre och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
förslag till beslut.

Ordförande tar därefter upp beslutspunkt fyra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
förslag till beslut.

Reservationer

Kjell Edlund (S), Berth Falk (S), Ewonne Granberg (S), Mikael Bergdahl (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Socialdemokraternas förslag till MER-plan 2017 och ekonomisk plan 2018-2019.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2017 med plan för 2018-2019
 MER-plan 2017 med plan för 2018-2019
 §171 KSAU MER-plan 2017 med plan för 2018-2019
 Socialdemokraternas budgetyrkande, version 2
 Budgetförslag Socialdemokraterna
 §198 KS MER-plan 2017 med plan för 2018-2019
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8 – Prognosrapport 3 2016 för Lekebergs 
kommun 
(KS 16-548)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över det 
ekonomiska utfallet januari-september 2016. Dessutom innehåller den en ekonomisk 
helårsprognos över kommunens ekonomi. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 
5 496 000 kronor i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 4 026 000 kronor. 
Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 9 522 000 kronor. Verksamheterna 
prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 261 000 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) yrkar på att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att fortsätta 
arbeta för en budget i balans.

Anette Bergdahl (S) yrkar bifall till Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat 
enligt förslag till beslut.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande, att kommunstyrelsen 
uppmanar samtliga nämnder att fortsätta arbeta för en budget i balans, och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3, 2016.

2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att fortsätta arbeta för en budget i balans.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3, 2016.

2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att fortsätta arbeta för en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 2016
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 Prognosrapport 3 - 2016 (Kommunfullmaktige)
 §172 KSAU Prognosrapport 3 2016 för Lekebergs kommun
 §199 KS Prognosrapport 3 2016 för Lekebergs kommun
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9 – Revidering av bestämmelser om arvoden 
och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Lekebergs kommun 
(KS 14-218)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetet fram en omfattande revidering av kommunens 
arvodesbestämmelser. Bakgrunden är att de nuvarande har varit svårtolkade både för 
tjänstepersoner och förtroendevalda. Revidering berör inte arvodesnivåerna utan är främst ett 
förtydligande, förenkling och renodling. Förslaget har stämts av med löneenheten i Kumla som har 
haft mycket frågor kring de nuvarande bestämmelserna. Förslaget har också varit på intern remiss i 
kommunen för att göra det så väl genomarbetat som möjligt. De förändringar som är föreslås som 
är utöver formalia är markerade i rött.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade Arvodesbestämmelser för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun
 §201 KS Revidering av Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Lekebergs kommun
 §180 KSAU Revidering av Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Revidering av arvodesbestämelser
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10 – Revidering av bestämmelser för 
kommunalt partistöd 
(KS 14-219)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog Bestämmelser för kommunalt partistöd 11 juni 2014. I bestämmelserna 
framgår att partistödet består av ett grundstöd (10 % av prisbasbeloppet per parti och år) samt ett 
mandatstöd (15 % av prisbasbeloppet per mandat och år). I revideringen av Arvodesbestämmelser 
för förtroendevalda i Lekebergs kommun överförs de tidigare kallade Utbildningspengarna till att bli 
en del av partistödet. Därför måste en revidering av bestämmelserna ske.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av Bestämmelser för kommunalt partistöd.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Bestämmelser för kommunalt partistöd i Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Revidering av bestämmelser för kommunalt partistöd
 §181 KSAU Revidering av bestämmelser för kommunalt partistöd
 §202 KS Revidering av bestämmelser för kommunalt partistöd
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11 – Revidering av förbundsordning för 
FINSAM Lekeberg och Örebro, 2016 
(11KS407)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
FINSAM har inkommit med förslag till förändringar i förbundsordningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revideringar av förbundsordning för FINSAM.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av förbundsordning FINSAM
 Förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro
 §182 KSAU Revidering av förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro, 2016
 §203 KS  Revidering av förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro, 2016
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12 – Priser på kommunala tomter för 
bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun 
(KS 16-266)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
I kommunen gäller priser för kommunala villatomter som är beslutade 2009. Marknadspriser för 
villatomter har sedan dess förändrats vilket motiverar att kommunen beslutar om justerade priser 
för kommunala tomter för bostadsbebyggelse.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige i september 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. fastställer ordinarie priser för villatomter och tomter för annan bostadsbebyggelse enligt 
följande:

 Normaltomt upp till 1300 kvm = 140 000 kr
 Tomt mellan 1301-2600 kvm = 180 000 kr - Tomt 2601-3000 kvm = 220 000 kr
 Tomter större än 3000 kvm = 220 000 + 50 000 per påbörjad 1000 kvm
 För tomtpriser i Mullhyttan reduceras pris enligt ovan med 50 % på grund av rådande lokalt 

marknadsläge
 För tomtpriser i Hidinge-Lanna ökas pris enligt ovan med 150 % på grund av rådande lokalt 

marknadsläge.

2. delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om eventuella avsteg från beslutade 
prisjusteringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun
 §183 KSAU Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun
 §68 KF Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun
 §204 KS Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun
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13 – Svar på motion - Trådlöst nätverk på 
äldreboende i Lekeberg 
(KS 16-73)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Motionen ”Trådlöst nätverk på äldreboendena i Lekeberg” lämnad av Kerstin Leijonborg och Maria 
Larsson för Framtidspartiet, anmäldes till kommunfullmäktige i februari 2016. Kommunfullmäktige 
överlämnade motionen till vård- och omsorgsnämnden för beredning, 2016-02-29 § 17. Kerstin 
Leijonborg och Maria Larsson föreslår i motionen att det ska installeras ett trådlöst nätverk på 
äldreboendena i Lekeberg. De som hyr lägenheterna och deras anhöriga använder sig mer och mer 
av mobiler, surfplattor m m och det är en nödvändighet att ett fungerande nätverk ska erbjudas på 
kommunens äldreboenden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Antar vård- och omsorgsnämndens förslag till yttrande

2. anser därmed motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) om trådlöst nätverk på äldreboenden i Lekeberg
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om trådlöst nätverk på äldreboendena i Lekeberg
 VON Tjänsteskrivelse - Yttrande från vård- och omsorgsnämnden gällande motion Trådlöst 

nätverk på äldreboenden i Lekeberg
 VON - Yttrande på motion Trådlöst nätverk på äldreboenden
 VON §70/2016 Yttrande på motion Trådlöst nätverk på äldreboenden
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14 – Val av ordförande och vice ordförande i 
Sydnärkes IT-nämnd 2017 
(KS 16-607)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd. Enligt reglementet 
för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice ordförandeskapet rotera enligt följande 
ordning årligen: Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. Vice 
ordförandeskapet – i samma ordning som ordförandeskapet men en förskjutning motsvarande ett 
steg i ordningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser för 2017

1. Wendla Thorstensson (C), Lekebergs kommun, till ordförande för Sydnärkes IT-nämnd

2. Per Eriksson (S), Askersunds kommun, till vice ordförande för Sydnärkes IT-nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd 2017
 §186 KSAU Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd 2017
 §206 KS Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd 2017
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Kallelse 2016-11-28

15 – Revidering av sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2017 
(KS 16-519)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016 om sammanträdestider för 2017. Efter 
beslut har det framkommit att skolriksdag ska hållas 24-25 april 2017. För att inte krocka med dessa 
tider bör kommunfullmäktiges sammanträde i april flyttas.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 1.antar följande sammanträdestider för år 2017:

Datum Tid

27 februari 18.30

26 april 18.30

12 juni 18.30

25 september 18.30

27 november 18.30

2. Upphäver därmed KF §67/2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017
 §187 KSAU Revidering av sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017
 §207 KS Revidering av sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017
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16 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 2 2016 
(KS 16-536)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2, 2016 finns två ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. Det är två ej verkställda 
beslut enligt SoL inom äldreomsorgen (permanent bostad).

För kvartal 2, 2016 finns sex individrapporter gällande ej verkställda beslut som rör SoL.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 ON §101 VONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 2-

2016
 VON Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, 

kvartal 2, 2016
 KUB Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2, 

2016
 KUB §117/2016 Ej verkställda beslut, kvartal 2, 2016
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2016
 §188 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2016
 §208 KS Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2016
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17 – Redovisning av ej besvarade motioner 
och medborgarförslag, andra halvåret 2016 
(KS 16-635)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst. Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas 
på samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i 
nämnd/styrelse. Totalt finns 3 motioner och 3 medborgarförslag som ännu inte är besvarade varav 
en motion och ett medborgarförslag passerat gränsen ett år.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, andra 

halvåret 2016
 §189 KSAU Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, andra halvåret 

2016
 §209 KS Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, andra halvåret 2016

18 - Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunfullmäktige.

Lista på meddelanden
  - Budget för taxe- och avgiftsnämnden 2017
  - Budget för Sydnärkes byggnämnd 2017
 KS 16-585-5 - Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2017 (kommuntal) för 

Örebro län
 KS 16-538-2 - Protokoll Sydnärkes byggnämnd 2016-10-06
 KS 16-421-5 - Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2016-09-16
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 KS 16-589-1 - Protokoll från miljönämnden 2016-09-26
 KS 16-571-1 - Beslut från Länsstyrelsen om upplösning av stiftelsen Sahlefeldtska 

skolfonden
  - Delårsrapport 2016 FINSAM
 KS 16-538-1 - Protokoll Sydnärkes byggnämnd 2016-09-01
 KS 16-528-5 - Beslut från Länsstyrelsen om att utse Jorma Keskitalo (SD) till ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Jonas Holm (SD)
 KS 16-507-3 - Beslut från Länsstyrelsen om att ingen ny ersättare i kommunfullmäktige kan 

utses efter Erich Kannewischer (SD)
 KS 16-351-3 - Beslut från Länsstyrelsen om att ingen ny ersättare i kommunfullmäktige kan 

utses efter Lars Berg (SD)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges lägger informationen till handlingarna.
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Tjänsteskrivelse 2016-10-31 1 (1)

Dnr: KS 16-625

Tjänsteskrivelse - Ändring av namn från Vård- och 
omsorgsnämnd till Socialnämnd
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 26 oktober 2016 föreslå kommunfullmäktige 
besluta att ändra nämndens namn till Socialnämnden.

1 Bakgrund
Från och med 1 juli 2016 flyttades barn- och familjeenheten (socialtjänsten) från 
kultur- och bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden.

För att underlätta och göra det tydligt vad som ingår i nämndens uppdrag föreslår 
vård- och omsorgsnämnden en namnändring från vård- och omsorgsnämnden till 
socialnämnd. Nämnden motiverar detta med att det skulle underlätta i externa 
kontakter då det är brukligt (undantag finns) att motsvarande verksamheter i andra 
kommuner benämnd socialnämnd och socialförvaltning. Även i socialtjänstlagen 
benämns den nämnd som handhar sociala frågor som socialnämnd.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Inga konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald 
och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. ändrar Vård- och omsorgsnämndens namn till Socialnämnden
2. namnändringen träder i kraft 1 januari 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-10-26

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
12:45-15:45 Konferens Ånnaboda, lokal Björnen 2, 

Ånnaboda  

Övriga
Gustav Olofsson (Förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §75

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Gerry Milton (SD)
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Protokoll 2016-10-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-26

Datum för överklagan 2016-10-27 till och med 2016-11-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-10-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§75 - Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till 
Socialnämnden (VON 16-219)
Ärendebeskrivning
Från och med 1 juli 2016 flyttades barn- och familjeenheten (socialtjänsten) från kultur- och 
bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden.

För att underlätta och göra det tydligt vad som ingår i nämndens uppdrag föreslås en namnändring 
från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnd. Det skulle underlätta i externa kontakter då det är 
brukligt (undantag finns) att motsvarande verksamheter i andra kommuner benämnd socialnämnd 
och socialförvaltning. Även i socialtjänstlagen benämns den nämnd som handhar sociala frågor som 
socialnämnd.

Utifrån ovanstående föreslår skulle det vara att fördra att göra en namnändring från vård- och 
omsorgsnämnden till socialnämnd.
 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra namn på vård- och 
omsorgsnämnden till socialnämnden. Namnändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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Protokoll 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §185

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§185 - Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till 
Socialnämnd (KS 16-625)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 26 oktober 2016 föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra 
nämndens namn till Socialnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. ändrar Vård- och omsorgsnämndens namn till Socialnämnden

2. namnändringen träder i kraft 1 januari 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 VON §75/2016 Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till Socialnämnd - (KS 16-625-

1)
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §195

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Page 2 of 3Page 32 of 345



Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§195 - Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till 
Socialnämnd (KS 16-625)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 26 oktober 2016 föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra 
nämndens namn till Socialnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. ändrar Vård- och omsorgsnämndens namn till Socialnämnden

2. namnändringen träder i kraft 1 januari 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till Socialnämnd - (KS 16-

625-2)
 VON §75/2016 Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till Socialnämnd - (KS 16-625-

1)
 §185 KSAU Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till Socialnämnd - (KS 16-625-3)
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Höjning av VA-taxa 2017
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Tjänsteskrivelse 2016-11-07 1 (2)

Dnr: KS 16-606

Höjning av VA-taxa 2017
   

Ärendebeskrivning
Under 2016 bidrar skattekollektivet med 2,1 miljoner kronor för att täcka den 
mellanskillnad som uppstått mellan VA-taxans intäkter och VA-verksamhetens 
kostnader. Inför 2017 föreslås att en ny VA-taxa beslutas.

Under 2016-2018 kommer VA-kostnaderna att öka med ytterligare drygt 1,8 mnkr/år. 
Kostnaderna ökar bland annat med anledning av beslutet att ta vatten från Örebro 
kommun. Den årliga nettokostnadsökningen för såväl levererat vatten/kubikmeter 
från Örebro kommun samt den ledning som Lekebergs kommun ska bygga mellan 
Lanna och Fjugesta är det som i huvudsak genererar den ökade VA-kostnaden. Till 
det kommer vissa renoveringar av bland annat vattentornet mm.

2017 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 330 
kr/år till 3 640 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 027 kr/år till 11 340 kr/år. Stora 
mätaren (qn 10,0) med 1 964 kr/år till 21 620 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 
3,22 kr/m3 till 41,85 kr/m3 (inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan 
för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

1 Bakgrund
Under 2016-2018 kommer VA-kostnaderna att öka med ytterligare drygt 1,8 mnkr/år. 
Kostnaderna ökar bland annat med anledning av beslutet att ta vatten från Örebro 
kommun. Den årliga nettokostnadsökningen för såväl levererat vatten/kubikmeter 
från Örebro kommun samt den ledning som Lekebergs kommun ska bygga mellan 
Lanna och Fjugesta är det som i huvudsak genererar den ökade VA-kostnaden. Till 
det kommer vissa renoveringar av bland annat vattentornet mm.

2016 höjdes VA-taxans brukningsavgifter enligt följande, den fasta avgiften för den 
minsta mätaren (qn 2,5) med 550 kr/år till 3 310 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 
550 kr/år till 10 313 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 550 kr/år till 19 656 kr/år. 
Den rörliga delen höjdes med 3,53 kr/m3 till 38,63 kr/m3.

2017 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 330 
kr/år till 3 640 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 027 kr/år till 11 340 kr/år. Stora 
mätaren (qn 10,0) med 1 964 kr/år till 21 620 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 
3,22 kr/m3 till 41,85 kr/m3 (inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5 blir taxan 
för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.
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Tjänsteskrivelse 2016-11-07 2 (2)

Dnr: KS 16-606

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Kostnadsökningen är för normfamiljen (2 vuxna och 2 barn) ca 800 kr/hushåll/år.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Taxeökningen genererar en ökning av intäkterna från taxekollektivet med 1 000 000 
kr/år och minskar därmed skattesubventionen med lika mycket.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige höjer VA-taxans brukningsavgifter 2017 enligt följande: 
Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 330 kr/år till 3640 kr/år. 
Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 027 kr/år till 11 340 kr/år. 
Stora mätaren (qn 10,0) med 1 964 kr/år till 21 620 kr/år. 
Den rörliga avgiften ökas med 3,22 kr/m3 till 41,85 kr/m3 (inkl moms). 
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5 blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för 
en qn 6,0.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §169

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§169 - Höjning av VA-taxa 2017 (KS 16-606)
Ärendebeskrivning
Under 2016 bidrar skattekollektivet med 2,1 miljoner kronor för att täcka den mellanskillnad som 
uppstått mellan VA-taxans intäkter och VA-verksamhetens kostnader. Inför 2017 föreslås att en ny 
VA-taxa beslutas.

Under 2016-2018 kommer VA-kostnaderna att öka med ytterligare drygt 1,8 mnkr/år. Kostnaderna 
ökar bland annat med anledning av beslutet att ta vatten från Örebro kommun. Den årliga 
nettokostnadsökningen för såväl levererat vatten/kubikmeter från Örebro kommun samt den ledning 
som Lekebergs kommun ska bygga mellan Lanna och Fjugesta är det som i huvudsak genererar den 
ökade VA-kostnaden. Till det kommer vissa renoveringar av bland annat vattentornet mm. 2017 
föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 330 kr/år till 3 640 kr/år. 
Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 027 kr/år till 11 340 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 1 964 kr/år till 
21 620 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 3,22 kr/m3 till 41,85 kr/m3 (inkl moms). Vid nyttjande av 
två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige höjer VA-taxans brukningsavgifter 2017 enligt följande:

 Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 330 kr/år till 3640 kr/år.

 Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 027 kr/år till 11 340 kr/år.

 Stora mätaren (qn 10,0) med 1 964 kr/år till 21 620 kr/år.

 Den rörliga avgiften ökas med 3,22 kr/m3 till 41,85 kr/m3 (inkl moms).

 Vid nyttjande av två mätare qn 2,5 blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 
6,0.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §196

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§196 - Höjning av VA-taxa 2017 (KS 16-606)
Ärendebeskrivning
Under 2016 bidrar skattekollektivet med 2,1 miljoner kronor för att täcka den mellanskillnad som 
uppstått mellan VA-taxans intäkter och VA-verksamhetens kostnader. Inför 2017 föreslås att en ny 
VA-taxa beslutas. Under 2016-2018 kommer VA-kostnaderna att öka med ytterligare drygt 1,8 
mnkr/år. Kostnaderna ökar bland annat med anledning av beslutet att ta vatten från Örebro 
kommun. Den årliga nettokostnadsökningen för såväl levererat vatten/kubikmeter från Örebro 
kommun samt den ledning som Lekebergs kommun ska bygga mellan Lanna och Fjugesta är det som i 
huvudsak genererar den ökade VA-kostnaden. Till det kommer vissa renoveringar av bland annat 
vattentornet mm. 2017 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 330 
kr/år till 3 640 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 027 kr/år till 11 340 kr/år. Stora mätaren (qn 
10,0) med 1 964 kr/år till 21 620 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 3,22 kr/m3 till 41,85 kr/m3 (inkl 
moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 
6,0.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige höjer VA-taxans brukningsavgifter 2017 enligt följande:

 Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 330 kr/år till 3640 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) 
med 1 027 kr/år till 11 340 kr/år.

 Stora mätaren (qn 10,0) med 1 964 kr/år till 21 620 kr/år.

 Den rörliga avgiften ökas med 3,22 kr/m3 till 41,85 kr/m3 (inkl moms).

 Vid nyttjande av två mätare qn 2,5 blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 
6,0.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VA-taxa 2017 - (KS 16-606-1)
 §169 KSAU Höjning av VA-taxa 2017 - (KS 16-606-2)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Avfallstaxa för Lekebergs 
kommun

4

KS 16-617
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Tjänsteskrivelse 2016-11-08 1 (1)

Dnr: KS 16-617

Tjänsteskrivelse – Avfallstaxa för Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 14 oktober 2016 att föreslå 
kommunfullmäktige anta Avfallstaxa för Lekebergs kommun.

1 Bakgrund
Enligt samarbetsavtalet för Sydnärkes kommunalförbund är ett mål att kommunerna 
ska ha en gemensam avfallstaxa. Vissa mindre justeringar av kommunernas taxor 
gjordes 2015 i syfte att få likartade avgifter i kommunerna.

I förslaget till ny taxa för Lekebergs kommun har detta arbete tagit ett litet steg 
ytterligare på vägen mot en enhetlig taxa. Taxedokumentet är utformat på ett för 
samtliga kommuner enhetligt sätt och vissa avgifter har likriktats gentemot andra 
kommuner som har samma typ av avgifter. 

Nya avgifter som föreslås införas är en felsorteringsavgift som kan påföras abonnent 
om kärlet eller säcken används felaktigt, dvs att föremål/avfall läggs i säcken/kärlet 
som ska hanteras på annat sätt enligt sorteringsanvisningarna i 
renhållningsföreskrifterna. På så sätt kan en ökad kvalitet uppnås i det avfall som ska 
genomgå optisk sortering. Den andra nya avgiften som föreslå är en 
överfyllnadsavgift om för mycket avfall läggs i kärlet. Det är på vissa håll ett 
återkommande problem med fastighetsägare som egentligen har för liten kärlvolym. 
Avgiften kan komma att debiteras om locket på kärlet ej går att stänga.

Ny tjänst föreslås införas avseende hämtning av kärl utanför ordinarie hämtning. 
Detta för att möjliggöra extrahämtning vid oförutsedda händelser men också för 
enstaka nyttjande av fritidshus före eller efter fritidsabonnemangets början och slut.

I taxorna har också tydliggjorts vem som är betalningsansvarig samt abonnentens 
åliggande.

Taxeförslaget innehåller inte några ändringar av avgifterna för befintliga 
abonnemang. Nya abonnemang föreslås införas avseende kärl i olika storlekar där 
sådana har saknats för olika hämtningsintervall. Avgifterna för dessa nya 
abonnemang har räknats fram baserat på literkostnaden för det kärl som funnits i 
aktuellt hämtningsintervall.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för Lekebergs kommun. 

LEKEBERGS KOMMUN
Tomas Andersson Leif Welander
Kommundirektör Förbundschef
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TJÄNSTESKRIVELSE                Bilaga 4

2016-10-07

Direktionen för Sydnärkes Kommunalförbund

Avfallstaxa Lekeberg 2017

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta att begära av fullmäktige i Lekeberg att fastställa ny 
avfallstaxa för Lekebergs kommun.

Ärendet

Enligt samarbetsavtalet för Sydnärkes kommunalförbund är ett mål att kommunerna ska 
ha en gemensam avfallstaxa. Vissa mindre justeringar av kommunernas taxor gjordes 
2015 i syfte att få likartade avgifter i kommunerna.

I bifogat förslag till ny taxa för Lekebergs kommun har detta arbete tagit ett litet steg 
ytterligare på vägen mot en enhetlig taxa. Taxedokumentet är utformat på ett för 
samtliga kommuner enhetligt sätt och vissa avgifter har likriktats gentemot andra 
kommuner som har samma typ av avgifter. 

Nya avgifter som föreslås införas är en felsorteringsavgift som kan påföras abonnent om 
kärlet eller säcken används felaktigt, dvs att föremål/avfall läggs i säcken/kärlet som ska 
hanteras på annat sätt enligt sorteringsanvisningarna i renhållningsföreskrifterna. På så 
sätt kan en ökad kvalitet uppnås i det avfall som ska genomgå optisk sortering. Den 
andra nya avgiften som föreslå är en överfyllnadsavgift om för mycket avfall läggs i 
kärlet. Det är på vissa håll ett återkommande problem med fastighetsägare som 
egentligen har för liten kärlvolym. Avgiften kan komma att debiteras om locket på 
kärlet ej går att stänga.

Ny tjänst föreslås införas avseende hämtning av kärl utanför ordinarie hämtning. Detta 
för att möjliggöra extrahämtning vid oförutsedda händelser men också för enstaka 
nyttjande av fritidshus före eller efter fritidsabonnemangets början och slut.

I taxorna har också tydliggjorts vem som är betalningsansvarig samt abonnentens 
åliggande.

Taxeförslaget innehåller inte några ändringar av avgifterna för befintliga abonnemang. 
Nya abonnemang föreslås införas avseende kärl i olika storlekar där sådana har saknats 
för olika hämtningsintervall. Avgifterna för dessa nya abonnemang har räknats fram 
baserat på literkostnaden för det kärl som funnits i aktuellt hämtningsintervall. 
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TJÄNSTESKRIVELSE                Bilaga 4

2016-10-07

Leif Welander
Förbundschef 

Bilaga: Förslag till avfallstaxa för Lekebergs kommun
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       Bilaga 4a

AVFALLSTAXA
 

FÖR

LEKEBERGS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, § 
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Innehåll

Sid

Inledande bestämmelser 3

Permanentboende 4

Fritidsboende 4

Slamtömning 5

Latrin 5

Grovavfall 6

Farligt avfall 6

Tilläggsavgifter 6
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INLEDANDE BESTÄMMELSER

Avgifterna enligt denna taxa ska bekosta insamling, bortforsling och omhändertagande av 
avfall och farligt avfall från hushåll samt verksamheten vid återvinningscentral. Avgifterna 
ska också bekosta administration, planering, information mm. 

Utsedd ansvarig för renhållningen inom Lekebergs kommun är Sydnärkes kommunalförbund.

Avgiftsskyldighet och betalning

Avgiftsskyldig enligt denna taxa är den som anlitar eller har skyldighet (enligt 15 kap. 
miljöbalken) att anlita Sydnärkes kommunalförbund för bortforsling och omhändertagande 
av avfall. Om ej annat anmäles eller framgår av omständigheterna betraktas 
fastighetsägaren som abonnent.

Fastighetsägaren ska erlägga angivna avgifter till renhållaren. Faktura kan efter 
överenskommelse med Sydnärkes kommunalförbund skickas till nyttjanderättshavaren men 
fastighetsägaren är även då betalningsansvarig om betalning inte sker inom föreskriven tid.

Fastighetsägare som erhållit befrielse från sophämtning ska erlägga årlig grundavgift.

Giltighetstid

Denna taxa träder i kraft 2017-01-01 och ersätter då tidigare gällande taxa.

Abonnentens åliggande

Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut och lämnas i behållare avsedda för dessa. 
Annat avfall ska sorteras ut och hanteras i enlighet med sorteringsanvisningarna (bilaga A) i 
kommunens renhållningsföreskrifter.

Abonnenten ska snarast till Sydnärkes kommunalförbund anmäla flytt eller ändringar som 
rör abonnemanget.

Abonnent som inte anmäler förändringar som skulle medföra högre avgift påförs den höjda 
avgiften retroaktivt för den tid felet varit, för maximalt tre år.

Abonnent ska ställa fram behållare för hämtning enligt anvisning i kommunens 
renhållningsföreskrifter.

Verksamhetsansvarig är skyldig att känna till om verksamheten genererar verksamhetsavfall 
och/eller hushållsavfall.

Övriga bestämmelser rörande hushållsavfall finns i ”Renhållningsföreskrifter för Lekebergs 
kommun”.
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Avgifter

Avgifterna i denna taxa är i kronor och inkluderar lagstadgad mervärdesskatt.

Avgifterna avser kostnad per år.

Permanentboende

Grundavgift 635 kr.

Kärlstorlek 140 L 190 L 240 L 370 L 660 L
Hämtning:
varje vecka 2 594 3 400 4 500 6 000 9 000
2 ggr per vecka 6 800 9 000 12 000 18 000
3 ggr per vecka 10 200 18 000 27 000
varannan vecka 1 777 2 050 2 500 3 000 5 000
var fjärde vecka 1 000

Fritidsboende

Grundavgift 215 kr.

Fritidsabonnemang med hämtning varannan vecka omfattar 10 hämtningar. Abonnemang 
med hämtning en gång per månad omfattar 5 hämtningar.

Kärlstorlek 140 L 190 L 240 L 370 L 660 L
Hämtning:
varannan vecka 1 358 1 600 1 900 2 400 2 604
var fjärde vecka 528

Högsommarabonnemang (juni-augusti) med hämtning varannan vecka omfattar 6 
hämtningar. 

Kärlstorlek 140 L 190 L 240 L 370 L 660 L
Hämtning:
varannan vecka 711 770 840 982 1 699

Uppgifter om när hämtning påbörjas och avslutas återfinns i Sydnärkes kommunalförbunds 
renhållningsbroschyr samt på förbundets hemsida.
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Slamtömning 

Abonnemanget omfattar slamsugning av sluten tank, tre-kammarbrunn eller liknande. 
Enskild avloppsanläggning töms minst en gång per år enligt kommunens 
renhållningsföreskrifter eller i övrigt enligt miljönämnds bestämmelser.

Volym
0 – 4,0 m3 713

Tilläggsavgifter
Per m3 över 4,0 m3 190
Tömning utöver turlistan, per gång 334

Bomkörningsavgift
Tömning har ej kunnat utföras pga hinder i 
vägen eller av andra orsaker

400

Övriga anläggningar debiteras enligt kommunalförbundets kostnad till entreprenör. 
Tömningar utöver schemalagda tömningar debiteras av entreprenören enligt dennes 
prislista.

Latrin

Latrinbehållare inköps av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare vid, av 
kommunalförbundet anvisade, platser. 

Använd behållare ställs ut och hämtas vid sopbehållarens ordinarie plats. Kärl som saknar 
etikett medtas ej.

Priset inkluderar samtliga kostnader såsom hämtning, transport och destruktion av latrinet.

Latrinkärl
Per styck 350

Grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall som är för tungt, skrymmande, har andra egenskaper eller ska 
hanteras på annat sätt enligt sorteringsanvisningarna i renhållningsföreskrifter och därför ej 
ska samlas in i kärl eller säck. Farligt avfall och byggavfall är inte grovavfall.

Grovavfall som lämnas på Återvinningscentral eller till mobil grovavfallsinsamling finansieras 
genom grundavgiften i det vanliga abonnemanget.
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Farligt avfall

Farligt avfall är hushållsavfall som innehåller ämnen som är skadliga för människor eller 
miljön. Kemikalier, spillolja, lösningsmedel, elektronik är exempel på farligt avfall.

Farligt avfall som lämnas på Återvinningscentral eller till mobil insamling finansieras genom 
grundavgiften i det vanliga abonnemanget.

Tilläggsavgifter 

Tillfälliga tjänster Volym
Säck som medtas vid ordinarie hämtning, 
kronor per säck

125 L 100

Extra tömning av kärl under ordinarie turlista, 
per gång

140 L 120

190 L 140
240 L 160
370 L 200
660 L 300

Byte av kärl
Byte av kärl till annan storlek 250

Felsorteringsavgift
Avgift som debiteras abonnent om behållare 
innehåller avfall som ska hanteras på annat 
sätt enligt sorteringsanvisningar, kronor per 
gång och kärl

80

Överfyllnadsavgift
Avgift som debiteras abonnent om behållare 
fylls så att locket ej går att stänga, kronor per 
gång och kärl

80 
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Protokoll 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §170

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§170 - Avfallstaxa för Lekebergs kommun (KS 16-617)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 14 oktober 2016 att föreslå kommunfullmäktige anta 
Avfallstaxa för Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Avfallstaxa 2017 Lekebergs kommun - (36986)
 Sydnärkes Kommunalförbund §72/2016 - (KS 16-617-1)
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §197

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§197 - Avfallstaxa för Lekebergs kommun (KS 16-617)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 14 oktober 2016 att föreslå kommunfullmäktige anta 
Avfallstaxa för Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avfallstaxa för Lekebergs kommun 2017 - (KS 16-617-3)
 Avfallstaxa 2017 Lekebergs kommun - (36986)
 §170 KSAU Avfallstaxa för Lekebergs kommun - (KS 16-617-4)
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Ändring av avgift vid 
korttidsvård i Lekebergs 

kommun

5

KS 16-608
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Tjänsteskrivelse 2016-10-31 1 (1)

Dnr: KS 16-608

Tjänsteskrivelse - Ändring av avgift vid korttidsvård i 
Lekebergs kommun
   

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen rekommenderar att vid kommunal insats i form av korttidsvistelse 
som utgår under en kortare tidsperiod än en månad bör nivån anpassas därefter på 
ett proportionerligt sätt. Avgiften per dag får således inte var mer än 
högkostnadsskyddet dividerat med 30. Se Prop. 2000/01:149 sid 45 och 57. Det 
innebär att Lekebergs kommun sänker avgiften från 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige sänker dygnsavgiften för korttidsvård med 67 kr från nuvarande 
133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonAnna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §179

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§179 - Ändring av avgift vid korttidsvård i Lekebergs kommun (KS 
16-608)
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen rekommenderar att vid kommunal insats i form av korttidsvistelse som utgår under 
en kortare tidsperiod än en månad bör nivån anpassas därefter på ett proportionerligt sätt. Avgiften 
per dag får således inte var mer än högkostnadsskyddet dividerat med 30. Se Prop. 2000/01:149 sid 
45 och 57. Det innebär att Lekebergs kommun sänker avgiften från 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige sänker dygnsavgiften för korttidsvård med 67 kr från nuvarande 133 kr/dygn till 
66 kr/dygn.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 VON §65/2016 Ändring av avgift korttidsvård - (KS 16-608-1)
 Tjänsteskrivelse - Ändring av avgift vid korttidsvård - (KS 16-608-3)
 Proposition 2000/01:149 - Avgifter inom äldre- och handikappomsorg - (KS 16-608-2)
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Tjänsteskrivelse 2016-10-31 1 (1)

Dnr: VON 16-174

Tjänsteskrivelse – Ändring av avgift vid korttidsvård

   

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen rekommenderar att vid kommunal insats i form av korttidsvistelse 
som utgår under en kortare tidsperiod än en månad bör nivån anpassas därefter på 
ett proportionerligt sätt. Avgiften per dag får således inte var mer än 
högkostnadsskyddet dividerat med 30. Se Prop. 2000/01:149 sid 45 och 57.

Det innebär att Lekebergs kommun sänker avgiften från 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

Bakgrund
Socialstyrelsen rekommenderar att vid kommunal insats i form av korttidsvistelse 
som utgår under en kortare tidsperiod än en månad bör nivån anpassas därefter på 
ett proportionerligt sätt.

Den gemensamma taxe- och avgiftsnämnden föreslår därför alla medlemskommuner 
att ändra sina avgifter utefter socialstyrelsen rekommendationer. 

Då detta är en avgift som är obligatoriskt så ligger beslutet på 
kommunfullmäktigenivå. Vård- och omsorgsnämnden har bara delegation på att 
prisjustera utefter index gällande taxor och avgifter.

Ekonomiska konsekvenser
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 11 april att från och med 1 juli 2016 höja 
högkostnadsskyddet till 1 990 kr. Förslaget att avgiften för korttidsvård ska anpassas 
på ett proportionerligt sätt innebär att avgiften per dygn inte är mer än 66 kr 
(1990/30). Då avgiften idag är 133 kr/dygn innebär detta en sänkning med 67 
kr/dygn. Eventuella ekonomiska konsekvenser i form av intäktsbortfall för Vård- och 
omsorgsnämnden uppkommer i de fall brukare som erhåller korttidsvård endast har 
det färre än 30 dagar i sträck. 

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att sänka dygnsavgiften för 
korttidsvård med 67 kr från nuvarande 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson SYSTEM
T.f. förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 
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Göran Persson 

 Lars Engqvist 
 (Socialdepartementet) 
 
 
 

Propositionens huvudsakliga innehåll 
I propositionen föreslås att ett högkostnadsskydd införs för avgifter för 
äldre- och handikappomsorg i form av en högsta avgift för hemtjänst, 
dagverksamhet och avgifter för kommunal hälso- och sjukvård samt en 
högsta avgift för bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av 
12 kapitlet jordabalken (hyreslagen). Det högsta beloppet för hemtjänst, 
dagverksamhet och avgifter för kommunal hälso- och sjukvård anges i 
en viss andel av prisbasbeloppet och motsvarar i 2001 års prisnivå 
1 476 kronor per månad och för bostad i särskilt boende 1 537 kronor per 
månad. Syftet med högkostnadsskyddet är att säkerställa att den enskilde 
skyddas mot allt för höga avgifter. Reglerna om högsta avgift införs i 
socialtjänstlagen (2001:453). 

Reglerna om förbehållsbelopp i socialtjänstlagen vid bestämmande av 
avgift för äldre- och handikappomsorg preciseras. I socialtjänstlagen 
anges ett lägsta belopp (minimibelopp) som den enskilde som betalar 
avgift skall ha rätt att förbehålla sig av sina egna medel. Beloppet skall 
täcka den enskildes normala levnadskostnader, förutom boendekostna-
den. Beloppets nivå anges som andel av prisbasbeloppet och innebär i 
2001 års prisnivå 3 979 kronor per månad för ensamstående och 
3 333 kronor för var och en av sammanlevande makar och sambor. Nivån 
föreslås vara densamma som den som gäller vid beräkning av särskilt 
bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer. 
Samma nivå föreslås även gälla vid beräkning av äldreförsörjningsstöd 
enligt av regeringen tidigare beslutad proposition (prop. 2000/01:136). 
Under vissa förutsättningar skall kommunen fastställa minimibeloppet 
till en högre nivå. I vissa speciella fall ges kommunerna möjlighet att 
fastställa beloppet till en lägre nivå. Den enskilde skall utöver detta 
belopp förbehållas medel för sin boendekostnad.  
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Vidare föreslås att det i socialtjänstlagen regleras vilka inkomstslag 
som skall ingå i underlaget för bestämmande av förbehållsbelopp och 
avgift. Avgiftsunderlaget skall beräknas i huvudsak på samma sätt som 
vid inkomstberäkningen enligt förslaget till lag om bostadstillägg till 
pensionärer m.fl. (prop. 2000/01:140). Syftet med regleringen är att ange 
en yttersta ram för beräkningen av avgiftsunderlaget. Kommunerna har 
dock möjlighet att beräkna avgiftsunderlaget på ett sätt som är mer 
förmånligt för omsorgstagarna. 

Det föreslås även att det införs regler som gör det möjligt att överklaga 
individuella beslut enligt socialtjänstlagen som rör avgifternas storlek 
genom förvaltningsbesvär. 

Reglerna om högkostnadsskydd, förbehållsbelopp och överklagande 
genom förvaltningsbesvär föreslås träda ikraft den 1 juli 2002. Reglerna 
om beräkning av avgiftsunderlag föreslås träda ikraft den 1 januari 2003. 

Page 68 of 345



 
 

 

Prop. 2000/01:149

3 

 

Innehållsförteckning 

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 2 

2 Lagtext .............................................................................................. 2 
2.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen  

(2001:453) .......................................................................... 2 
2.2 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) ........................................................................ 10 
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:813) om 

homosexuella sambor ....................................................... 12 

3 Ärendet och dess beredning............................................................ 13 

4 Utgångspunkter för regeringens förslag ......................................... 13 

5 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg – relevant  
lagstiftning ...................................................................................... 21 
5.1 Regeringsformen .............................................................. 21 
5.2 Kommunallagen (1991:900) ............................................ 21 
5.3 Socialtjänstlagen (2001:453)............................................ 22 
5.4 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)............................. 24 
5.5 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade............................................................. 25 
5.6 12 kapitlet jordabalken (hyreslagen).................................. 25 

6 Kommunernas äldre- och handikappomsorg – en översikt ............ 26 
6.1 Äldre- och handikappomsorgens omfattning ................... 26 
6.2 Kommunernas taxesystem................................................ 27 
6.3 Kommunernas förbehållsbelopp ...................................... 32 
6.4 Enskildas ekonomiska situation ....................................... 34 

7 Förbehållsbelopp............................................................................. 36 

8 Högkostnadsskydd .......................................................................... 42 

9 Beräkning av avgiftsunderlag ......................................................... 47 

10 Ändring av beslutad avgift.............................................................. 50 

11 Överklagande .................................................................................. 50 

12 Ikraftträdande m.m.......................................................................... 52 

13 Ekonomiska konsekvenser.............................................................. 52 

14 Uppföljning och utvärdering........................................................... 55 

15 Författningskommentar................................................................... 55 
15.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen  

(2001:453) ........................................................................ 55 
15.2 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) ........................................................................ 62 

 15.3  Förslag till lag om ändring i lagen (1987:813) om homo- 
 sexuella sambor................................................................. 62 

Bilaga 1  Sammanfattning av kommitténs förslag ........................... 63 

Page 69 of 345



 
 

 

Prop. 2000/01:149

4 

Bilaga 2 Kommitténs lagförslag........................................................ 72 
Bilaga 3 Remissinstanser till kommitténs betänkande Bo tryggt –

Betala rätt (SOU 1999:33) .................................................. 82 
Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag ............................................... 83 
Bilaga 5 Lagrådets yttrande............................................................... 90 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 juli 2001 ............. 92 

Page 70 of 345



 
 

 

Prop. 2000/01:149

5 

1 Förslag till riksdagsbeslut 
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 

1. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 
2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 
3. lag om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor. 
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2 Lagtext 

2.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) 
dels att 8 kap. 2 § och 16 kap. 3 § skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 8 kap. 3–9 §§, av 

följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 
 

8 kap. 
2 § 

För familjerådgivning, hem-
tjänst, verksamhet för barn och 
ungdom enligt 5 kap. 1 § som inte 
är stöd- och hjälpinsatser av be-
handlingskaraktär, sådant boende 
som avses i 5 kap 5 § andra 
stycket eller 7 § tredje stycket eller 
annan liknande social tjänst får 
kommunen ta ut skäliga avgifter 
enligt grunder som kommunen 
bestämmer. Avgifterna får dock 
inte överstiga kommunens själv-
kostnader.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För familjerådgivning, verk-
samhet för barn och ungdom en-
ligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- 
och hjälpinsatser av behandlings-
karaktär, hemtjänst, dagverksam-
het, bostad i sådant särskilt bo-
ende som avses i 5 kap. 5 § andra 
stycket eller 7 § tredje stycket och 
som inte omfattas av 12 kap. jor-
dabalken eller för annan liknande 
social tjänst får kommunen ta ut 
skäliga avgifter enligt grunder 
som kommunen bestämmer. Av-
gifterna får dock inte överstiga 
kommunens självkostnader. 

I fråga om avgifter för hem-
tjänst, dagverksamhet och bostad 
i särskilt boende finns ytterligare 
bestämmelser i 3–9 §§.  

 
3 § 

Med prisbasbelopp avses i detta 
kapitel det prisbasbelopp som 
fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. 

 
4 § 

Med avgiftsunderlag avses den 
inkomst som den enskilde kan 
antas komma att få under de när-
maste tolv månaderna, fördelad 
med lika belopp per månad.  

Inkomsten skall beräknas med 
tillämpning av 21 § första stycket 
1–3 och 5 lagen (2001:000) om 
bostadstillägg till pensionärer 
m.fl. Som inkomst skall även 
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[2 § andra stycket] 

Avgifter för hemtjänst får inte, 
tillsammans med avgifter som av-
ses i 26 § tredje stycket hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), uppgå 
till så stort belopp att den enskilde 
inte förbehålls tillräckliga medel 
för sina personliga behov, boen-
dekostnader och andra normala 
levnadskostnader. När avgifterna 
fastställs skall kommunen försäkra 
sig om att omsorgstagarens make 
eller sambo inte drabbas av en 
oskäligt försämrad ekonomisk si-
tuation. 

 
 
 

räknas särskilt bostadstillägg 
enligt 20 § samma lag och 
bostadsbidrag enligt lagen 
(1993:737) om bostadsbidrag. En 
kommun kan i sitt taxebeslut 
bestämma att inkomsten skall 
beräknas på ett sätt som är mer 
fördelaktigt för den enskilde.  

I fråga om makar skall den en-
skildes inkomst anses utgöra 
hälften av makarnas samman-
lagda inkomster. 

 
5 §  

Den enskildes avgifter får  
1. för hemtjänst och dagverk-

samhet, tillsammans med avgifter 
som  avses i 26 § tredje stycket 
hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), per månad uppgå till 
högst en tolftedel av 0,48 gånger 
prisbasbeloppet,  

2. för  bostad i särskilt boende 
per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,50 gånger prisbas-
beloppet.  

 
6 § 

Avgifterna enligt 5 § får inte 
uppgå till ett så stort belopp att 
den enskilde inte förbehålls 
tillräckliga medel av sitt 
avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra 
normala levnadskostnader (förbe-
hållsbelopp). När avgifterna fast-
ställs skall kommunen dessutom 
försäkra sig om att omsorgstaga-
rens make eller sambo inte 
drabbas av en oskäligt försämrad 
ekonomisk situation. Om av-
gifterna baseras på den enskildes 
betalningsförmåga skall avgifts-
underlaget beräknas enligt 4 §. 

  
7 §  

Kommunen skall bestämma den 
enskildes förbehållsbelopp genom 
att beräkna den enskildes lev-
nadskostnader, utom boendekost-
naden, med ledning av ett minimi-
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belopp. Boendekostnaden skall 
beräknas för sig och läggas till 
minimibeloppet. För sådan boen-
dekostnad som anges i 5 § skall 
dock inget förbehåll göras.  

Minimibeloppet skall, om inte 
annat följer av 8 §, alltid per må-
nad utgöra lägst en tolftedel av 

1. 1,294 gånger prisbasbeloppet 
för ensamstående, eller 

2. 1,084 gånger prisbasbeloppet 
för var och en av sammanlevande 
makar och sambor.  

Minimibeloppet enligt första 
stycket skall täcka normal-
kostnader för livsmedel, kläder, 
skor, fritid, hygien, dagstidning, 
telefon, TV-avgift, hemförsäkring, 
öppen hälso- och sjukvård, 
tandvård, hushållsel, förbruk-
ningsvaror, resor, möbler, husge-
råd och läkemedel. 

 
8 §  

Kommunen skall höja minimi-
beloppet i skälig omfattning om 
den enskilde på grund av sär-
skilda omständigheter varaktigt 
har behov av ett inte oväsentligt 
högre belopp än det som anges i 
7 § andra stycket.  

Kommunen får minska minimi-
beloppet i skälig omfattning om 
den enskilde inte har en kostnad 
för en sådan post som anges i 7 § 
tredje stycket därför att 

1. kostnaden ingår i avgiften för 
hemtjänst och dagverksamhet, 

2. kostnaden ingår i avgiften 
eller hyran för bostad i särskilt 
boende, eller 

3. posten tillhandahålls kost-
nadsfritt.  

 
9 §  

Kommunen skall ändra en av-
gift om något förhållande som 
påverkar avgiftens storlek har 
ändrats. Avgiften får ändras utan 
föregående underrättelse, om 
ändringen beror på förändringar i 

Page 74 of 345



 
 

 

Prop. 2000/01:149

9 

prisbasbeloppet. 
En ändring av avgiften skall 

gälla från och med månaden efter 
den månad då anledning till 
ändring har uppkommit. En 
ändring av avgiften skall dock 
gälla från och med den månad 
under vilken de förhållanden har 
uppkommit som föranleder 
ändringen, om förhållandena av-
ser hela den månaden.   
 

16 kap. 
3 § 

Socialnämndens beslut får 
överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol, om nämnden 
har meddelat beslut i fråga om  
– ansökan enligt 2 kap. 3 §, 
– bistånd enligt 4 kap. 1 §, 
– vägran eller nedsättning av fort-
satt försörjningsstöd enligt 4 kap. 
5 §, 
– förbud eller begränsning enligt 
5 kap. 2 §,  
– medgivande enligt 6 kap. 6 §, 
– återkallelse av medgivande en-
ligt 6 kap. 13 §, eller  
– samtycke enligt 6 kap. 14 §. 

Socialnämndens beslut får 
överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol, om nämnden 
har meddelat beslut i fråga om  
– ansökan enligt 2 kap. 3 §, 
– bistånd enligt 4 kap. 1 §, 
– vägran eller nedsättning av fort-
satt försörjningsstöd enligt 4 kap. 
5 §, 
– förbud eller begränsning enligt 
5 kap. 2 §, 
– medgivande enligt 6 kap. 6 §, 
– återkallelse av medgivande en-
ligt 6 kap. 13 §,  
– samtycke enligt 6 kap. 14 §, 
eller  
– avgifter eller förbehållsbelopp 
enligt 8 kap. 4–9 §§. 

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt 
eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först 
sedan det har vunnit laga kraft. 
                                      
 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 8 kap. 4 § och 
i övrigt den 1 juli 2002.  

2. I fråga om beslut enligt 8 kap. 2 § som meddelats före ikraftträ-
dandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas 
med avseende på tiden efter ikraftträdandet.  

3. Ett överklagande av ett beslut enligt 8 kap. 2 § som fattats före den 
1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det 
avser tid före ikraftträdandet. För den del av beslutet som avser tid efter 
ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) 

Härigenom föreskrivs att 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)1  
skall ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

26 §2 
Av patienter får vårdavgifter tas ut enligt grunder som landstinget eller 

kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Pati-
enter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom 
patienter som avses i 3 c §, skall därvid behandlas lika. Landstinget får 
dock för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och 
besluta om vilka regler om nedsättning av avgiften som skall gälla. 
Högsta avgiftsbelopp för sluten vård är 80 kronor för varje vårddag.  

Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för sådan vård som den har 
betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Detsamma gäller i fråga 
om sådan psykiatrisk långtidssjukvård med huvudsaklig omvårdnads-
inriktning för vilken kommunen enligt 9 § samma lag har åtagit sig 
betalningsansvar. 

Avgifter för vård enligt 18 §, för 
förbrukningsartiklar enligt 18 c § 
eller för sådan långtidssjukvård 
som en kommun har betalningsan-
svar för enligt 2 eller 9 § lagen 
(1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård får inte, tillsammans 
med avgifter som avses i 8 kap. 2 § 
andra stycket socialtjänstlagen 
(2001:453), uppgå till så stort be-
lopp att den enskilde inte förbe-
hålls tillräckliga medel för sina 
personliga behov, boendekostnad 
och andra normala levnadskost-
nader. När avgifterna fastställs 
skall kommunen försäkra sig om 
att vårdtagarens make eller sambo 
inte drabbas av en oskäligt försäm-
rad ekonomisk situation. 

 

Avgifter för vård enligt 18 §, för 
förbrukningsartiklar enligt 18 c § 
eller för sådan långtidssjukvård 
som en kommun har betalningsan-
svar för enligt 2 eller 9 § lagen om 
kommunernas betalningsansvar för 
viss hälso- och sjukvård får, 
tillsammans med avgifter för 
hemtjänst och dagverksamhet 
enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen 
(2001:453), per månad uppgå till 
högst en tolftedel av 0,48 gånger 
prisbasbeloppet. Avgifterna får 
dock inte uppgå till så stort belopp 
att den enskilde inte förbehålls 
tillräckliga medel av sitt avgifts-
underlag för sina personliga be-
hov och andra normala levnads-
kostnader (förbehållsbelopp). När 
avgifterna fastställs skall kommu-
nen dessutom försäkra sig om att 
vårdtagarens make eller sambo 
inte drabbas av en oskäligt försäm-
rad ekonomisk situation.  

Avgiftsunderlaget och förbe-
hållsbeloppet skall beräknas med 

 
1 Lagen omtryckt 1992:567. 
2 Senaste lydelse 2001:461. 
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tillämpning av 8 kap. 3–8 §§ 
socialtjänstlagen (2001:453).   

                                      
 
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.  
2. I fråga om beslut enligt 26 § tredje stycket som meddelats före 

ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna 
tillämpas med avseende på tiden efter ikraftträdandet.  

3. Ett överklagande av ett beslut enligt 26 § tredje stycket som fattats 
före den 1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del 
det avser tid före den 1 juli 2002. För den del av beslutet som avser tid 
efter ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmel-
serna.  
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2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:813) om 
homosexuella sambor 

Härigenom föreskrivs att punkten 19 i lagen (1987:813) om homosex-
uella sambor1 skall ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
Om två personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande, skall 

vad som gäller i fråga om sambor enligt följande lagar och bestämmelser 
tillämpas även på de homosexuella samborna: 
– – – – – – – – 

18. lagen (1993:737) om bostadsbidrag, 
19. 8 kap. 2 § andra stycket 

socialtjänstlagen (2001:453), 
19. 8 kap. 6 § och 7 § andra 

stycket socialtjänstlagen (2001:453), 
20. 26 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),  

– – – – – – – – 
                                      

 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.  

 
1 Senaste lydelse 2001:463. 
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3 Ärendet och dess beredning 
Regeringen beslutade den 2 oktober 1997 att tillkalla en särskild utredare 
med uppgift att dels analysera olika aspekter av socialtjänstlagens 
(1980:620) begrepp särskild boendeform, dels föreslå förändringar som 
leder till bättre samordning mellan författningar inom olika 
samhällsorgan med anknytning till det särskilda boendet. Utredaren 
skulle också belysa vissa avgiftsfrågor inom vård- och omsorgsområdet. 
Som särskild utredare utsågs riksdagsledamoten Mariann Ytterberg. I 
mars 1999 överlämnade utredaren betänkandet Bo tryggt – Betala rätt 
(SOU 1999:33) till regeringen. En sammanfattning av förslagen i 
betänkandet finns i bilaga 1. De lagförslag som lades fram i betänkandet 
finns i bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats. En remissamman-
ställning finns tillgänglig i Socialdepartementet (dnr S1999/2970/ST). En 
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. 

I denna proposition behandlas de delar av betänkandet som rör avgifter 
inom äldre- och handikappomsorg. Övriga frågor i betänkandet bereds 
vidare inom Regeringskansliet.  

Förslagen i denna proposition om ändringar i socialtjänstlagen avser 
dess lydelse enligt SFS 2001:453 (prop. 2000/01:80, bet. 
2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259) om inget annat anges. 

Förslagen i denna proposition har utformats i samarbete med Miljö-
partiet och Vänsterpartiet. 

Lagrådet 

Regeringen beslutade den 7 juni 2001 att inhämta Lagrådets yttrande 
över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i 
bilaga 5. Regeringen har följt Lagrådets förslag till justeringar. I övrigt 
har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexterna. Lagrådets synpunk-
ter behandlas i kapitel 11 samt i författningskommentarerna. 

4 Utgångspunkter för regeringens förslag 
Målen för äldrepolitiken 

Ett gemensamt ansvar för äldre personer i samhället är en självklar 
utgångspunkt i ett solidariskt samhälle. Äldres möjligheter till ett tryggt 
och gott liv är beroende av flera faktorer. Pensionerna skall ge ekono-
misk trygghet. Aktiviteter inom kultur- och föreningsliv, arbetsliv och 
även andra delar av samhället skall bidra till att ge äldre ett innehållsrikt 
liv. Det skall vara möjligt att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt, 
ha tillgång till ett gott socialt nätverk, deltaga och vara aktiv i samhälls-
livet. Äldreomsorgen skall ge stöd när den egna förmågan sviktar. Hälso- 
och sjukvården skall finnas tillgänglig när den behövs. Mångfalden av 
insatser och det faktum att flera huvudmän och andra aktörer ansvarar för 
eller på annat sätt påverkar äldres livsbetingelser präglar innehållet i och 
omfattningen av de nationella målen för äldrepolitiken. (jfr prop. 
1997/98:113, bet. 1997/98:SoU24, rskr. 1997/98:307). 
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De nationella målen för äldrepolitiken innebär att äldre skall: 
�� kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin 

vardag, 
�� kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, 
�� bemötas med respekt, samt 
�� ha tillgång till god vård och omsorg.  

Målen för handikappolitiken 

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken anges de värde-
ringar som skall ligga till grund för samhällets insatser för funktionshind-
rade personer (prop. 1999/2000:79). Handlingsplanens titel Från patient 
till medborgare markerar att personer med funktionshinder är med-
borgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. 
Regeringen anser att samhället måste byggas med insikten om att alla 
människor är lika mycket värda, har samma grundläggande behov och 
skall behandlas med samma respekt, att mångfald berikar och att varje 
människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång för samhället. 
Personer med funktionshinder skall ha samma möjligheter som andra 
personer att röra sig i samhället. Alla skall ha lika möjligheter att ta del 
av information och göra sig hörda. Alla skall ha lika möjligheter och 
skyldigheter att bidra till samhällets utveckling (jfr prop. 1999/2000:79, 
bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240).  

De nationella målen för handikappolitiken är: 
�� en samhällsgemenskap med mångfald som grund, 
�� att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla 

åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet, samt 
�� jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män 

med funktionshinder. 
Det handikappolitiska arbetet skall särskilt inriktas på: 

�� att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället 
för människor med funktionshinder, 

�� att förebygga och bekämpa diskriminering av personer med 
funktionshinder, samt 

�� att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder 
förutsättningar för självständighet och självbestämmande. 

Arbetet med att genomföra de äldre- och handikappolitiska målen skall 
ske inom alla samhällsektorer, bl.a. inom vård och omsorg.  

Åtgärder för äldre och funktionshindrade inom vård och omsorg 

Under 1990-talet har äldre och funktionshindrade personers situation 
inom vård och omsorg i många avseenden förbättrats bl.a. som ett resul-
tat av de tre stora reformerna under detta decennium – Ädelreformen, 
Handikappreformen samt Psykiatrireformen (effekterna av dessa redo-
visas bl.a. i Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1996:2, 1997:4, 
1999:1 respektive 2000:4).  

Vid sidan av dessa stora reformer har många andra frågeställningar av 
betydelse för äldre och funktionshindrade personer belysts ingående, bl.a. 
inom ramen för ett antal statliga utredningar. Det gäller t.ex. frågor om 
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bemötande inom vård och omsorg där det funnits och alltjämt finns 
brister som drabbar såväl äldre som personer med funktionshinder (SOU 
1997:170 samt SOU 1999:21). Inom sjukvården har bl.a. frågor om 
prioriteringar (SOU 1995:5 samt SOU 2001:8) samt patientinflytande 
(SOU 1997:154) varit särskilt prioriterade. Av betydelse för äldre och 
funktionshindrade personers situation inom vård och omsorg är också 
personalfrågor som belysts vid ett antal tillfällen (bl.a. Ds. 1999:44). I 
förlängningen av dessa och andra utredningar och studier har också 
reformer genomförts som på olika sätt syftat till att förbättra olika 
förhållanden för äldre och funktionshindrade personer inom vård och 
omsorg. Av stor betydelse för personer med funktionshinder är att 
tillgänglighetsfrågorna fått ökad uppmärksamhet, bl.a. inom ramen för 
den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Som ett led i detta 
arbete har riksdagen nyligen beslutat om ändringar i plan- och bygglagen 
(1987:10, jfr prop. 2000/01:48). Statliga satsningar har vidare skett bl.a. 
inom områdena habilitering och rehabilitering. Rätten till personlig 
assistans har vidgats så att den som har insatsen också har rätt att behålla 
den efter 65-årsdagen. Förslagen i regeringens proposition Sjukersättning 
och aktivitetsersättning i stället för förtidspension (prop. 2000/01:96) 
antogs av riksdagen i juni 2001. På äldreområdet har bl.a. 
boendestandarden i de särskilda boendeformerna förbättrats. Vidare har 
den enskildes rättssäkerhet inom vård och omsorg stärkts samt 
situationen för anhöriga som vårdar äldre och personer med 
funktionshinder förbättrats. Nämnas bör också att Socialstyrelsen och 
länsstyrelserna har fått ökade resurser för att förstärka tillsynen inom 
äldre- och handikappomsorgen. Samtidigt har emellertid andelen äldre 
som får vård och omsorg minskat och i vissa fall har också äldre- och 
handikappomsorgens kvalitet försämrats till följd bl.a. av den ansträngda 
ekonomiska situation som många kommuner befunnit sig i under 1990-
talet. 

Solidarisk finansiering av vård och omsorg 

Regeringen anser att ett gott samhälle för alla åldrar med respekt för 
varje människas lika värde och rättigheter måste bygga på solidaritetens 
grund. I ett sådant samhälle blir det gemensamma ansvarstagandet för 
varje människas möjligheter att leva ett gott liv en sammanhållande kraft 
mellan generationerna och ett gemensamt mål för hela befolkningen. För 
att kunna leva upp till denna målsättning anser regeringen att samhället 
och dess utveckling måste vila på några självklara grundpelare, bl.a. till-
gång till en god vård och omsorg som är solidariskt finansierad och styrd 
utifrån demokratiska principer.  

Den solidariska finansieringen är grunden i ett välfärdssamhälle där 
var och en bidrar till vårdens och omsorgernas kostnader genom att 
betala skatt och får stöd och hjälp efter behov – oberoende av personlig 
ekonomi, social bakgrund, kön eller ålder. Den demokratiska kontrollen 
över vård och omsorg är nödvändig för att utvecklingen inom denna 
sektor skall kunna ske i enlighet med det allmännas intresse och med 
hänsyn till särskilt utsatta grupper. Regeringen utgår i sina förslag från 
att äldre- och handikappomsorgen även i fortsättningen skall vara solida-
riskt finansierad med skattemedel och tillgänglig efter behov och inte 
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köpkraft. Detta innebär bl.a. att avgifterna inte primärt skall användas 
som en finansieringskälla för verksamheten. 

Solidaritetsprincipen har under decennier haft ett betydande genomslag 
inom såväl hälso- och sjukvården som äldre- och handikappomsorgen. 
Inom båda dessa sektorer sker finansieringen till helt övervägande del 
genom direkta och indirekta skatter. Landstingsskatten är den primära 
inkomstkällan inom hälso- och sjukvården. Staten bidrar – utöver det 
generella statsbidraget – med vissa medel bl.a. inom ramen för de s.k. 
Dagmaröverenskommelserna samt inom ramen för läkemedelsförmånen. 
Inom äldre- och handikappomsorgen är kommunalskatten den primära 
inkomstkällan. Därtill kommer bidrag från staten bl.a. via det generella 
statsbidragssystemet. Även specialdestinerade bidrag förekommer, fram-
för allt inom handikappområdet. Avgiftsfinansieringsgraden inom äldre- 
och handikappomsorgen uppgår till cirka fem procent. Inom hälso- och 
sjukvården är avgifternas betydelse som finansieringsinstrument lägre. 
Såväl inom hälso- och sjukvården som äldre- och handikappomsorgen 
styrs tilldelningen av vård och omsorg i huvudsak enligt demokratiska 
principer. Privata entreprenörer utgör ett litet men ökande inslag inom 
båda sektorerna. 

Kommunernas avgifter för äldre- och handikappomsorg – omfattning 
och problem 

Avgifter (egenavgifter) förekommer inom såväl hälso- och sjukvården 
som äldre- och handikappomsorgen. Avgifterna inom dessa områden 
används dels som styrinstrument, dels som finansieringskälla. 

Inom hälso- och sjukvården förekommer avgifter såväl inom sluten 
som öppen vård. Avgifter tas också ut för läkemedel. Högkostnadsskydd 
finns för öppen hälso- och sjukvård samt för läkemedel uppgående till 
900 respektive 1 800 kronor under en tolvmånadersperiod. Avgifterna 
inom hälso- och sjukvården är, med något undantag, inte inkomstrelate-
rade utan lika för alla. Avgifternas omfattning är i regel begränsade för 
den enskilde. I vissa landsting är barnsjukvården kostnadsfri.  

Inom äldreomsorgen och de delar av handikappomsorgen som regleras 
i socialtjänstlagen förekommer avgifter på samma sätt som inom hälso- 
och sjukvården. Till skillnad från hälso- och sjukvården utgör 
inkomstdifferentierade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen ett 
betydligt större inslag. Orsaken är främst att socialtjänstlagen (som regle-
rar villkoren för avgiftssättning inom äldre- och handikappomsorgen) ger 
huvudmännen andra möjligheter än hälso- och sjukvårdslagen (som 
reglerar villkoren för avgiftssättning inom hälso- och sjukvården) att 
fastställa grunderna för avgiftssättningen. Det är också en förklaring till 
att avgifterna har mindre betydelse som finansieringsinstrument inom 
hälso- och sjukvården jämfört med äldre- och handikappomsorgen. 

Varje kommun beslutar om de grunder enligt vilka avgifter för äldre- 
och handikappomsorg får tas ut. Detta har medfört stora skillnader mel-
lan kommuner vad beträffar avgifternas nivåer, vilka inkomster som 
ingår i avgiftsunderlaget samt vilka nivåer förbehållsbelopp och högsta 
avgift uppgår till. Skillnaderna är också stora beträffande vilka insatser 
förbehållsbeloppet skall omfatta. 
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Även om kommunerna endast till en liten del finansierar äldre- och 
handikappomsorgen via intäkter från egenavgifter så ökar förekomsten 
av inkomstrelaterade avgifter liksom progressiviteten i taxesystemen. 
Denna utveckling medför att allt fler personer som erhåller vård- och 
omsorgsinsatser får leva under knappa ekonomiska omständigheter, i 
vissa fall t.o.m. under nivån för försörjningsstödet enligt socialtjänst-
lagen, när hänsyn tagits till de särskilda behov och kostnader som många 
omsorgstagare har. Särskilt utsatta är äldre ensamstående kvinnor med 
stora vård- och omsorgsbehov och låga pensionsinkomster. Möjlig-
heterna för dessa omsorgstagare att på egen hand kunna ta sig ur denna 
situation är begränsade då flertalet inte kan påverka sina inkomster. I 
vissa fall kommer såväl äldre som personer med funktionshinder att vara 
hänvisade till en mycket låg levnadsnivå för resten av sina liv. Detta kan 
för den enskilde betyda allt ifrån något eller några år till i vissa fall 
årtionden. 

Ett skäl till att en del äldre och funktionshindrade omsorgstagare i dag 
lever på en låg levnadsnivå är att de debiteras omsorgsavgifter som de 
inte har ekonomiskt utrymme att betala. Det beror bl.a. på att kommuner 
i vissa fall brister i sin utredning av enskildas faktiska inkomster och 
utgifter, vilket får till följd att den enskilde inte har medel kvar som 
täcker dennes personliga behov och normala levnadskostnader (förbe-
hållsbelopp). Som exempel kan nämnas förbehållsbelopp på en nivå som 
är lägre än vad som skulle kunna utgå enligt reglerna om försörjningsstöd 
i socialtjänstlagen. 

Även för enskilda omsorgstagare som har relativt goda inkomster kan 
den allt mer utbredda och progressiva tillämpningen av inkomstre-
laterade taxor bli kännbar eftersom någon övre gräns för avgiftens storlek 
inte finns angiven i lag, bortsett från självkostnadsprincipen i 
kommunallagen (1991:900). Som exempel kan nämnas att själv-
kostnaden för en plats i särskilt boende i dag kan uppgå till mer än 
30 000 kronor per månad. Även bland omsorgstagare som har relativt 
goda inkomster finns det därför personer som på grund av avgiften lever 
på en låg levnadsnivå. Många av de personer som till följd av 
avsaknaden av en övre gräns för avgifternas storlek drabbas av höga 
avgifter, har under sin förvärvsaktiva period i livet bidragit med stora 
skatteinbetalningar till äldre- och handikappomsorgens finansiering. 

I nuvarande lagstiftning saknas bestämmelser för hur enskildas 
avgiftsunderlag skall beräknas. Kommunerna fastställer vilka inkomster 
som skall medräknas och på vilket sätt de skall beaktas. Detta har med-
fört att personer som har liknande inkomst- och förmögenhetsförhållan-
den men som är bosatta i olika kommuner inte sällan betalar olika 
avgifter för samma typ av insatser. I vissa fall kan dessa avgiftsskillnader 
vara betydande. 

Avgifter ur ett äldre- och handikappolitiskt perspektiv 

Möjligheterna för äldre och personer med funktionshinder att leva ett 
tryggt och oberoende liv beror i mycket hög grad på de enskilda perso-
nernas ekonomiska förhållanden. Målen för äldre- och handikappolitiken 
både syftar till och förutsätter en tryggad ekonomi för dessa grupper. För 
att kunna ta aktiv del i och påverka samhället och dess utveckling, be-
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hålla och utveckla sociala kontakter, göra resor, förverkliga egna mål och 
ambitioner m.m. krävs en god och tryggad ekonomi. Det är också en 
jämlikhets- och demokratifråga. Inte bara yngre, friska och förvärvs-
arbetande skall ha förutsättningar att skapa sig en trygg och ordnad eko-
nomisk situation. Alla skall ges förutsättningar att uppnå goda ekono-
miska levnadsvillkor, men för att detta mål skall kunna uppfyllas krävs 
gemensamma insatser över generationsgränserna. För äldre i behov av 
vård och omsorg är rimliga avgifter många gånger av stor betydelse för 
möjligheterna att leva ett liv i trygghet och oberoende. För dem som ännu 
inte har behov av vård och omsorg kan trygghet på ålderdomen vara att 
veta att om sådana behov uppstår så finns tydliga bestämmelser och 
regler om vilka avgifter som får tas ut och vilka ekonomiska villkor man 
som omsorgstagare har rätt till. 

Det krävs nya och preciserade avgiftsbestämmelser som tydliggör 
kommunernas ansvar 

Som tidigare framgått lever många av de personer som erhåller insatser 
inom äldre- och handikappomsorgen i dag under knappa ekonomiska för-
hållanden. Dessa personer finns även inom den lilla grupp omsorgstagare 
som har relativt goda inkomster. Staten och kommunerna har huvudan-
svaret för att skapa bättre ekonomiska förhållanden för alla omsorgsta-
gare som har behov av sådana insatser. För statens del handlar det främst 
om att förbättra villkor i pensionssystem och andra ekonomiska stödsy-
stem för äldre och förtidspensionerade, dvs. åtgärder på omsorgstagarnas 
inkomstsida. Regeringen har också under de senaste åren prioriterat olika 
grupper av pensionärer i reformarbetet inom pensions- och socialförsäk-
ringsområdet. Bl.a. har taket i bostadstillägget (BTP) och det särskilda 
bostadstillägget (SBTP) till pensionärer höjts (jfr prop. 2000/01:1, 
utg.omr. 11, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92). 

Av de personer som erhåller bostadstillägg för pensionärer har cirka 
12 000 personer även rätt till SBTP. För dessa är höjningen av den i 
lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer (BTPL) reglerade 
skäliga levnadsnivå som enskilda skall vara garanterade efter det att 
boendekostnaden är betald av stor betydelse. Fr.o.m. den 1 januari 2001 
uppgår denna nivå till 129,4 procent av prisbasbeloppet för den som är 
ogift vilket är en ökning med 7,4 procentenheter jämfört med år 2000. 
För den som är gift uppgår den nya nivån till 108,4 procent av prisbas-
beloppet. 

Regeringen avser att återkomma med förslag till förändringar i tand-
vårdsförsäkringen som syftar till att förbättra situationen för äldre perso-
ner. Även fortsättningsvis kommer regeringen att prioritera reformer 
inom pensionssystem och andra ekonomiska stödsystem för äldre perso-
ner och personer som på grund av funktionshinder har svårigheter att 
klara sin egen försörjning. 

Det är emellertid också angeläget att genomföra insatser på omsorgsta-
garnas utgiftssida. Regeringen anser att den successivt ökade använd-
ningen av inkomstrelaterade taxor inom äldre- och handikappomsorgen 
kommer att få konsekvenser för den enskilde som inte är förenliga med 
principen om det solidariska ansvaret för allas rätt till ett gott och tryggt 
liv där en gemensam finansiering utgör en grundförutsättning. Därtill 
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försvårar dessa taxor möjligheterna för samhället att uppnå de av riks-
dagen antagna äldre- och handikappolitiska målen.  

Riksdagen har under senare år fattat flera beslut om ökade statsbidrag 
till kommunsektorn för utveckling av bl.a. kvaliteten inom äldre- och 
handikappomsorgen. Riksdagen har också beslutat om vissa förändringar 
i befintlig lagstiftning bl.a. i syfte att reducera de ekonomiska effekterna 
av kommunernas avgifter i hushåll där ena parten flyttar till ett särskilt 
boende.  

Regeringen har vid ett flertal tillfällen pekat på brister i kommunernas 
tillämpning av nuvarande lagstiftning, med stöd bl.a. av de uppföljningar 
på området som genomförts av Socialstyrelsen. För att stödja kommu-
nerna i deras arbete med att åtgärda bristerna har Socialstyrelsen utkom-
mit med allmänna råd om lagstiftningens tillämpning. Emellertid visar 
erfarenheterna av de senaste årens utveckling att det krävs ytterligare 
insatser på området. 

Regeringen avser att med kraft fullfölja de intentioner och ambitioner 
som redovisats i de av riksdagen antagna handlingsplanerna på äldre- och 
handikappområdet och som uttrycks bl.a. i nationella mål på området. 
För att komma tillrätta med problem i befintliga avgiftssystem inom 
äldre- och handikappomsorgen lägger regeringen i denna proposition 
fram förslag om beräkning av förbehållsbelopp, förslag om högkostnads-
skydd i form av en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård respektive en högsta avgift för sådant 
särskilt boende som inte omfattas av hyreslagens bestämmelser (kapitel 7 
och 8). Regeringen föreslår också regler för beräkning av avgiftsunderlag 
(kapitel 9). Förslagen syftar till att säkerställa att den kvarts miljon 
människor som erhåller insatser från äldre- och handikappomsorgen 
skyddas mot för höga avgifter. Förslaget om förbehållsbelopp har främst 
betydelse för personer i lägre inkomstlägen. Här utgör de äldre kvinnorna 
en dominerande grupp. Förslagen om högkostnadsskydd har betydelse 
främst för personer som i dag betalar höga eller mycket höga avgifter för 
sin vård och omsorg, vanligen personer i högre inkomstlägen. Förslaget 
om regler för beräkning av avgiftsunderlag är av betydelse för alla 
omsorgstagare, oavsett inkomstnivå. 

Regeringen avser emellertid inte att med förslagen inskränka kommu-
nernas möjligheter att differentiera omsorgsavgifterna med utgångspunkt 
från omsorgstagarnas inkomster. Avgifter som helt bortser från inkomst-
en (dvs. en enhetstaxa) skulle i princip få sättas till noll kronor eftersom 
det även vid mycket låga avgiftsnivåer finns personer som inte har råd att 
betala avgiften och samtidigt garanteras sitt förbehållsbelopp. För när-
varande är cirka tio procent av omsorgstagarna befriade från avgift därför 
att de har för låga inkomster eller höga levnadskostnader (främst bostads-
kostnader). 

Påpekas bör också att de förslag som regeringen redovisar i denna 
proposition inte ger kommunerna några ytterligare skyldigheter gentemot 
enskilda omsorgstagare utöver vad som är möjligt att åstadkomma inom 
ramen för tillämpningen av avgiftsreglerna. En kommun har t.ex. inte 
skyldighet att betala ut medel till en omsorgstagare för att han eller hon 
skall kunna uppnå den i lagen angivna lägsta nivån för minimibeloppet. 
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Omsorgstagare med en särskilt svår ekonomisk situation 

Som tidigare framgått har många omsorgstagare i dag så låga inkomster 
eller höga kostnader att de inte kan betala avgift för erhållna insatser och 
samtidigt garanteras sitt förbehållsbelopp. En del av dessa personer har 
inte sitt förbehållsbelopp kvar trots att de beviljats avgiftsbefrielse. 
Kommunen har i dessa fall genom s.k. uppsökande verksamhet 
skyldighet att informera berörda om möjligheterna att ansöka om 
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen för att de därigenom skall kunna 
uppnå en skälig levnadsnivå. I de fall det finns myndigheter som admi-
nistrerar bidrags- eller stödsystem relevanta för äldre och funktions-
hindrade personer bör kommunen enligt 4 § förvaltningslagen 
(1986:223) hänvisa berörda personer till dessa. Särskilt angeläget är detta 
om den enskilde är berättigad till bostadstillägg eller liknande. 

Regeringens förslag i denna proposition reglerar villkoren för den 
kommunala avgiftssättningen inom äldre- och handikappomsorgen och 
berör därför i princip inte personer som i dag inte betalar någon avgift. 
Som ovan konstaterats är cirka 12 000 personer berättigade till särskilt 
bostadstillägg (SBTP) och omfattas därigenom av bestämmelserna om 
skälig levnadsnivå i lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer. 
Denna levnadsnivå motsvarar den skäliga levnadsnivå som regeringen 
föreslår skall utgöra lägsta nivå vid beräkning av förbehållsbelopp för 
personer som erhåller insatser inom äldre- och handikappomsorgen enligt 
socialtjänstlagen. 

Kommunerna skall kompenseras ekonomiskt   

De ekonomiska konsekvenserna för varje enskild kommun till följd av 
förslagen i denna proposition beror på i vilken utsträckning befintliga 
kommunala taxor och avgiftsregler respektive regler för beräkning av 
avgiftsunderlag avviker från regeringens förslag.  

Att en lägsta nivå på förbehållsbeloppet fastställs i socialtjänsten 
innebär ett förtydligande av kommunernas ansvar för att den enskilde har 
tillräckliga medel för personliga behov och normala levnadskostnader 
när omsorgsavgiften är betald. Det finns i dag ett visst tolkningsutrymme 
av vad som är tillräckliga medel. Förslaget om ett fastställt förbehålls-
belopp innebär att kommunernas avgiftsintäkter minskar betydligt. Rege-
ringen bedömer att det är rimligt att kommunerna vid genomförandet av 
reformen skall ersättas för det intäktsbortfall som kommer av att man 
tillämpat ett förbehållsbelopp mellan nivån för försörjningsstödet enligt 
socialtjänstlagen och det nu föreslagna förbehållsbeloppet. 

Förslagen om högsta avgift samt regler för beräkning av avgifts-
underlag innebär helt nya regleringar som båda medför intäktsbortfall för 
kommunerna. För dessa förslag skall kommunerna erhålla kompensation 
motsvarande det beräknade intäktsbortfallet år 2002.  

Förslagen bör genomföras så snart som möjligt   

Kommunerna måste ges rimlig tid att utforma sina avgiftssystem i enlig-
het med de regler som regeringen föreslår i denna proposition. Bland 
annat mot den bakgrunden föreslår regeringen att reglerna om högkost-
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nadsskydd och förbehållsbelopp skall träda ikraft den 1 juli 2002. Regler-
na om beräkning av avgiftsunderlag föreslås träda ikraft den 1 januari 
2003. 

Regeringen vill understryka att det inte finns några hinder för kommu-
nerna att genomföra förslagen tidigare än då lagstiftningen träder i kraft 
om det finns förutsättningar för detta. Detta följer av kommunernas 
befogenhet att med stöd av 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) 
bestämma grunderna för avgifterna.  

5 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg – 
relevant lagstiftning 

5.1 Regeringsformen  

Den kommunala självstyrelsen regleras i 1 kap. 1 och 7 §§ samt 8 kap. 
5 § regeringsformen. Begreppet har inte närmare definierats eller precise-
rats i regeringsformen. I förarbetena anges att arbets- och befogenhets-
fördelningen mellan staten och kommunerna måste kunna ändras i takt 
med samhällsutvecklingen. Det fastslås dock att begreppet ger uttryck åt 
principen om en självständig och inom vissa ramar fri bestämmanderätt 
för kommunerna (prop. 1973:90 s. 190). I 1 kap. 7 § andra stycket reger-
ingsformen slås fast att kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina 
uppgifter. Den kommunala beskattningsrätten är en väsentlig del av den 
kommunala självstyrelsen. Trots detta innehåller regeringsformen inte 
några garantier för att beskattningsrätten skall lämnas helt oinskränkt. Av 
8 kap. 5 § regeringsformen följer dessutom att grunderna för den kom-
munala beskattningsrätten skall bestämmas i lag. Detsamma gäller före-
skrifter om kommunernas åligganden och befogenheter. Av detta följer 
sålunda att den kommunala självbestämmanderätten inte är obegränsad.  

5.2 Kommunallagen (1991:900) 

Angelägenheter som är av allmänt intresse, och som inte skall handhas 
av staten, en annan kommun eller ett annat landsting eller någon annan, 
hör enligt 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) till kommunens all-
männa kompetens. Staten har härutöver genom olika lagar ålagt 
kommunerna att handha vissa samhällsuppgifter. I 2 kap. 4 § kommu-
nallagen erinras om att det på vissa områden finns särskilda föreskrifter 
om kommunernas och landstingens befogenheter och skyldigheter, den 
s.k. specialreglerade kompetensen. Ett exempel är socialtjänstlagens 
(2001:453) reglering om särskilda åligganden för kommunerna inom 
socialtjänstområdet.  

Kommunernas rätt att ta ut avgifter för den verksamhet de bedriver 
regleras inte i regeringsformen. En förutsättning för att avgifter skall få 
tas ut är att det finns lagstöd för detta. Av 8 kap. 3 b § kommunallagen 
följer att kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyt-
tigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommu-
ner och landsting är skyldiga att tillhandahålla får de dock ta ut avgifter 
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bara om det är särskilt föreskrivet. Ett exempel på en sådan regel är 
8 kap. 2 § socialtjänstlagen, vilken ger kommunerna möjlighet att 
avgiftsbelägga vissa sociala tjänster. Som en allmän regel för avgifts-
sättningen inom all kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen 
i 8 kap. 3 c § kommunallagen. Principen innebär att en kommun inte får 
ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster och 
nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller. Finns det 
emellertid särskilda bestämmelser i speciallagstiftning som t.ex. begrän-
sar avgiftsuttaget för viss verksamhet skall de reglerna tillämpas i stället 
för självkostnadsprincipen (prop. 1993/94:118 s. 82). En annan viktig 
kommunalrättslig princip som skall beaktas vid bl.a. avgiftssättning är 
likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen. Denna innebär att 
kommunerna skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat.  

5.3 Socialtjänstlagen (2001:453) 

Begreppet hemtjänst m.m. 

Av 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) framgår att socialnämnden 
genom hemtjänst, dagverksamheter och liknande social tjänst bör under-
lätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. Före en 
lagändring år 1999 användes i stället för begreppet hemtjänst uttrycket 
hjälp i hemmet, service och omvårdnad. I samband med lagändringen 
ersattes detta uttryck av begreppet hemtjänst. Ändringen innebar inte 
någon förändring i sak (prop. 1997/98:113 s. 121, bet. 1997/98:SoU24 
s. 46).  

Syftet med hemtjänsten är sålunda bl.a. att underlätta den dagliga livs-
föringen för enskilda personer. Hemtjänsten är inte enbart förbehållen 
äldre människor och yngre personer med funktionshinder utan riktar sig 
även till bl.a. personer med missbruksproblem eller psykisk sjukdom. 
Den enskilde kan få hemtjänst såväl i ordinärt boende som i särskilt bo-
ende. 

Av 5 kap. 5 § socialtjänstlagen följer att äldre människor skall ges det 
stöd och den hjälp i hemmet samt annan lättåtkomlig service som de 
behöver. I samma paragraf anges vidare att kommunen är skyldig att 
inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor (särskilt boende). I huvudsak motsvarande regler finns för 
personer med funktionshinder i 5 kap. 7 § samma lag. Där föreskrivs 
bl.a. att kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för 
personer med funktionshinder (särskilt boende). 

Den enskilde kan med stöd av 4 kap. 1 § första stycket socialtjänst-
lagen ha rätt till hemtjänst eller bostad i särskilt boende i form av bistånd 
beslutad av socialnämnden. En grundläggande förutsättning härför är att 
den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov samt att denne inte hel-
ler kan få behoven tillgodosedda på annat sätt. Av 4 kap. 1 § andra 
stycket socialtjänstlagen följer att den enskilde genom biståndet skall 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå samt att biståndet skall utformas så att 
det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. 
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Hemtjänst innefattar dels uppgifter av servicekaraktär, dels uppgifter 
som är mer inriktade mot personlig omvårdnad. Av tidigare lagstift-
ningsärenden framgår det vilka typer av insatser som skall ingå i hem-
tjänsten (prop. 1997/98:113 s. 121, prop. 1996/97:124 s. 84 ff., bet. 
1996/97:SoU18 s. 40 ff., jfr även prop. 1992/93:129 s. 17 f.). Med 
serviceuppgifter avses bl.a. praktisk hjälp med hemmets skötsel, såsom 
städning och tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post- och bankkontor och 
hjälp med tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. 
Med personlig omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att 
tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp 
för att kunna äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta personlig hygien 
och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den 
enskilde skall känna sig trygg och säker i det egna hemmet. Vidare ingår 
i hemtjänstbegreppet även viss ledsagning respektive avlösning av 
anhörig (bet. 1996/97:SoU18 s. 46 f.).  

Avgiftsregleringen 

Sedan den 1 mars 1993 gäller att en kommun får ta ut avgifter för bl.a. 
hemtjänst och bostad i särskilt boende (8 kap. 2 § socialtjänstlagen). 
Kommunen har, inom vissa i lagen angivna ramar, rätt att själv 
bestämma grunderna för avgiftssystemets utformning, vilket enligt 
förarbetsuttalanden ger utrymme för kommunerna att differentiera 
avgifterna på grundval av den enskildes ekonomiska villkor (prop. 
1979/80:1 s. 547). De begränsningsregler som gäller vid bestämmande av 
avgifternas storlek är att avgifterna skall vara skäliga, inte överstiga 
kommunens självkostnader samt att de – tillsammans med sådana 
kommunala vårdavgifter som anges i 26 § tredje stycket hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) – inte får uppgå till så stort belopp att den 
enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov. 
Begreppet självkostnad anses ha samma innebörd som i 8 kap. 3 c § 
kommunallagen (1991:900). Regleringen i 8 kap. 2 § socialtjänstlagen 
gäller oavsett om tjänsten lämnas som bistånd eller inte. 

I förarbetena till 1993 års lagändringar uttalas att den enskilde måste 
förbehållas tillräckliga medel för att kunna bekosta bl.a. privat utförd 
städning, hemhandling, snöskottning, fotvård m.fl. tjänster om dessa 
tjänster inte ryms inom det kommunala åtagandet. Det framhålls vidare 
att även kostnader för tandvård, läkarvård, läkemedel och hjälpmedel 
samt resor och övriga kostnader som möjliggör ett aktivt deltagande i 
samhällslivet bör beaktas. Det betonas att det sistnämnda är särskilt 
angeläget i fråga om yngre funktionshindrade personer med särskilda 
behov av service och omvårdnad. Det uttalas även att en funktionshind-
rad persons familje- och arbetssituation liksom merkostnader till följd av 
funktionshindret måste kunna påverka avgiftens storlek (prop. 
1992/93:129 s. 17 f.). Även i socialutskottets betänkande lyfts de funk-
tionshindrades situation fram särskilt. Utskottet framhåller betydelsen av 
att personer med funktionshinder förbehålls medel för kostnader för 
andra former av verksamheter och aktiviteter som är rimliga och natur-
liga för icke funktionshindrade personer i motsvarande ålder (bet. 
1992/93:SoU12 s. 6). 
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Före år 1993 omfattade författningsregleringen av förbehållsbeloppet 
endast personer bosatta i en särskild boendeform för service och om-
vårdnad med helinackordering. Regleringen innebar att avgiften inte fick 
vara högre än att han eller hon hade kvar minst 30 procent av folkpensio-
nen och pensionstillskott samt 20 procent av nettoinkomster överstigande 
denna nivå (den s.k. 30/20-regeln). I samband med lagändringen år 1993 
togs denna särreglering bort, eftersom syftet med förändringarna var att 
införa ett system med en neutral avgiftssättning mellan olika boendefor-
mer. Bestämmelsen om förbehållsbelopp utvidgades därför till att om-
fatta både särskilt och ordinärt boende. I förarbetena till lagändringen 
uttalar regeringen att med ”tillräckliga medel för sina personliga behov” 
avses detsamma som följde av den tidigare 30/20-regeln. Vidare anförs 
att om den enskilde har andra kostnader än vad som förutsattes vid denna 
regels tillkomst måste den enskilde förbehållas medel även för dessa 
kostnader (prop. 1992/93:129 s. 22 f.). 

I socialtjänstlagen saknas uttryckliga bestämmelser som ålägger kom-
munerna att i vissa situationer sätta ned en avgift som fastställts med stöd 
av 8 kap. 2 § socialtjänstlagen. I anslutning till de lagändringar som 
gjordes år 1993 anförde emellertid socialutskottet att de nya avgifts-
reglerna inte får ges en schablonmässig tillämpning utan att det alltid 
måste prövas om en jämkning av avgifterna bör göras med hänsyn till 
individens behov i det enskilda fallet (bet. 1992/93:SoU12 s. 6).  

Genom en ändring av 8 kap. 2 § socialtjänstlagen, som trädde i kraft 
den 1 januari 1999, tydliggjordes att regeln om förbehållsbelopp, förutom 
kostnader för personliga behov, även omfattar boendekostnad och andra 
normala levnadskostnader. Vidare tydliggjordes att regeln om förbe-
hållsbelopp gäller oavsett om den enskilde bor i ordinärt boende eller i 
särskilt boende. Det infördes även en tilläggsbestämmelse om att när 
kommunen fastställer avgifterna skall den försäkra sig om att omsorgs-
tagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad 
ekonomisk situation. I förarbetena till dessa lagändringar betonas särskilt 
att det primärt är kommunens ansvar att utreda om avgifterna måste 
sättas ned men att en förutsättning dock är att kommunen får kunskap om 
att det föreligger en sådan situation (prop. 1997/98:113 s. 122, SFS 
1998:855). 

5.4 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

Rätten att ta ut avgifter för hälso- och sjukvård regleras i 26 § hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763). Enligt huvudregeln får avgifter tas ut enligt 
de grunder som landstinget eller kommunen bestämmer. Patienter inom 
landstinget respektive kommunen skall dock behandlas lika. När det 
gäller sluten vård får landstingen fastställa avgifter i olika inkomstinter-
vall. Dessa avgifter får dock aldrig överstiga den i lagen angivna högsta 
avgiften för sluten vård på 80 kronor per vårddag. 

Av 26 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen följer att vissa kom-
munala vårdavgifter, tillsammans med avgift för hemtjänst enligt 8 kap. 
2 § socialtjänstlagen (2001:453) inte får uppgå till så stort belopp att den 
enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för personliga behov, 
boendekostnad och andra normala levnadskostnader. Regleringen i nyss 

Page 90 of 345



 
 

 

Prop. 2000/01:149

25 

nämnda bestämmelser är sålunda helt överensstämmande i fråga om den 
enskildes rätt till det s.k. förbehållsbeloppet.  

De kommunala vårdavgifter som omfattas av regleringen är dels 
avgifter för vissa förbrukningsartiklar (sådana som behövs vid bl.a. 
inkontinensproblem), dels avgifter för sådan långtidssjukvård som en 
kommun har betalningsansvar för enligt 2 eller 9 §§ lagen (1990:1404) 
om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Vidare 
omfattas avgifter för hälso- och sjukvård upp till läkarnivå för boende i 
bl.a. sådan boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § 
tredje stycket socialtjänstlagen. 

5.5 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Beträffande avgifter för viss handikappomsorg gäller i dag enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att 
avgift får tas ut av person som beviljats assistansersättning enligt lagen 
(1993:389) om assistansersättning. Övriga insatser inom ramen för LSS 
skall i princip vara avgiftsfria för den enskilde. Skäliga avgifter får dock 
tas ut för bl.a. bostad så länge de inte överstiger kommunens självkostnad 
eller inkräktar på möjligheterna för den enskilde att tillgodose sina per-
sonliga behov. 

5.6 12 kapitlet jordabalken (hyreslagen) 

Hyreslagens tillämplighet vid upplåtelse av bostad i särskilt boende 

Kapitel 12 i jordabalken (hyreslagen) gäller för avtal genom vilka hus 
eller delar av hus upplåtits till nyttjande mot ersättning. En upplåtelse av 
bostad i särskilt boende utgör dock inte alltid ett hyresavtal i hyreslagens 
mening. Avgörande för denna bedömning kan sägas vara om upplåtelsen 
ingår som ett underordnat moment i vården och/eller servicen eller inte. 
För att hyreslagen skall vara tillämplig vid en upplåtelse av bostad i sär-
skilt boende måste det alltså föreligga ett hyresförhållande. Detta har 
enligt praxis i princip ansetts vara fallet vid upplåtelse av lägenhet och 
enbäddsrum. Däremot har upplåtelse av del i rum normalt sett inte 
ansetts utgöra ett hyresförhållande i hyreslagens mening (se t.ex. Rätts-
fall från bostadsdomstolen, RBD 1994:8, och Rättsfall från hovrätterna, 
RH 1999:10). Om hyreslagens regler inte är tillämpliga på upplåtelsen 
kan dock kommunen i stället för hyra ta ut avgift för bostaden inom 
ramen för 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Skälig hyra 

När det gäller hyressättning av bostadslägenheter för vilken hyreslagens 
regler är tillämpliga råder det i princip avtalsfrihet. I hyreslagen finns 
dock vissa regler som syftar till att skydda en hyresgäst mot oskäligt 
höga hyror (55 och 55 d §§).  
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Vid en tvist om hyrans storlek kan hyresvärden eller hyresgästen med 
stöd av 55 § hyreslagen vända sig till behörig hyresnämnd som då har att, 
inom vissa i hyreslagen angivna ramar (de s.k. bruksvärdesreglerna), 
fastställa hyran till skäligt belopp. Nyss nämnda regel gäller emellertid 
inte om hyresavtalet avser ett möblerat rum och hyresförhållandet inte 
har varat nio månader i följd (53 § första stycket första punkten hyres-
lagen). Däremot görs ingen begränsning i regelns tillämplighet i fråga om 
andrahandsuthyrningar.  

Vid upplåtelse av ett möblerat rum eller ett omöblerat rum och vid 
upplåtelse i andra hand av annan bostadslägenhet kan hyresgästen få 
hyrans skälighet prövad hos hyresnämnd med stöd av bestämmelserna i 
55 d § hyreslagen. Regleringen innebär att en hyresnämnd kan ålägga en 
hyresvärd att återbetala hyra i den utsträckning denna inte kan anses ha 
varit skälig enligt bruksvärdesreglerna i 55 § första och andra styckena 
hyreslagen. Prövningen i fråga kan endast initieras av hyresgästen, vilken 
dessutom måste ske senast inom tre månader efter det att hyresgästen har 
lämnat lägenheten. Med stöd av 55 d § tredje stycket hyreslagen skall 
hyresnämnden, om sökanden begär det, i ett ärende om återbetalning 
även fastställa hyrans storlek för den fortsatta uthyrningen. 

6 Kommunernas äldre- och handikappomsorg – 
en översikt 

6.1 Äldre- och handikappomsorgens omfattning 

År 1999 var ungefär 250 000 personer 65 år eller äldre beviljade hem-
tjänst i ordinärt boende eller boende i en särskild boendeform. Antalet 
motsvarade knappt 16,5 procent av åldersgruppen. Ungefär 180 000 per-
soner var 80 år eller äldre, vilket motsvarar cirka 40 procent av ålders-
gruppen. Något mer än hälften av omsorgstagarna fick hemtjänst i 
ordinärt boendet och resterande andel i särskilt boende.  

Av de personer som var beviljade hemtjänst eller som var boende i en 
särskild boendeform den 1 november 1999 var cirka 70 procent kvinnor 
och 30 procent män. Andelen män respektive kvinnor med omsorgsinsat-
ser varierade kraftigt mellan olika åldersgrupper (tabell 1). 

 
Tabell 1. Andel personer som den 1 november 1999 var beviljade hemtjänst i 
ordinärt boende eller boende i en särskild boendeform fördelade på ålders-
grupper samt kön (procent) 

 
Ålder Män Kvinnor Totalt 
65–79 år 
80–w år 

 
65–w år 

5,3 
29,9 

 
11,1 

7,0 
45,2 

 
19,3

6,2 
39,8 

 
15,8 

Källa: Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre 1999, 2000:5 
 

År 1999 var cirka 20 000 personer yngre än 65 år beviljade hemtjänst i 
ordinärt boende eller boende i en särskild boendeform enligt social-
tjänstlagen. Av dessa var hälften kvinnor och hälften män. 
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Tabell 2. Antal personer som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende eller 
boende i en särskild boendeform den 1 november 1999 fördelade på ålders-
grupper samt kön 
 
Ålder Män Kvinnor Totalt 
0–19 år 
20–44 år 
45–64 år 

106 
2 447 
7 349 

113 
2 413 
7 244

219 
4 863 

14 596 
 

Totalt 9 902 9 773 19 675 
Källa: Socialstyrelsens statistik avseende insatser till personer med funktionshinder 1999, 
2000:7 

6.2 Kommunernas taxesystem 

Taxemodeller 

Kommunernas taxemodeller kan översiktligt delas in i fyra huvud-
modeller: 
�� enhetstaxa (lika avgift för alla oavsett insatsernas omfattning och 

den enskildes inkomst), 
�� insatsrelaterad taxa (avgiften beror på typen/omfattningen av 

beviljad insats), 
�� inkomstrelaterad taxa (avgiften grundar sig på den enskildes 

inkomst), samt 
�� insats- och inkomstrelaterad taxa (avgiften baseras på både insats 

och inkomst). 
Under 1990-talet har kommunernas taxor i allt högre utsträckning 

kommit att baseras på den enskildes inkomst. Samtidigt har enhetstaxor 
blivit allt ovanligare liksom taxor som enbart tar hänsyn till typen av 
insats och/eller insatsernas omfattning. Enligt en studie som Svenska 
Kommunförbundet genomförde under åren 1996 och 1997 tillämpade 
cirka 80 procent av kommunerna år 1997 någon form av inkomstrelate-
rad taxa i ordinärt boende och serviceboende. Även Statistiska Central-
byrån och Socialstyrelsen har i en studie vid samma tidpunkt kommit 
fram till ungefär samma resultat. Motsvarande studie av dessa myndig-
heter i maj 1999 visar på en fortsatt ökning av kommuner där inkomsten 
påverkar avgiften. I 86 procent av kommunerna fanns då någon form av 
inkomstrelaterad taxa i ordinärt boende och serviceboende. I särskilt 
boende var det vanligare med inkomstbaserade taxor som inte tog hänsyn 
till insatsernas omfattning och något mer ovanligt med enbart 
insatsrelaterade taxor jämfört med ordinärt boende. 
 
Tabell 3. Andel kommuner med viss taxetyp i ordinärt respektive särskilt bo-
ende i maj 1999 (procent) 

 
Taxetyp Ordinärt boende Särskilt boende 
Enbart enhetstaxa 
Enbart insatsrelaterad taxa 
Enbart inkomstrelaterad taxa 
Både insats- och inkomstrelaterad taxa 
Annat alternativ 

3 
10 
9 

77 
1

11 
4 

40 
38 
7 

Källa: Socialstyrelsen, Taxor och avgifter för vård och omsorg, 2000:1 
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Taxor för hemtjänst m.m. 

Kommunerna har, såsom redovisats i kapitel 5.3, i enlighet med bestäm-
melserna i 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) rätt att ta ut avgift för 
bl.a. hemtjänst, boende i särskild boendeform samt boende i bostad med 
särskild service personer med funktionshinder. I stort sett samtliga 
kommuner tog år 1999 ut avgift för dessa insatser men tillväga-
gångssättet varierade mycket. Varje kommun hade i praktiken ett helt 
eget avgiftssystem. I många kommuner fanns t.ex. vid sidan av en ordi-
narie hemtjänsttaxa en eller flera separata taxor främst för servicein-
satser. Bl.a. debiterades hjälp med städning enligt separat taxa i knappt 
30 procent av kommunerna. Andra tjänster som i varierande utsträckning 
debiterades enligt separata taxor var trygghetslarm, matdistribution, tvätt, 
fönsterputs, dagligvaruinköp och matlagning i hemmet. Omfattningen av 
separata taxor för insatserna städning, tvätt och trygghetslarm samt 
kostnad för möbler ökade inte mellan åren 1997 och 1999. I ett fåtal 
kommuner förekom även att avgifter för vissa tjänster, förbruknings-
artiklar m.m. i särskilt boende med helinackordering debiterades enligt 
separata taxor. Det gällde främst insatserna städning, tvätt och trygg-
hetslarm samt kostnad för möbler och hygienartiklar. Det förekom också 
att vissa kommuner inte erbjöd hemtjänstinsatser som bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Det gällde främst insatserna städning, dagligvaruinköp, 
ledsagning, avlösning av anhörig samt promenader.  

Några mått på avgifternas storlek 

Cirka 90 procent av samtliga omsorgstagare betalade år 1999 avgift för 
insatser inom äldreomsorgen. Resterande tio procent hade avgiftsbe-
frielse, oftast på grund av att deras inkomster var för låga och/eller 
boendekostnader för höga. 
 
Tabell 4. Avgift för hemtjänst 9 timmar för ålderspensionärer 
Maj 1999, kronor per månad 

 
                                           Hyra 3 400 kr Hyra 5 200 kr 
Inkomst Låg Medel Hög Låg Medel Hög
Percentil 10 
Median 
Percentil 90 

160 
300 
600 

260 
420 
690 

340 
810 

1 855

0 
240 
495

0 
355 
685

330 
800 

1 655
Källa: Socialstyrelsen, Taxor och avgifter för vård och omsorg, 2000:1 
 
Som framgår av tabell 4 betalade en ålderspensionär med för åldern 
normal inkomst och normal hyra (3 400 kronor) i maj år 1999 cirka 
420 kronor per månad för nio timmars hjälp med serviceinsatser (avser 
medianvärdet i medelkommunen). En låg- respektive höginkomsttagare 
betalade cirka 300 respektive 810 kronor för samma volym insatser i 
samma typ av kommun och vid samma hyresnivå. Vid en högre hyres-
nivå (5 200 kronor) minskade avgiften för denna volym service med 
mellan 10–65 kronor per månad beroende på inkomst. 
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Tabell 5. Avgift för hemtjänst 35 timmar för ålderspensionärer 
Maj 1999, kronor per månad 

 
                                           Hyra 3 400 kr Hyra 5 200 kr 
Inkomst Låg Medel Hög Låg Medel Hög 
Percentil 10 
Median 
Percentil 90 

205 
400 
770 

390 
635 
900 

600 
1 385 
2 645

0 
285 
565

0 
435 
875

600 
1 385 
2 440 

Källa: Socialstyrelsen, Taxor och avgifter för vård och omsorg, 2000:1 
  
Avgiften för 35 timmars hjälp per månad med service och personlig 
omsorg uppgick till cirka 635 kronor per månad för en normalinkomst-
tagare vid hyresnivån 3 400 kronor per månad (även här avser beloppet 
medianvärdet i medelkommunen). En låg- och höginkomsttagare i 
samma typ av kommun och med samma hyra betalade cirka 400 respek-
tive 1 385 kronor per månad för samma volym insatser. Vid den högre 
hyresnivån (5 200 kronor) var avgifterna för låg- och medelinkomst-
tagarna drygt 100 respektive 200 kronor lägre per månad medan högin-
komsttagarens avgift var oförändrad. 

 
Tabell 6. Avgifter för heldygnsomsorg och kost för ålderspensionärer i särskilt 
boende 
Maj 1999, kronor per månad 

 
                                           Hyra 2 400 kr Hyra 5 200 kr 
Inkomst Låg Medel Hög Låg Medel Hög
Percentil 10 
Median 
Percentil 90 

2 330 
2 730 
3 210 

2 575 
2 850 
3 750 

2 930 
4 900 
6 545

1 650 
2 285 
3 060

1 960 
2 240 
3 370

2 930 
3 940 
4 965

Källa: Socialstyrelsen, Taxor och avgifter för vård och omsorg, 2000:1 
 
För kost, vård och omsorg dygnet runt i särskilt boende (exkl. hyra) 
betalade en person med normal inkomst och en för detta boende normal 
hyra (2 400 kronor) cirka 2 850 kronor per månad i avgift i medelkom-
munen (medianvärdet). Låginkomsttagaren betalade cirka 2 730 kronor 
per månad och höginkomsttagaren 4 900 kronor per månad. Vid hyresni-
vån 5 200 kronor var avgifterna cirka 500–1 000 kronor lägre beroende 
på inkomst. Dessa avgifter avser insatser som kommunen ger enligt både 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.  

 
Tabell 7. Högsta avgift som kan respektive faktiskt debiteras 
Maj 1999, kronor per månad 

 
                     Enbart hemtjänst          Heldygnsomsorg och kost 

 Kan deb. Faktisk deb. Kan deb. Faktisk deb. 
Min 394 243 2 075 1 070 
Median 1 950 1 850 5 377 5 725 
Max 37 200 13 941 36 800 25 285 
Källa: Socialstyrelsen, Taxor och avgifter för vård och omsorg, 2000:1 
 
Medianvärdet för den högsta avgift som enligt kommunernas taxeregler 
kunde debiteras för hemtjänst uppgick år 1999 till 1 950 kronor per 
månad och för heldygnsomsorg och kost till 5 377 kronor per månad. 
Inom dessa mediankommuner var skillnaderna mellan (teoretiskt) 
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möjliga och faktiskt debiterade avgifter mycket liten. Av tabellen fram-
går också att skillnaderna var mycket stora mellan högsta möjliga 
avgiftsnivå och högsta faktiska avgiftsnivå i kommuner med hög 
maximal avgift. 

Jämfört med år 1997 har kommuner med lägst avgiftstak höjt sina tak 
fram till maj 1999. Kommuner med de högsta taken har under samma 
period i huvudsak bibehållit sina nivåer. 

Boende- och avgiftsutredningen konstaterar i sitt betänkande (SOU 
1999:33) att många kommuner valt att tillämpa begreppet självkostnad i 
enlighet med vad som gällde i äldre lagstiftning (socialhjälpslagen). 
Kostnaden för en viss tjänst får därvid utgöra taket för vad kommunen 
kan debitera i avgift. Oftast är det självkostnaden definierad på detta sätt 
som avses med de högsta avgiftsnivåer som anges i kommunernas taxor. 
Även kommuner som inte anger något belopp för högsta avgift tillämpar 
i regel denna tolkning av begreppet. Självkostnaden för en plats i särskilt 
boende kan i dag överstiga 30 000 kronor per månad. 

Medianvärdet för högsta avgift i korttidsboende uppgick år 1999 till 
3 090 kronor per månad. Medianavgifterna i de kommuner där avgift 
togs ut för dagverksamhet, trygghetslarm och kommunal hemsjukvård 
uppgick till 50, 100 respektive 200 kronor per månad. Avgift för hjälp-
medel och/eller utprovning av sådana debiterades i ett mindre antal 
kommuner. Ingen kommun tog år 1999 ut avgift för inkontinensartiklar. 

Medianvärdet för lägsta avgiftsnivå uppgick år 1999 till 243 kronor per 
månad i ordinärt boende och 276 kronor per månad i särskilt boende. När 
även kosten inräknas i det särskilda boendet uppgick medianavgiften för 
lägsta avgift till 2 570 kronor per månad. 

Skillnaderna i avgifter inom en kommun mellan personer med hög 
respektive låg inkomst ökade mellan åren 1997 och 1999. Anledningen 
är främst att andelen kommuner där inkomstens storlek påverkar avgiften 
ökade under perioden från 81 till 86 procent samt att inkomstens storlek 
fått en större påverkan på avgiften. I kommuner med höga avgiftstak var 
ibland skillnaderna i avgift för samma insats betydande mellan personer 
med olika inkomst. Även avgiftsskillnaderna mellan kommunerna ökade 
mellan år 1997 och år 1999. 

Inkomster och utgifter som beaktas i avgiftssättningen 

Av kommuner med inkomstrelaterade taxor utgick år 1999 en majoritet 
från aktuella skattepliktiga inkomster. I flertalet kommuner räknades 
kapitalinkomster in i avgiftsunderlaget. Det var något vanligare att man 
utgick från taxerade kapitalinkomster jämfört med aktuella kapital-
inkomster. Ungefär var tionde kommun tillämpade någon form av scha-
blonberäknad intäkt av kapital. En vanlig modell för detta var att kom-
munen använde sig av samma regelverk som vid beräkningen av hur 
förmögenheten påverkar reduceringen av bostadstillägg för pensionärer 
(BTP). Förmögenheten kunde även påverka avgiftssättningen på annat 
sätt, t.ex. vid prövning av jämkning. Bortsett från bostadstillägg räknades 
bidrag och andra ersättningar endast i begränsad utsträckning in i 
avgiftsunderlaget (Tabell 8). 
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Tabell 8. Avgiftsgrundande inkomster bland kommuner med inkomstrelate-
rad taxa 1) 
Maj 1999, procent 

 
Inkomstslag Ordinärt boende Särskilt boende 
Aktuella skattepliktiga inkomster 
Taxerad förvärvsinkomst 
Aktuella kapitalinkomster 
Taxerade kapitalinkomster 
Schablonberäknad intäkt av kapital 
Handikappersättning 
Skattefri del av vårdbidrag 
Bostadstillägg 
Anhörigbidrag/motsvarande 
Annat 

66 
42 
38 
45 
  9 
13 
  4 
51 
  1 
  8 

91 
38 
50 
50 
13 
18 
  5 
75 
  1 
  7 

1) Inkomstrelaterade taxor för avgifter i ordinärt boende förekommer i 239 kommuner, 
motsvarande i särskilt boende är 202 kommuner. 
Källa: Socialstyrelsen,Taxor och avgifter för vård och omsorg, 2000:1 
 
Tillgängliga uppgifter om kommunernas användning av brutto- respek-
tive nettoinkomster vid fastställande av avgifter finns endast för år 1997. 
Det året tillämpades de båda beräkningssätten i ungefär lika stor omfatt-
ning.  

År 1999 hämtade tre fjärdedelar av kommunerna regelmässigt in upp-
gifter om bostadskostnaden vid avgiftssättning, jämfört med en femtedel 
år 1996. I en majoritet av kommunerna påverkade emellertid bostads-
kostnaden avgiften endast inom det särskilda boendet. En femtedel av 
kommunerna efterfrågade uppgifter om enskildas kostnader för hälso- 
och sjukvård, tandvård, läkemedel och hjälpmedel i samband med 
avgiftssättning. Detta skedde dock nästan uteslutande först i samband 
med prövning om rätt till nedsättning av avgiften. 

År 1997 tog cirka 40 procent av kommunerna hänsyn till hela hushål-
lets (båda makarnas) ekonomiska situation vid avgiftssättningen när den 
ena personen bor kvar i den tidigare gemensamma bostaden och den 
andra har flyttat till en särskild boendeform. Var fjärde kommun beräk-
nade år 1999 avgifterna på det sätt som är förmånligast för båda 
makarna, jämfört med var tionde år 1997. Detta innebär att om det är 
omsorgstagaren som har den högsta inkomsten så räknas båda makarnas 
inkomster ihop och delas med två och om det är makens inkomst som är 
högst så beräknas avgiften enbart på grundval av omsorgstagarens 
inkomst. I 70 procent av kommunerna togs vid avgiftssättningen hänsyn 
till make eller sambos situation då den ena av två makar får hemtjänst i 
det ordinära boendet. De flesta kommuner tog hänsyn till hushållets 
gemensamma inkomst om båda makarna får hemtjänst.  

Ungefär var sjätte kommun hade vidtagit åtgärder med anledning av 
den nya bestämmelsen i 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) om 
kommunernas skyldighet att uppmärksamma situationen för maka eller 
sambo till person med stort omsorgsbehov. Lika många kommuner 
planerade någon form av åtgärder. De kommuner som genomfört 
ändringar i sina taxesystem hade i ungefär hälften av fallen ändrat sina 
regler för när nedsättning av avgiften kunde ske. År 1999 var det också 
vanligare att kommunerna själva initierade en ekonomisk prövning av 
make eller sambos situation jämfört med år 1997. Några kommuner hade 
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infört förbehållsbelopp för kvarboende när maken eller sambon flyttar till 
särskilt boende. Några kommuner hade också infört förmånligare regler 
för inkomstberäkning. 

Vissa kommuner beaktade yngre funktionshindrade personers särskilda 
kostnader på så sätt att förbehållsbeloppet för denna grupp bestämdes till 
en högre nivå än för andra omsorgstagare alternativt att taxan för denna 
grupp var lägre (kapitel 6.3). 

Utvecklingen efter år 1999 

Tillgängliga uppgifter tyder på att det enbart skett mindre förändringar av 
kommunernas taxesystem efter år 1999. De redovisade förhållandena i 
kapitel 6.2 är således i allt väsentligt aktuella även i dag. 

6.3 Kommunernas förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppens storlek 

Under senare år har Socialstyrelsen vid ett antal tillfällen samt även 
Svenska Kommunförbundet och Statistiska centralbyrån (SCB) följt upp 
hur kommunerna tillämpar socialtjänstlagens bestämmelser om förbe-
hållsbelopp. Den senaste uppföljningen genomfördes av SCB på Social-
styrelsens uppdrag och baserar sig på kommunernas taxekonstruktioner i 
maj år 1999. Redovisningen nedan bygger i allt väsentligt på resultatet 
från denna undersökning. 

I maj år 1999 hade 82 procent av kommunerna fastställt förbehållsbe-
lopp för äldre i ordinärt boende, vilket är en ökning med cirka 2 procent-
enheter jämfört med år 1997. Andelen kommuner som hade ett fastställt 
förbehållsbelopp i särskilt boende uppgick till 96 procent vilket var 
samma nivå som år 1997. Förbehållsbeloppens nivåer bestämdes på olika 
sätt. Det var vanligt att kommunen beslutade beloppet till en fastlagd an-
del av antingen prisbasbeloppet eller den enskildes inkomst. Många 
kommuner utgick också ifrån Socialstyrelsens rekommendationer 
beträffande nivån på försörjningsstödet enligt socialtjänstlagen (fr.o.m. år 
1998 fastställer regeringen i förordning en riksnorm för socialbidragets 
nivå för vissa utgifter som den enskilde har). Förbehållsbelopp relaterade 
till enskildas inkomst var mer vanligt förekommande i särskilt boende 
jämfört med ordinärt boende. Ett skäl till detta var att många kommuner 
tillämpade taxor som följer den s.k. 30/20-regeln (se kapitel 5.3) eller 
andra regler med liknade konstruktion och innehåll. 

År 1999 uppgick förbehållsbeloppet för ensamstående (medianen) till 
3 489 kronor per månad i ordinärt boende och 1 432 kronor per månad i 
särskilt boende med heldygnsomsorg och kost. För sammanboende per-
soner uppgick beloppet till 2 882 kronor per månad i ordinärt boende 
(inkl. kost) respektive 1 379 kronor per månad i särskilt boende (exkl. 
kost).  

Spännvidden mellan kommunerna var stor när det gäller förbehållsbe-
loppens nivåer. I ordinärt boende skiljde det cirka 1 200 kronor per 
månad mellan lägsta och högsta förbehållsbelopp i de fall kost skulle 
betalas med förbehållsbeloppet. I särskilt boende uppgick skillnaden till 
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cirka 1 000 kronor per månad i de fall kost inte skulle betalas med förbe-
hållsbeloppet. Orsakerna till nivåskillnaderna var varierande. Generellt 
gällde dock att de endast i begränsad utsträckning kunde förklaras med 
skillnader i de kostnader beloppen avsågs täcka, skillnader i vad som 
täcktes av avgiften för hemtjänsten eller skillnader i vad som låg utanför 
förbehållsbeloppet och därmed kunde leda till att avgiften sattes ned.  

Förbehållsbeloppens nivåer har ökat endast marginellt under perioden 
1997–1999 medan de kommunala avgifterna liksom levnadskostnaderna 
ökat något. Under den tidigare mätperioden 1995–1997 minskade för-
behållsbeloppen i ordinärt boende i vissa kommuner. Den sänkta social-
bidragsnormen kan vara ett skäl till denna utveckling. I många kommu-
ner låg förbehållsbeloppens nivåer i ordinärt boende år 1999 fortfarande 
under 1995 års nivåer. 

Förbehållsbeloppets innehåll 

Variationerna var stora mellan kommunerna beträffande vad förbehålls-
beloppet skulle räcka till i såväl ordinärt som särskilt boende. I ordinärt 
boende skulle dock beloppet i nästan alla kommuner täcka kostnader för 
färdtjänst, fotvård, tandvård, läkarvård, läkemedel samt möbler. I de 
flesta kommuner skulle förbehållsbeloppet även täcka kostnader för 
rehabilitering, hushållsel och fönsterputs. I ett mindre antal kommuner 
skulle beloppet täcka kostnader för trygghetslarm och tvätt. I särskilt 
boende skulle beloppet i nästan alla kommuner räcka till läkemedel, 
läkarbesök, tandvård, fotvård och möbler. I de flesta kommuner skulle 
beloppet täcka kostnader för rehabilitering och möbler. I ett mindre antal 
kommuner skulle insatser som tvätt, fönsterputs och trygghetslarm finan-
sieras via förbehållsbeloppet.  

Förbehållsbelopp för yngre personer med funktionshinder 

Av kommunerna hade i maj 1999 cirka 25 procent ett högre förbe-
hållsbelopp för yngre personer med funktionshinder i ordinärt boende. 
Andelen kommuner med högre förbehållsbelopp för denna grupp i ordi-
närt boende ökade med 12 procentenheter under perioden 1997–1999. I 
dessa kommuner hade yngre personer med funktionshinder i ordinärt 
boende ett förbehållsbelopp som i medeltal var cirka 300 kronor högre än 
andra gruppers förbehållsbelopp men detta tillägg varierade kraftigt 
mellan olika kommuner. Jämfört med år 1997 hade yngre funktions-
hindade personers förbehållsbelopp ökat mer än förbehållsbeloppen för 
andra grupper. Förbehållsbeloppen för yngre personer med funktions-
hinder omfattade i stort sett samma poster som för äldre omsorgstagare.  

Ett alternativ till högre förbehållsbelopp för yngre personer med funk-
tionshinder är lägre avgifter. Sex procent av kommunerna hade år 1999 
en lägre taxa för funktionshindrade personer under 65 år. Jämfört med år 
1997 var andelen kommuner med lägre taxa för denna grupp oförändrad. 
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Utvecklingen efter år 1999 

Tillgängliga uppgifter tyder på att de redovisade förhållandena vad gäller 
förbehållsbelopp äger giltighet även för perioden efter år 1999. 

6.4 Enskildas ekonomiska situation 

Statistiska Centralbyrån (SCB) har, utöver taxor, avgifter och förbehålls-
belopp, även följt utvecklingen av äldreomsorgshushållens ekonomiska 
situation. 

Med hjälp av befintliga registerdata har SCB på Socialstyrelsens upp-
drag kartlagt äldreomsorgstagarnas ekonomiska situation år 1995 i för-
hållande till då gällande nivå för försörjningsstödet enligt socialtjänst-
lagen. Cirka 22 procent av hemtjänsttagarna låg detta år under nivån för 
försörjningsstödet när hyran var betald. Skälen till detta var bl.a. att 
många personer avstått från att söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) 
trots att de varit berättigade till detta stöd, att hyran överstigit högsta 
hyran i BTP-lagstiftningen eller att BTP har reducerats på grund av för-
mögenhet. För många har emellertid också en låg pension i utgångsläget 
varit en viktig förklaring till att den disponibla inkomsten blivit låg. 

När äldreomsorgsavgiften var betald ökade andelen personer under 
nivån för försörjningsstödet enligt socialtjänstlagen till cirka 34 procent. 
När hänsyn togs även till kostnader för öppen hälso- och sjukvård samt 
läkemedel ökade denna andel till 37 procent. I sjukhem, ålderdomshem 
och gruppboende där den boende betalade avgift såväl för mat som för 
vård och omsorg hamnade 24 procent av de boende i åldersgrupperna 
66–84 år under nivån för försörjningsstödet. I den äldsta åldersgruppen, 
85 år och uppåt, låg 45 procent under denna nivå efter att ha betalat hyra, 
avgift för mat samt avgift för vård och omsorg. Jämförbara uppgifter för 
perioden efter 1995 finns inte att tillgå.  

SCB har inom ramen för sina uppföljningar visat att det år 1999 var 
vanligt att den enskilde skulle bekosta såväl läkarbesök, läkemedel och 
annan sjukvård samt möbler, hushållsel, tandvård och färdtjänst med sitt 
förbehållsbelopp. Förutsatt att detta förhållande inte har ändrats innebär 
detta att många äldre personer med vård och omsorg har en levnadsnivå 
som klart understiger jämförbar nivå i försörjningsstödet. 

Socialdepartementets analys av ålderspensionärernas ekonomiska situ-
ation under 1990-talet redovisas i rapporten Sämre för mig Bättre för oss 
(Ds 1999:5). Analysen visar att för många enskilda individer minskade 
inkomsterna under 1990-talet samtidigt som de som grupp betraktad 
ökade sin inkomststandard, både i absoluta tal och i relation till övriga i 
samhället. Gruppen ålderspensionärer omfattade cirka 1,5 miljoner 
personer och var i många avseenden mycket heterogen. Mot den 
bakgrunden genomfördes inom ramen för denna studie även en analys på 
delgruppsnivå. Denna visade bl.a. att männen hade betydligt högre 
inkomster än kvinnorna, att de yngre pensionärerna hade avsevärt högre 
inkomster än de äldre pensionärerna och att gifta eller sammanboende 
hade klart högre inkomster än ensamstående (efter justering för 
hushållsstorlek). Analysen omfattade också vilka effekter kommunernas 
avgifter för hemtjänst hade på den enskildes ekonomi. Här framgick att 
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de äldsta pensionärerna, de ensamstående samt kvinnorna var överrepre-
senterade bland dem som hade utgifter för hemtjänst. Detta var grupper 
som redan i utgångsläget har en lägre inkomststandard än genomsnittet 
för ålderspensionärer. 

Socialstyrelsen överlämnade i december 2000 en skrivelse till rege-
ringen (dnr 65-8676/2000) med anledning av rapporten Avgifter och 
kostnader för den enskilde personen med funktionshinder. 

Av Socialstyrelsens rapport framgår att personer med funktionshinder 
jämförelsevis har: 
�� större behov av hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel och 

omsorg, fler och högre kostnader samt färre valmöjligheter, 
�� genomsnittligt lägre inkomster samt att ersättningar utifrån 

funktionshindret inte täcker alla kostnader, och 
�� i större utsträckning än andra dragit ned på eller avstått från hälso- 

och sjukvård, tandvård och läkemedel. Detta gäller i hög grad famil-
jer som har barn med funktionshinder. 

Till utgifterna för vård och omsorg kommer andra, dolda merkostnader 
på grund av funktionshindret. Den funktionshindrade kan tvingas till 
kostsammare alternativ, och har många gånger inte samma valmöjlig-
heter som andra. De ändamål för vilka personer med funktionshinder ofta 
har högre kostnader än befolkningen i stort är boende, husgeråd, förbruk-
ningsartiklar, kläder, mat och kommunikationer. Merkostnaderna kan bli 
höga för främst boende, tandvård, kommunal hemtjänst, god man, hör-
hjälpmedel och speciella livsmedel. 

7 Förbehållsbelopp 

Regeringens förslag: Reglerna om förbehållsbelopp i socialtjänstlagen 
(2001:453) vid bestämmande av avgift för äldre- och handikappomsorg 
preciseras.  

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde skall ha rätt 
att behålla av sina egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård respektive bostad i 
sådant särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. 
Förbehållsbeloppet skall enligt regeringens förslag beräknas med ledning 
av ett minimibelopp i fråga om kostnader för personliga behov och 
övriga normala levnadskostnader utom boendekostnaden. I social-
tjänstlagen anges en lägsta nivå på minimibeloppet samt vilka 
levnadskostnader som det i lagen angivna beloppet skall täcka. Detta 
belopp uppgår per månad till en tolftedel av 129,4 procent av 
prisbasbeloppet för ensamstående och 108,4 procent för var och en av 
sammanlevande makar eller sambor. Kommunen skall i vissa situationer 
bestämma minimibeloppet till en högre nivå och får i vissa andra 
situationer bestämma minimibeloppet till en lägre nivå. Till minimi-
beloppet skall den enskildes boendekostnad läggas.  

Förslaget till lagändringar införs i 8 kap. 6–8 §§ socialtjänstlagen.  
 
Kommitténs förslag: Kommitténs förslag överensstämmer i stort med 

regeringens förslag beträffande principerna för hur förbehållsbeloppet 
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skall beräknas, hur nivån på förbehållsloppet skall justeras samt vilka 
kostnader som normalt bör finansieras av den enskilde via förbe-
hållsbeloppet. I regeringens förslag till beräkning av förbehållsbeloppet 
ingår dock – till skillnad från utredningens förslag – kostnader för kost, 
resor, möbler och husgeråd samt förbrukningsvaror i förbehållsbeloppet 
för alla kategorier av omsorgstagare. Vissa möjligheter lämnas dock för 
kommunerna att hantera dessa och andra kostnader på annat sätt. Till 
skillnad från utredningens förslag skall enligt regeringens förslag 
merkostnader som den enskilde har beaktas redan i samband med att 
avgiften fastställs. Kommitténs utgångspunkt när förslag till riktvärden 
för förbehållsbeloppets nivå har utarbetats har varit vad som enligt lagen 
(1994:308) om bostadstillägg till pensionärer (BTPL) utgör skälig 
levnadsnivå när särskilt bostadstillägg utbetalas. Denna nivå har höjts 
fr.o.m. den 1 januari 2001. Regeringen utgår från denna nya nivå i BTPL 
i förslaget till beräkning av förbehållsbelopp för personer med äldre- och 
handikappomsorg. 

Remissinstanserna: Svenska Kommunförbundet delar kommitténs 
uppfattning att äldre skall förbehållas tillräckliga medel för personliga 
behov samt att kommunerna behöver bli bättre på att tillämpa befintlig 
lagstiftning inom avgiftsområdet. Förbundet avvisar dock kommitténs 
förslag till nationell reglering av nivån på förbehållsbeloppet bl.a. med 
motiveringen att vad som kan anses vara tillräckliga medel varierar 
mellan olika individer. Vidare anförs att vilka tjänster som ska bekostas 
inom ramen för förbehållsbeloppet varierar liksom kostnadsläget i 
kommunerna. Förbundet menar också att det finns en risk för en 
schablonmässig tillämpning av nivåer som fastställs i lag eller förord-
ning. Flertalet kommuner avstyrker förslaget med liknande argument 
som grund. Bland myndigheterna tillstyrker bl.a. Socialstyrelsen och 
Konsumentverket i stort kommitténs förslag. Samtliga länsstyrelser till-
styrker förslagen liksom pensionärsorganisationerna och de fackliga 
organisationerna. Vissa handikapporganisationer är dock kritiska till för-
slaget framför allt av det skälet att funktionshindrades förhållanden inte 
anses vara tillräckligt väl belysta. 

Skälen för regeringens förslag: Som framgår av redovisningen i 
kapitel 6.4 var det år 1995 inte ovanligt att äldre och personer med funk-
tionshinder levde på en nivå som motsvarade eller t.o.m. understeg jäm-
förbar nivå i försörjningsstödet enligt socialtjänstlagen (1980:620) när 
skatt och boendekostnad hade betalats. Av redovisningen i kapitel 6.4 
framgår också att kommunerna detta år, genom sina avgifts- och 
taxesystem inom äldre- och handikappomsorgen, bidrog till att ytterligare 
en stor grupp äldre hamnade på en levnadsnivå som endast motsvarade 
eller understeg jämförbar nivå i försörjningsstödet enligt socialtjänst-
lagen när de hade betalat sina omsorgsavgifter. Detta trots att en majori-
tet av kommunerna angivit att de har taxesystem där den enskilde kan få 
sin avgift jämkad om han/hon har mindre kvar än motsvarande nivå på 
försörjningsstödet när avgiften är betald. Försörjningsstödet är avsett som 
ett grundläggande skyddsnät vid mer kortvariga perioder av inkomst-
bortfall. Insatser från äldre- och handikappomsorgen däremot har den 
enskilde ofta under flera år och i vissa fall decennier.  

I många kommuner gjordes år 1999 ingen heltäckande individuell 
prövning av individens ekonomiska situation i samband med att avgiften 
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fastställdes, även om betydligt fler kommuner jämfört med år 1997 
inhämtade uppgifter om bl.a. bostadskostnaden som för det stora flertalet 
omsorgstagare utgör den största utgiftsposten. Emellertid är det sannolikt 
att betydligt färre kommuner än vad som framgår av Statistiska 
Centralbyråns undersökning gör en sådan heltäckande prövning eftersom 
många kommuner fortfarande tillämpar taxerad inkomst (dvs. historiska 
uppgifter) när avgiften fastställs. Socialstyrelsen har dessutom tidigare 
visat att få kommuner frågar den enskilde om han eller hon har 
omfattande kostnader för sjukvård, tandvård eller liknande. En del kom-
muner tar heller inte hänsyn till båda makarnas ekonomiska situation vid 
avgiftssättningen när den ena personen flyttar till en särskild boendeform 
även om lagändringen den 1 januari 1999 medfört att kommunerna har 
blivit något bättre på att uppmärksamma kvarboendes situation. 

För att kommunen skall kunna bestämma en avgift som inte inkräktar 
på förbehållsbeloppet krävs att uppgifter finns om bl.a. aktuell inkomst 
och boendekostnad. Som framgått bl.a. i kapitel 6 förekommer det att 
såväl aktuella som historiska uppgifter ligger till grund för beräkning av 
enskildas avgiftsunderlag. Skillnaderna mellan kommunerna beträffande 
vilka inkomstslag som medräknas är stora. Regeringen lägger i kapitel 9 
fram förslag till nationell reglering av de inkomster som får medräknas i  
avgiftsunderlaget.   

Om kommunen finner att den enskilde inte har det förbehållsbelopp 
han eller hon har rätt till skall avgiften sättas ned. Socialstyrelsen har i 
tidigare uppföljningar av kommunernas taxebestämmelser kunnat kon-
statera att bestämmelserna i detta avseende många gånger är summariska. 
Ofta framgår t.ex. inte vem som skall ta initiativ till att avgiften verkligen 
sätts ned. Regeringen har bl.a. i propositionen Nationell handlingsplan 
för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) angivit att det primärt är kommu-
nens ansvar att utreda om avgifterna behöver sättas ned.  

Situationen för såväl personer med funktionshinder i allmänhet som 
yngre personer med funktionshinder uppmärksammas inte i någon större 
utsträckning bland kommunerna när förbehållsbeloppet fastställs, trots att 
dessa grupper ofta har särskilda behov och förutsättningar som måste 
beaktas. Såväl beloppets storlek som dess innehåll avviker inte påtagligt 
från vad som gäller för äldreomsorgstagare i allmänhet. Detta är enligt 
regeringens bedömning inte tillfredställande. Denna fråga uppmärk-
sammades särskilt av såväl regeringen som riksdagens socialutskott i 
samband med behandlingen av förslaget om de nya reglerna för 
avgiftssättning inom äldre- och handikappomsorgen som trädde i kraft år 
1993. 

Under de år som gått sedan de nya bestämmelserna om förbehålls-
beloppet trädde i kraft har Socialstyrelsen vid ett flertal tillfällen upp-
märksammat kommunerna på bristerna i tillämpningen av bestämmel-
serna. Regeringen har i mars 1997 i en proposition till riksdagen 
redogjort för betydelsen av att kommunerna följer de riktlinjer för hand-
läggning av avgiftsfrågor som infördes år 1993 (prop. 1996/97:124). 
Socialstyrelsen har vidare utkommit med allmänna råd avseende tillämp-
ningen av nuvarande lagstiftning (SOSFS 1998:1). Som tidigare nämnts 
har regeringen också inom ramen för den nationella handlingsplanen för 
äldrepolitiken år 1998 lagt fram förslag om bl.a. ökat skydd för maka 
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eller make till person med omsorgsinsatser. Denna lagändring beslutades 
av riksdagen i juni samma år och trädde i kraft den 1 januari år 1999. 

Till följd av regeringens, riksdagens och Socialstyrelsens insatser samt 
kommunernas egna åtgärder liksom informations- och utbildningsinsat-
ser bl.a. i Svenska Kommunförbundets regi har vissa förbättringar i 
kommunernas tillämpning av avgiftsbestämmelserna successivt kunnat 
uppnås. Regeringen kan dock konstatera att utvecklingen går mycket 
långsamt. Fortfarande är det så att kommuner ibland tar ut avgifter som 
inkräktar på den enskildes förbehållsbelopp. Den varierade tillämpningen 
inom och mellan kommunerna ger också upphov till olika ekonomiska 
utfall för den enskilde för likartade insatser vilket regeringen inte anser är 
försvarbart i ett samhälle som bygger på en solidarisk finansiering av 
vård och omsorg. Därtill försvårar avgiftsskillnaderna möjligheterna för 
kommunerna att bidra till måluppfyllelsen med avseende på de av riks-
dagen fastlagda äldre- och handikappolitiska målen. Mot denna bakgrund 
samt svårigheterna att med informations- och utbildningsinsatser komma 
tillrätta med de problem och brister som finns inom avgiftsområdet anser 
regeringen att nuvarande regler om förbehållsbelopp bör förtydligas på så 
sätt att en lägsta nivå på förbehållsbeloppet för personer som erlägger 
avgift för äldre- och handikappomsorg anges i socialtjänstlagen. 
Regeringen lägger i denna proposition fram ett förslag med detta 
innehåll. 

Utgångspunkterna när regeringen har beräknat förbehållsbeloppets 
lägsta nivå har varit den nivå (skälig levnadsnivå) som pensionärer 
berättigade till särskilt bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om 
bostadstillägg till pensionärer (BTPL) skall erhålla genom bidraget. Skä-
lig levnadsnivå i BTPL uppgår till 129,4 procent av prisbasbeloppet för 
ogifta och 108,4 procent för gifta. Regeringens förslag innebär således att 
äldre och funktionshindrade personer som betalar avgift för äldre- och 
handikappomsorg i enlighet med föreslagna bestämmelser garanteras en 
lagstadgad lägsta skälig levnadsnivå. 

Regeringen anser att det är viktigt att kommunernas avgiftssystem är 
utformade så att den enskilde omsorgstagaren kan få information om dels 
vilka poster som skall finansieras via förbehållsbeloppet, dels vad som 
ingår i den avgift han eller hon erlägger för hemtjänst i ordinärt och 
särskilt boende. Den enskilde måste också ha möjlighet att bedöma om 
nivån på förbehållsbeloppet är rätt med hänsyn till dessa förutsättningar. 

Precisering av förbehållsbeloppets nivå och innehåll 

Personer som beviljats insatser inom äldre- och handikappomsorgen 
utgör ingen homogen grupp. Ungefär hälften får hjälp genom hemtjäns-
ten i ordinärt boende. En lika stor andel bor i särskilt boende, med eller 
utan helinackordering. Yngre personer med funktionshinder har särskilda 
förutsättningar och behov som måste beaktas. Gifta och sammanboende 
har vanligen andra ekonomiska förutsättningar än ensamstående. 
Kommunerna har också valt olika sätt att hantera kostnader för bl.a. kost, 
möbler, hushållsel, förbrukningsvaror m.m. I vissa kommuner ingår 
dessa kostnader i avgiften, i andra ligger de utanför. Kostnaderna kan 
även hanteras olika mellan omsorgstagare i en kommun, beroende på om 
omsorgstagaren bor i ordinärt eller särskilt boende. I vissa kommuner är 
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hemsjukvården kommunal medan det i andra kommuner är landstinget 
som svarar för denna verksamhet. Dessa och andra skillnader betyder att 
kostnadsbilden inom ramen för förbehållsbeloppet ser olika ut i olika 
kommuner samt för olika kategorier av omsorgstagare. Av dessa skäl 
behöver förbehållsbeloppets innehåll och nivå till viss del variera mellan 
olika kommuner och olika grupper av omsorgstagare. Härutöver måste 
kommunerna i sin avgiftssättning beakta att flertalet omsorgstagare 
betalar sin boendekostnad på annat sätt än via omsorgsavgiften varför 
också medel för detta ändamål måste förbehållas omsorgstagaren. Många 
omsorgstagare har också utgifter för individuella personliga behov som 
är av den karaktären att medel kan behöva förbehållas för dessa behov. 

Trots de skillnader som finns mellan omsorgstagare av bl.a. ovan 
redovisade skäl anser regeringen att samtliga omsorgstagare skall förbe-
hållas ett visst lägsta medelsutrymme för sina personliga behov och 
andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp) innan omsorgsavgift 
får tas ut. Förbehållsbeloppet (exkl. boendekostnaden) skall beräknas 
med ledning av ett i lag fastställt s.k. minimibelopp. Till minimibeloppet 
skall sedan läggas den faktiska, aktuella boendekostnaden. Minimi-
beloppet – som omfattar schabloniserade normala kostnadsposter i ett 
hushåll – bör per månad bestämmas till motsvarande nivå som gäller för 
skälig levnadsnivå enligt BTPL, dvs. en tolftedel av 1,294 gånger gäl-
lande prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,084 gånger 
gällande prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och 
sambor. Detta innebär, i 2001 års prisnivå, 3 979 kronor per månad för 
ensamstående och 3 333 kronor per månad för sammanboende. Beloppet 
omfattar följande poster: 
�� livsmedel, alla måltider,  
�� kläder och skor, 
�� fritid, 
�� hygien, 
�� förbrukningsvaror, 
�� dagstidning, telefon, TV-avgift, 
�� möbler och husgeråd, 
�� hemförsäkring, 
�� hushållsel, 
�� resor, 
�� tandvård,  
�� öppen hälso- och sjukvård, samt 
�� läkemedel. 

Minimibeloppet har huvudsakligen beräknats med ledning av uppgifter 
från Konsumentverkets hushållsbudget avseende hushållskostnader för 
ensamboende och sammanboende personer 61 år och äldre. Posterna för 
hälso- och sjukvård samt läkemedel har beräknats som en tolftedel av 
årskostnaden för personer som betalar upp till nivån för respektive 
högkostnadsskydd. Därutöver har skattningar gjorts av vissa poster 
utifrån andra tillgängliga uppgifter om levnadskostnader för äldre och 
personer med funktionshinder. 

Understrykas bör att detta i lag angivna lägsta medelsutrymme, mini-
mibeloppet, således avser schabloniserade s.k. normalkostnader för per-
soner 61 år och äldre och inte enskilda äldres faktiska levnadskostnader. 
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Det kan finnas situationer när en enskild omsorgstagare har fördyrade 
levnadskostnader inom ramen för de poster som det lagstadgade minimi-
beloppet avser att täcka. Det kan också förekomma att enskilda därutöver 
av olika skäl har andra levnadskostnader än dessa. Kommunen skall – i 
båda dessa fall av uppkomna merkostnader – höja nivån på minimibe-
loppet i skälig omfattning under förutsättning att kostnaderna är av den 
karaktären att de bör tillgodoses inom ramen för förbehållsbeloppet. Det 
krävs vidare att kostnaderna är av varaktig karaktär samt att behovet 
avser ett inte oväsentligt belopp. Det kan exempelvis gälla följande 
kostnader: 
�� fördyrad kost, t.ex. på grund av att maten erhålls via hemtjänsten i 

ordinärt eller särskilt boende eller i dagverksamhet eller på grund av 
att omsorgstagaren är yngre och därför av det skälet normalt har en 
högre kostnad för sin matkonsumtion, 

�� äldre och funktionshindrade personers familje- och arbetssituation, 
t.ex. underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor samt andra 
kostnader som behövs för en familjs underhåll, 

�� kostnader till följd av funktionshinder, bl.a. för rehabilitering/habi-
litering inkl. resor, 

�� yngre funktionshindrade personers rätt till fritidsaktiviteter som är 
naturliga för yngre personer, 

�� yngre funktionshindrade personers behov av medel för att bosätt-
ning, familjebildning etc., samt 

�� kostnader för god man. 
Kommunen bör också beakta kostnader som följer av andra aktiviteter 

eller ändamål som den enskilde av olika anledningar inte kan eller bör 
avstå ifrån. 

I prövningen av enskildas merkostnader är kommunen inte skyldig att 
beakta tillfälliga kostnader av mindre storlek. Sådana kostnader avses 
den enskilde finansiera inom ramen för det lagstadgade minimibeloppet. 

Det är i första hand kommunens ansvar att utreda om den enskilde har 
behov av ett högre minimibelopp och om avgiften därför måste sättas 
ned. Den enskilde måste dock vara behjälplig med att lämna kommunen 
uppgifter till grund för denna prövning.  

I några undantagsfall får kommunen bestämma minimibeloppet till en 
lägre nivå än vad som framgår av lagen. Detta får dock ske endast om en 
omsorgstagare inte har en kostnad som minimibeloppet skall täcka därför 
att denna kostnad antingen: 
�� ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet eller,  
�� ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende eller, 
�� tillhandahålls kostnadsfritt. 

Som exempel kan nämnas att i vissa kommuner ingår någon eller några 
av kostnadsposterna kost, möbler, hushållsel, förbrukningsvaror i 
avgiften för särskilt boende eller tillhandahålls helt utan kostnad för den 
enskilde. Även inom korttidsboendet kan det förekomma att den enskilde 
betalar en avgift som inkluderar kosten. Det är då rimligt att kommunen i 
dessa fall ges möjlighet att minska minimibeloppet i skälig omfattning. 
Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår i Konsument-
verkets beräkningar för hushållsbudget bör dessa, mot bakgrund av att 
den schabloniserade delen av minimibeloppet i huvudsak grundas på 
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dessa beräkningar, utgöra grunden vid bestämmande av minskningens 
storlek. Som exempel kan nämnas att om kost ingår i avgiften för en 
ensamstående äger kommunen rätt att per månad, beräknat utifrån 
2001 års hushållsbudget, minska den enskildes minimibelopp med 
1 150 kronor och om samtliga förbrukningsvaror ingår med 190 kronor. 

Yngre personer med funktionshinder 

En grupp omsorgstagare vars behov särskilt bör framhållas är yngre per-
soner med funktionshinder. Denna grupp har ofta merkostnader på grund 
av funktionshindret som skall beaktas i skälig omfattning. Hur mycket 
medel utöver det av regeringen föreslagna minimibeloppet som dessa bör 
få förbehålla sig kan på grund av deras varierade behov inte belopps-
mässigt anges i lag utan måste avgöras efter en individuell prövning. 
Några har också i vissa fall högre kostnader i förhållande till andra 
omsorgstagare enbart av det skälet att de är yngre.  

Regeringen anser att det finns anledning att framhålla två situationer 
när kommunerna bör höja nivån på det i lagen angivna minimibeloppet 
av detta skäl. Den ena situationen gäller kost. I regeringens förslag till 
minimibelopp har kostnaden för kost beräknats på grundval av vad som 
är en normal månadskonsumtion för personer 61 år och äldre. Normal-
konsumtionen för personer 60 år och yngre är dock högre och därmed 
även kostnaderna. Kommunerna skall beakta denna merkostnad så att 
yngre personer med funktionshinder förbehålls ett högre belopp för livs-
medelskostnaden än äldre personer. Vägledande för beräkning av denna 
merkostnad bör även i detta fall vara Konsumentverkets beräkning av 
livsmedelskostnader för olika åldersgrupper. 

Den andra situationen som regeringen vill framhålla avser yngre 
funktionshindrade omsorgstagares behov av medel för att möjliggöra 
bosättning och familjebildning etc. Kommunerna måste ta hänsyn till att 
denna grupp normalt sett under längre tidsperioder har större behov av 
sådana medel jämfört med äldre omsorgstagare. Med bosättning och 
familjebildning avses bl.a. mindre hushållsinvesteringar av olika slag 
samt inköp av olika artiklar som normalt behövs i en familj med barn. 
Med ledning av yngre funktionshindrades merkostnader för dessa ända-
mål, vilka bl.a. kartlagts inom ramen för den statliga Avgiftsutredningen 
(SOU 1995:35), bedömer regeringen att yngre funktionshindrades mini-
mibelopp bör beräknas till en nivå som överstiger äldre omsorgstagares 
minimibelopp med upp till tio procent. Eftersom behoven av medel för 
att möjliggöra bosättning och familjebildning med därtill anknutna 
kostnader av förklarliga skäl rimligen varierar med den funktions-
hindrades ålder anser emellertid regeringen att en individuell prövning av 
nivån på tillägget för personer i denna grupp alltid måste göras. 

Justering av minimibeloppen 

Av de föreslagna lagreglerna om beräkning av förbehållsbelopp följer att 
minimibeloppet skall justeras av kommunen i samband med förändringar 
i prisbasbeloppets nivå (se kapitel 10).  
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8 Högkostnadsskydd 

Regeringens förslag: Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen 
(2001:453) i form av en högsta avgift för insatser inom ramen för hem-
tjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård. Avgiften får per månad uppgå till högst en tolftedel 
av 0,48 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar 1 476 kronor (2001 års 
prisnivå). 

Det införs vidare ett högkostnadsskydd i socialtjänstlagen i form av en 
högsta avgift för bostaden i särskilt boende som får debiteras i de fall 
boendekostnaden inte skall fastställas som hyra. Boendeavgiften får per 
månad uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet, vilket 
motsvarar 1 537 kronor (2001 års prisnivå).  

Förslaget till lagändring införs i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i stort med regeringens. 
Remissinstanserna: Myndigheter och länsstyrelser är i huvudsak 

positiva till förslagen. Positiva är också de fackliga organisationerna 
samt pensionärs- och handikapporganisationerna. Från några håll, bl.a. 
från TCO, DHR och HSO framförs att den nivå som föreslås för högsta 
avgift för vård, omsorg och service bör sättas lägre än vad kommittén 
föreslår. Svenska Kommunförbundet avvisar förslagen liksom ungefär 
hälften av kommunerna. Förbundet anser bl.a. att förslagen innebär ett 
avsteg från principen om den kommunala självbestämmanderätten. 
Förbundet menar också att ett genomförande av förslagen endast 
marginellt kommer att reducera incitamenten till avgiftsplanering bland 
omsorgstagarna. Bland de kommuner som helt eller delvis är positiva till 
förslagen finns ett antal större kommuner bl.a. Stockholm, Malmö, 
Norrköping, och Örebro liksom några mindre bl.a. Ockelbo, Ystad och 
Simrishamn.  

Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser att det finns flera 
skäl för att i lag införa ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift 
för äldre- och handikappomsorg vad avser dels hemtjänstinsatser i 
ordinärt och särskilt boende samt insatser i dagverksamhet, dels bostad i 
sådant särskilt boende som inte omfattas av hyreslagens bestämmelser. 

Ett avgörande skäl för en sådan åtgärd är att det genom nuvarande 
taxesättning sker en orimligt stor inkomstomfördelning mellan personer 
med olika ekonomiska förutsättningar inom en mycket begränsad grupp 
äldre och personer med funktionshinder. Sammanlagt 270 000 personer, 
varav drygt 20 000 är 65 år eller yngre, erhåller insatser inom ramen för 
den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Detta motsvarar cirka 
sex procent av personer i åldrarna 65–79 år och cirka 40 procent av per-
soner 80 år och äldre. Som framgått av redovisningen i kapitel 6.2 kan 
det inom denna grupp i vissa kommuner skilja mer än 20 000 kronor i 
avgift för samma typ av vård, omsorg och service beroende på omsorgs-
tagarens inkomst. Även avgiftsskillnaderna mellan omsorgstagare i olika 
kommuner är i vissa fall betydande. För enskilda omsorgstagare i särskilt 
boende kan det i vissa fall skilja mer än 100 000 kronor per år i avgift 
mellan en kommun med låga avgifter och en kommun med höga avgifter. 
Dessa skillnader inom och mellan kommuner upplevs i dag många 
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gånger som djupt orättvisa av dem som betalar höga avgifter för sin 
äldre- och handikappomsorg och/eller sin bostad i särskilt boende trots 
att de under decennier bidragit till äldre- och handikappomsorgens 
finansiering genom stora skatteinbetalningar. 

Utöver vad som ovan anförts anser regeringen också att det är otill-
fredsställande att skyddet mot höga bostadskostnader i särskilt boende är 
sämre för vissa omsorgstagare än andra därför att skyddsreglerna i 
12 kapitlet jordabalken (hyreslagen) i detta avseende inte omfattar deras 
boende. Såsom angetts i kapitel 5.6 finns nämligen möjligheter att med 
stöd av hyreslagen få hyrans storlek skälighetsprövad. Med regeringens 
förslag om en högsta avgift för bostad i sådant särskilt boende som inte 
omfattas av hyreslagens bestämmelser skapas ett skydd mot oskäligt 
höga bostadskostnader även för denna grupp omsorgstagare. 

Nuvarande avgiftsskillnader inom och mellan kommuner för liknande 
insatser riskerar enligt regeringens bedömning att försämra människors 
förtroende för kommunernas äldre- och handikappomsorg. Skillnaderna 
kan också i vissa fall uppmuntra till aktiv avgiftsplanering. Att äldre 
flyttar till kommuner med förmånligare omsorgs- och/eller boendeavgif-
ter är än så länge ovanligt men förekommer bl.a. i storstadsregionerna 
där många ytmässigt små kommuner angränsar till varandra. Vanligare är 
att äldre söker hitta vägar att omplacera förmögenheter så att den avgifts-
grundande avkastningen på kapital kan minimeras. Om hänsyn tas till 
förmögenhet vid avgiftssättningen ökar dessa problem. I kommuner med 
höga omsorgs- och/eller boendeavgifter finns det också en risk att perso-
ner i behov av vård och omsorg väljer att helt eller delvis avstå från att 
efterfråga sådana insatser på grund av avgiftens storlek. 

Socialstyrelsen har i samband med tidigare uppföljningar av kommu-
nernas taxor för äldre- och handikappomsorg konstaterat att taxornas 
nivåer inte samvarierar med vare sig kommuntyp, kommunernas skatte-
satser eller deras finansiella ställning rent allmänt, vilket enligt regering-
ens bedömning ytterligare understryker behovet av ett högkostnadsskydd 
för avgifter för hemtjänst och dagverksamhet respektive för vissa 
bostäder i särskilt boende. 

Regeringen anser att behovet av att införa ett högkostnadsskydd för 
avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och sådan bostad i särskilt boende 
som inte omfattas av hyreslagens bestämmelser också skall ses mot bak-
grund av de förhållanden som råder inom hälso- och sjukvården samt för 
vissa omsorgsinsatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Som redovisats i kapitel 5 är i dag 
möjligheterna för kommuner och landsting att inom dessa områden ta ut 
såväl höga avgifter som varierande avgifter för likartade tjänster 
begränsade. När det gäller öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel har 
staten lagt fast högkostnadsskydd för att skydda personer med 
omfattande behov från alltför höga avgifter. 

Regeringen anser att det bör finnas tydliga begränsningar för avgifter-
nas storlek inom all vård och omsorg som samhället tillhandahåller, oav-
sett insatsernas karaktär och oavsett vem som är huvudman för dem. När 
det gäller äldre- och handikappomsorg är dock regeringen av den upp-
fattningen att kommunerna även fortsättningsvis skall ha rätt att ta ut 
inkomstrelaterade avgifter. Som framgår av kapitel 4 är detta nödvändigt 
för att de skall kunna garantera omsorgstagare som betalar avgift de 
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förbehållsbelopp som de har rätt till. Regeringen anser dock att det därut-
över finns så stora principiella likheter mellan den äldre- och handi-
kappomsorg som kommuner efter behov skall tillhandahålla sina 
invånare inom ramen för socialtjänstlagen (2001:453) och de insatser 
som kommunen skall tillhandahålla med stöd av hälso- och sjukvårds-
lagen (1982:763) respektive lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387) att det finns skäl att även i socialtjänst-
lagen införa tydliga begränsningar av möjligheterna för kommunerna att 
ta ut höga avgifter för utförda insatser inom området. Regeringen 
bedömer att de två föreslagna högsta avgiftsnivåerna för den enskildes 
utgifter för hemtjänst, dagverksamhet respektive bostad i sådant särskilt 
boende som inte omfattas av hyreslagens bestämmelser tillsammans med 
reglerna för beräkning av avgiftsunderlag kommer att ge omsorgstagaren 
det kompletterade skydd mot höga avgifter som saknas i nuvarande 
lagstiftning.  

Högsta avgift för hemtjänst och dagverksamhet 

Inom äldre- och handikappomsorgen utför kommunerna många gånger 
insatser som innehåller inslag av såväl vård, omsorg, omvårdnad samt 
service. Det är inte alltid möjligt och ej heller meningsfullt att försöka 
särskilja de olika insatserna. Mot den bakgrunden anser regeringen att 
samtliga insatser av vård-, omsorgs-, och servicekaraktär som förekom-
mer inom en kommun oavsett hur de benämns eller enligt vilken taxa de 
debiteras bör omfattas av bestämmelsen om högsta avgift för hemtjänst, 
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Det skall heller inte 
spela någon roll om det är kommunen, en privat entreprenör eller en 
enskild vårdgivare som på kommunens uppdrag utför tjänsten. Avgiften 
skall inte heller påverkas av på vilket sätt som avgiften debiteras den 
enskilde. 

Regeringens förslag till högsta avgift för hemtjänst och dagverksamhet 
täcker in i princip samtliga omvårdnads-, omsorgs-, och serviceinsatser 
som ges till äldre och funktionshindrade inom kommunernas äldre- och 
handikappomsorg enligt socialtjänstlagen (för en redovisning av de 
insatser som omfattas av hemtjänstbegreppet, se kapitel 5.3). Inom ramen 
för den högsta avgiften skall även rymmas de insatser som anges i 26 § 
tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen. 

Enskildas utgifter för kost omfattas inte av den föreslagna högsta 
avgiften. Kommunen är visserligen enligt socialtjänstlagen skyldig att via 
hemtjänst vid behov bistå den enskilde med matdistribution, dagligvaru-
inköp samt i förekommande fall tillredning av måltider. I många 
särskilda boenden tillhandahålls samtliga måltider av vårdgivaren. 
Kostnaderna för sådana insatser skall rymmas inom den föreslagna 
högsta avgiften för hemtjänst och dagverksamhet. Kostnaden för själva 
kosten (råvarorna eller redan färdiglagad mat) är dock en sådan utgift 
som den enskilde – om denne har en insats som kommunen får 
avgiftsbelägga – normalt sett har att bekosta via sitt förbehållsbelopp. 
Om en kommun har ett taxesystem som innebär att kostnaden för kosten 
ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet så skall denna kostnad 
beräknas så att den ryms inom ramen för den föreslagna högsta avgiften 
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för dessa verksamheter. Kommunen får dock i en sådan situation minska 
minimibeloppet i skälig omfattning (se kapitel 7). 

Eftersom avgifter för äldre- och handikappomsorg normalt debiteras 
per månad anser regeringen att insatser inom ramen för den högsta 
avgiften bör omfatta denna tidsperiod. I de fall debiterade insatser 
omfattar kortare perioder än en månad som fallet kan vara bl.a. inom 
korttidsboende bör nivån på den högsta avgiften anpassas till den 
aktuella volymen insatser på ett proportionerligt sätt. Även i andra 
situationer där en månadsvis fastställd högsta avgift inte ger den enskilde 
ett relevant skydd i förhållande till debiterade insatser måste detta 
beaktas av respektive kommun vid utformningen av dess taxeregler. 

Regeringen har övervägt olika alternativ när det gäller vilken nivå den 
högsta avgiften för hemtjänst och dagverksamhet skall bestämmas till. 
Som Boende- och avgiftskommittén har redovisat i sitt betänkande (SOU 
1999:33) ger olika nivåer upphov till olika konsekvenser. En låg nivå 
skulle omfatta ett stort antal omsorgstagare samtidigt som marginal-
effekterna begränsas. En sådan högsta nivå medför omfattande intäkts-
bortfall för kommunerna, vilket kan medföra stora problem på kort sikt. 
En hög nivå däremot begränsar kommunernas intäktsbortfall. Marginal-
effekterna kan emellertid i vissa fall bli besvärande. 

Regeringen anser att en högsta avgiftsnivå för hemtjänst och dagverk-
samhet bör bestämmas så att den förhindrar orimligt stora variationer i 
avgift för liknande insatser. Samtidigt bör beaktas eventuella nackdelar 
som på kort sikt kan uppstå för kommunerna i form av minskade intäkter. 
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att denna högsta nivå skall 
bestämmas till 48 procent av prisbasbeloppet per år delat med tolv, vilket 
per månad motsvarar 1 476 kronor i 2001 års prisnivå. Nivån begränsar i 
viss mån marginaleffekterna i taxesystemen. Utöver dessa fördelar 
bedömer regeringen att nivån också kommer att medföra minskade 
incitament till avgiftsplanering bland enskilda omsorgstagare. Högkost-
nadsskyddets nivå skall kunna omprövas av riksdagen. Regeringen anser 
att det är rimligt att en avstämning av nivån görs inom en femårsperiod. 

Högsta avgift för bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen 

Som redovisades i kapitel 5.6 är bestämmelserna i hyreslagen i dag 
normalt sett tillämpliga för boende i lägenhet och enbäddsrum inom det 
särskilda boendet men ej för boende i två- och flerbäddsrum. I det 
förstnämnda fallet skyddas hyresgästen mot oskäliga hyresnivåer genom 
bestämmelser i hyreslagen. Vidare gäller här att den enskilde dessutom 
skall förbehållas medel för hyreskostnaden via förbehållsbeloppet enligt 
socialtjänstlagen. I det senare fallet betalar de allra flesta omsorgstagare 
sin boendekostnad i form av avgift inom ramen för 8 kap. 2 § social-
tjänstlagen (2001:453). Någon gräns för storleken på avgiften för 
bostaden, utöver självkostnaden, anges inte i detta lagrum. För att skydda 
denna grupp mot oskäligt höga boendeavgifter föreslår regeringen att en 
högsta nivå fastställs för avgiften i sådant särskilt boende som inte 
omfattas av hyreslagens regler. Med ledning bl.a. av en kartläggning som 
Socialstyrelsen genomfört av dessa kostnader föreslår regeringen att 
denna högsta nivå skall bestämmas till 50 procent av prisbasbeloppet per 
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år delat med tolv, vilket per månad motsvarar 1 537 kronor i 2001 års 
prisnivå. Under denna nivå förutsätts avgiften variera med hänsyn till 
befintlig standard i boendet.  

Justering av högsta avgift 

Av reglerna om högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård respektive för bostad i sådant särskilt 
boende som inte regleras i hyreslagen följer att avgifterna får justeras i 
samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå (se kap. 10). 

Den kommunala självstyrelsen 

Några remissinstanser har pekat på att en reglering med avgiftstak (i 
regeringens förslag benämnt högkostnadsskydd i form av högsta avgift) 
innebär ett avsteg från principen om den kommunala självstyrelsen. Den 
föreslagna regleringen med en nationellt fastställd högsta avgift medför 
att kommunernas handlingsutrymme i förhållande till den nuvarande ord-
ningen kommer att minska. Det är dock regeringens bedömning att den 
enskildes rätt att få äldre- och handikappomsorg till en rimlig och över 
landet likvärdig kostnad är av så stor betydelse att de föreslagna ändring-
arna är motiverade.  

9 Beräkning av avgiftsunderlag 

Regeringens förslag: När den enskildes förbehållsbelopp enligt social-
tjänstlagen (2001:453) bestäms skall avgiftsunderlaget beräknas utifrån 
aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt 
inkomstskattelagstiftningen med tillägg av vissa typer av ersättningar 
som är undantagna från beskattning i Sverige. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall anses som inkomst. 
Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. Om omsorgs-
tagaren är gift skall makarnas samlade inkomster avgöra avgifts-
underlagets storlek. Makarnas inkomster skall läggas samman och där-
efter fördelas med hälften på vardera maken. En kommun får i sitt 
taxebeslut bestämma att inkomsten skall beräknas på ett sätt som är mer 
fördelaktigt för den enskilde. Om avgiften baseras på den enskildes 
betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas på samma sätt som 
vid fastställande av förbehållsbeloppet. 
    Förslaget till lagändring införs i 8 kap. 4 § socialtjänstlagen. 

 
Kommitténs förslag: Stämmer i huvudsak överens med regeringens 

förslag. Enligt regeringens förslag skall dock bostadsbidrag, bostads-
tillägg och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst. Vidare skall ma-
kars inkomst läggas ihop och fördelas med hälften på vardera maken. 
Regeringens förslag till reglering av avgiftsunderlaget utgår ifrån försla-
get till reglering av inkomstbegreppet enligt propositionen Reformerade 
regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. (prop. 2000/01:140).  
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Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanser, däribland 
Svenska Kommunförbundet och flera kommuner, ser positivt på förslaget 
att reglera vilka inkomster som skall få läggas till grund för avgifts-
beräkningen. Flera remissinstanser, däribland Skurups kommun, 
Landskrona kommun, Enköpings kommun, Munkedals kommun och 
Sveriges Pensionärsförbund, anser att det är aktuella inkomster som skall 
ligga till grund för avgiftsberäkningen. Katrineholms kommun menar att 
det är att föredra att avgiften fastställs efter aktuell inkomst trots att detta 
förfarande blir administrativt krävande. Simrishamns kommun, 
Göteborgs kommun och Malmö kommun anser däremot att insamlandet 
av aktuella uppgifter innebär en alltför stor ökning av kommunens admi-
nistration i förhållande till nyttan. De anser att det är bättre att använda 
taxerad inkomst och att en omprövning av avgiften istället görs om 
inkomstförhållandena har ändrats. Riksförsäkringsverket anser att det vid 
bestämmande av avgifterna är lämpligt att använda sig av de regler som 
gäller för beräkning av inkomster enligt lagen (1994:308) om bostads-
tillägg till pensionärer. Verket menar dels att administrationen under-
lättas om man knyter inkomstberäkningen till ett befintligt regelsystem, 
dels att personer som uppbär bostadstillägg känner igen beräkningssättet. 
Flera instanser motsätter sig utredningens förslag att förmögenhet inte 
skall tillåtas påverka avgiftsunderlaget på annat sätt än via avkastning av 
kapital. Några av instanserna, bland annat Oskarhamns kommun, Ystads 
kommun och Simrishamns kommun, framhåller att metoderna vid 
beräkning av inkomsterna enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer 
och den avgiftsgrundande inkomsten bör överensstämma. De anser att 
effekten av att olika beräkningsmodeller används blir en 
kostnadsövervältring från stat till kommun. 

Skälen för regeringens förslag: Såsom framgår av kapitel 5.3 får 
avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende enligt 
bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) beräknas med beaktande 
av den enskildes betalningsförmåga. Såsom angivits i kapitel 8 föreslås 
ingen ändring i det avseendet. Utgångspunkten för de nya avgiftsreglerna 
är alltså att kommunerna även fortsättningsvis skall ha rätt att 
differentiera avgifterna på grundval av den enskildes betalningsförmåga. 
Framhållas bör dock att det inte finns något som hindrar en kommun från 
att avstå från att differentiera avgifter. Den kommunrättsliga 
likställighetsprincipen måste dock tillämpas. 

Av Boende- och avgiftsutredningens betänkande (SOU 1999:33) 
framgår att sättet på vilket kommunerna beräknar den enskildes 
avgiftsunderlag i stor utsträckning varierar mellan kommunerna. I vissa 
kommuner räknas t.ex. avkastning av kapital till den avgiftsgrundande 
inkomsten, i andra kommuner beräknas avkastning på förmögenhet enligt 
en fiktiv beräkningsmetod och i vissa kommuner används taxerade 
uppgifter, dvs. två år gamla uppgifter, vid beräkningen av avgiftens och 
förbehållsbeloppets storlek. Flera remissinstanser, däribland Svenska 
Kommunförbundet och ett stort antal kommuner, är positivt inställda till 
att inkomstbegreppet (i regeringens förslag avgiftsunderlag) regleras.  

Regeringen anser att det är viktigt att underlaget som används vid fast-
ställande av den enskildes förbehållsbelopp och avgift (i de fall kommu-
nen använder differentierade avgifter) beräknas på ett så likartat sätt som 
möjligt mellan olika kommuner samt att beräkningen sker utifrån så 

Page 113 of 345



 
 

 

Prop. 2000/01:149

48 

aktuella uppgifter om den enskildes ekonomi som möjligt. Om inaktuella 
uppgifter används är risken stor att förbehållsbeloppet och avgiften fast-
ställs till felaktiga belopp. Regeringen föreslår därför att det i lag anges 
hur den enskildes avgiftsunderlag skall beräknas. Utgångspunkten för 
regleringen bör vara att underlaget beräknas utifrån den enskildes aktu-
ella ekonomiska förhållanden. Det bör vidare ges utrymme för kommu-
nerna att använda sig av ett för omsorgstagarna mer förmånligt sätt att 
beräkna avgiftsunderlaget än det som anges i lagen.  

Såväl Boende- och avgiftsutredningen som vissa remissinstanser har 
förordat att det inkomstbegrepp som gäller vid beräkning av särskilt 
bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer 
används vid beräkning av avgift för hemtjänst, dagverksamhet och sär-
skilt boende.  

Regeringen har nyligen i en proposition lämnat förslag till en ny lag 
om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (prop. 2000/01:140). Inkomst-
begreppet i det förslaget anknyter till det skatterättsliga inkomst-
begreppet med tillägg av vissa inkomster. Med inkomst avses den 
inkomst, per år räknat, som någon kan antas komma att få under den 
närmaste tiden. Som inkomst medräknas överskott av inkomst i 
inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Förmögenhet skall 
beaktas på så sätt att 15 procent av förmögenhet överstigande 
100 000 kronor per person räknas som inkomst. När det gäller barns 
förmögenhet och inkomster skall dessa inte medräknas. Inkomst av tjänst 
och näringsverksamhet skall grundas på uppskattat överskott i de 
inkomstslagen under bidragsperioden. Beräkning av överskottet i 
inkomstslaget kapital skall grundas på den faktiska inkomsten per den 
31 december året innan bidragsperioden. Detsamma skall gälla för övrig 
förmögenhet. Som inkomst skall inte räknas ett belopp om 175 000 kro-
nor för den som fått ersättning enligt lagen (1999:332) om ersättning till 
steriliserade i vissa fall. Inkomsten vid beräkning av särskilt bostads-
tillägg skall enligt förslaget även inkludera bostadstillägg. 

Regeringen har i juni 2001 i en till riksdagen överlämnad proposition 
(prop. 2001/01:136) föreslagit en lag om äldreförsörjningsstöd. Storleken 
av äldreförsörjningsstödet skall vara beroende av den stödberättigades 
och i förekommande fall dennes makes inkomst. I propositionen föreslås 
att inkomstunderlaget skall beräknas i enlighet med förslaget om 
inkomstberäkning i förslaget till ny lag om bostadstillägg till pensionärer 
m.fl. (BTPL). Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall ingå i 
inkomsten.  

Regeringen menar att det även vid beräkning av avgiftsunderlaget vid 
fastställande av avgift för äldre- och handikappomsorg är lämpligt att 
tillämpa de regler för som föreslås gälla vid inkomstberäkning enligt 
BTPL. Det finns flera fördelar med att använda sig av samma regler, t.ex. 
vid information till den enskilde, administration och utbildning av perso-
nal. Inkomstreglerna i BTPL utgår vidare från den enskildes aktuella 
inkomstförhållanden, vilket direkt påverkar avgiftsunderlaget.  

Flera remissinstanser har ansett att det vid fastställande av avgift är 
rimligt att beakta förmögenhetsinnehav på samma sätt som inom BTPL-
systemet. Regeringen anser att det är fullt rimligt att beakta den stödbe-
rättigades förmögenhet i ett bidragssystem. Däremot när det gäller 
avgifter för insatser inom de solidariskt finansierade välfärdssystemen, 
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såsom äldre- och handikappomsorg, anser regeringen att den enskildes 
förmögenhet inte skall påverka avgiftens storlek.  

Med avgiftsunderlag skall avses den inkomst som någon kan antas 
komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika 
belopp per månad. Utgångspunkten vid beräkningen av avgiftsunderlaget 
skall vara överskott av inkomster i inkomstslagen tjänst, näringsverk-
samhet och kapital, som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstift-
ningen. Därtill skall i likhet med BTPL vissa inkomster som inte är skat-
tepliktiga i Sverige, bland annat utländsk inkomst och stipendier, räknas 
in i avgiftsunderlaget. I likhet med förslaget till lag om äldreförsörj-
ningsstöd skall bostadstillägg och särskilt bostadstillägg ingå i avgifts-
underlaget. Detsamma skall gälla bostadsbidrag i de fall sådant utgår. 

När det gäller makar och registrerade partners är det skäligt, med hän-
syn till den inbördes lagreglerade underhållsskyldigheten dem emellan, 
att deras inkomster räknas som gemensamma vid bestämmande av 
omsorgstagarens avgiftsunderlag (jfr RÅ 1995 ref. 86). När det gäller 
barns inkomster skall dessa inte medräknas i avgiftsunderlaget. 

10 Ändring av beslutad avgift 

Regeringens förslag: Avgift enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen 
(2001:453) för hemtjänst och dagverksamhet eller bostad i sådant särskilt 
boende som inte omfattas av bestämmelserna i 12 kapitlet jordabalken 
(hyreslagen) skall ändras om något förhållande som påverkar avgiftens 
storlek har ändrats. Avgifterna får räknas om utan föregående 
underrättelse om ändringen föranleds av förändringar i prisbasbeloppet. 
En ändrad avgift skall gälla från och med månaden efter den månad när 
anledning till ändring uppkom. En ändring av avgiften skall dock gälla 
från och med samma månad som anledning till ändringen uppkom, om 
ändringen avser hela den månaden.  
    Förslaget till lagändring införs i 8 kap. 9 § socialtjänstlagen. 

 
Kommitténs förslag: Regeringens förslag om ändring av en avgift 

avser fallet då något förhållande har ändrats som påverkar avgiftens 
storlek. Utredningens förslag om omprövning avser däremot omprövning 
av det ursprungliga avgiftsbeslutet för att få ett beslut som skall kunna 
överklagas genom förvaltningsbesvär.  

Skälen för regeringens förslag: Avgift för hemtjänst och dagverk-
samhet respektive avgift för bostad i särskilt boende skall ändras om 
något förhållande som påverkar avgiftens storlek ändras. En avgifts-
ändring kan bli aktuell i flera olika situationer, t.ex. om inkomstför-
hållandena ändras, om äktenskap ingås eller upplöses, om behov av 
högre förbehållsbelopp uppkommer eller om bostadstillägg eller liknande 
bidrag beviljas eller upphör att utgå. Avgiftsändring bör få ske såväl till 
fördel som till nackdel för den enskilde. Av de föreslagna avgiftsreglerna 
följer att en del av förbehållsbeloppet skall fastställas med tillämpning av 
gällande prisbasbelopp. Detta innebär att avgiften kan behöva justeras i 
takt med att prisbasbeloppet förändras. Regeringen anser att det är rimligt 
att kommunen får vidta en sådan ändring av avgiften utan föregående 
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underrättelse till den enskilde. Kommunen bör dock försäkra sig om att 
den enskilde får information på ett sådant sätt att det tydligt framgår vad 
ändringen beror på. Huvudregeln är att en ändring av avgiften skall ske 
månaden efter den månad då förhållandena som påverkar avgiften har 
ändrats. Om ändringen hänför sig till hela månaden skall dock ändringen 
gälla från och med den månaden.  

11 Överklagande 

Regeringens förslag: En kommunal nämnds beslut i frågor som rör 
avgiftens storlek för hemtjänst och dagverksamhet samt avgift för bostad 
i särskilt boende i det enskilda fallet skall kunna överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol genom s.k. förvaltningsbesvär. Prövningstillstånd 
skall krävas vid överklagande till kammarrätt.       

Förslaget till lagändring införs i 16 kap. 3 § socialtjänstlagen 
(2001:453). 

 
Kommitténs förslag: Enligt kommitténs förslag skall ett individuellt 

avgiftsbeslut kunna omprövas samt en beslutad avgift, om det finns 
särskilda skäl, kunna sättas ned genom ett beslut om jämkning. 
Omprövningsbeslutet skall kunna överprövas genom laglighetsprövning 
och jämkningsbeslutet genom förvaltningsbesvär. Enligt regeringens 
förslag skall, till skillnad från kommitténs förslag, samtliga delar i indivi-
duella avgiftsbeslut kunna överklagas genom förvaltningsbesvär. 

Remissinstanserna: Svenska Kommunförbundet samt ungefär hälften 
av kommunerna avstyrker förslaget om införande av förvaltningsbesvär 
främst då de anser att den enskildes rättssäkerhet tillgodoses inom ramen 
för den nuvarande regleringen. Övriga kommuner tillstyrker i princip 
förslaget. De anser att den enskildes rättssäkerhet stärks genom införande 
av en möjlighet att överklaga ett avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär, 
vilket de ställer sig positiva till. Socialstyrelsen och Konsumentverket 
tillstyrker kommitténs förslag. Länsrätten i Göteborg anser att ett 
avgiftsbeslut endast bör kunna överklagas genom förvaltningsbesvär. 
Enligt länsrätten skulle nuvarande begreppsförvirring kvarstå om 
kommitténs förslag att anvisa två olika vägar för att pröva ett 
avgiftsbeslut införs. Denna synpunkt delas av Länsrätten i Östergötlands 
län. Såväl pensionärsorganisationerna som handikapporganisationerna är 
positiva till förslagen.  

Skälen för regeringens förslag: Enligt nuvarande regler kan 
kommunfullmäktiges beslut om avgiftstaxa och det på taxan grundande 
beslutet att debitera en viss avgift i det enskilda fallet endast bli föremål 
för laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900). Laglighets-
prövningen är begränsad till lagligheten av ett beslut. En sådan prövning 
kan initieras av alla kommunmedlemmar. Prövningen kan mynna ut i att 
ett beslut upphävs men kan inte resultera i att ett beslut ersätts med ett 
annat. När det gäller överklagande till allmän förvaltningsdomstol genom 
s.k. förvaltningsbesvär är rätten att överklaga begränsad till den som 
beslutet rör. Inom detta förfarande kan både laglighets- och lämplig-
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hetsfrågor prövas och vid bifall till överklagandet kan ett nytt beslut 
ersätta det överklagade beslutet.  

Mot bakgrund av de inslag av skälighets- och lämplighetsbedömningar 
som kan komma att bli nödvändiga att göra vid tillämpningen av de 
föreslagna avgiftsreglerna bör, såsom Lagrådet har förordat, de indivi-
duella beslut som rör avgifternas storlek kunna överklagas genom för-
valtningsbesvär. En liknande ordning finns redan i fråga om individuella 
avgiftsbeslut enligt lagen (1997:736) om färdtjänst. Härigenom kommer 
den enskildes rättssäkerhet att tryggas.  

Det är enligt regeringens bedömning osäkert i vilken riktning och 
omfattning måltillströmningen vid de allmänna förvaltningsdomstolarna 
kommer att förändras till följd av de nya och preciserade bestämmelserna 
om högkostnadsskydd, förbehållsbelopp och beräkning av avgiftsunder-
lag i kombination med möjligheten för den enskilde att överklaga 
individuella avgiftsbeslut med förvaltningsbesvär. Det är därmed också 
svårt att dra några slutsatser om eventuella förändringar i resursbehov vid 
domstolarna. Det är emellertid av flera skäl, inte minst rättsäkerhetsskäl, 
angeläget att staten försäkrar sig om att domstolarna har den kapacitet 
och de resurser som krävs för att kunna hantera eventuella tillskott i 
måltillströmningen. Mot den bakgrunden avser regeringen att noga följa 
utvecklingen av antalet mål om överklagade avgiftsbeslut vid 
förvaltningsdomstolarna. 

12 Ikraftträdande m.m.  
Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2002, med undantag 
av den nya 8 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453), som föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2003. Skälet till att den senare bestämmelsen föreslås 
träda ikraft vid en senare tidpunkt är att bestämmelserna i förslaget till 
lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl. som skall tillämpas vid 
beräkning av avgiftsunderlag föreslås träda ikraft den 1 januari 2003 
(prop. 2000/01:140). De föreslagna tidpunkterna för reformens ikraft-
trädande ger kommunerna tid att se över sina avgiftssystem och förbe-
reda genomförandet. Under perioden fram till tidpunkterna för ikraft-
trädandet har kommunerna med stöd av 8 kap. 2 § socialtjänstlagen rätt 
att själva bestämma grunderna för avgiftsuttaget. Regeringen anser dock 
att det är till fördel om kommunerna redan under den perioden successivt 
kan anpassa sina taxesystem till de nya avgiftsreglerna.  

De nya bestämmelserna skall tillämpas på redan meddelade beslut i 
fråga om tid efter ikraftträdandet. När det gäller tid före ikraftträdandet 
bör nuvarande regler fortsätta att gälla. Ändringarna i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen bör därför omfattas av övergångsbe-
stämmelser som innebär att äldre bestämmelser skall gälla i fråga om 
redan meddelade avgiftsbeslut när det gäller tid före tidpunkterna för 
ikraftträdandet och att nya bestämmelser skall tillämpas för tiden där-
efter.  

När det gäller överklagade beslut enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen 
som meddelats före ikraftträdandet skall överklagandena prövas i enlig-
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het med paragrafens äldre lydelse såvitt avser tid före ikraftträdandet och 
i enlighet med den föreslagna lydelsen såvitt avser tid därefter.  

13 Ekonomiska konsekvenser 
Konsekvenser på individnivå 

Som framgår av kapitel 6.1 var ungefär 270 000 personer år 1999 bevil-
jade hemtjänst i ordinärt boende eller boende i en särskild boendeform 
enligt socialtjänstlagen. Av dessa var cirka 250 000 personer 65 år eller 
äldre. I denna proposition föreslår regeringen preciserade regler för 
beräkning av förbehållsbelopp, regler om högkostnadsskydd och regler 
för beräkning av avgiftsunderlag. Samtliga förslag syftar till att skydda 
den enskilde mot för höga avgifter. Förslagen innebär att drygt 50 pro-
cent av de äldre omsorgstagare som betalar avgift för sina insatser får en 
bättre ekonomisk situation jämfört med i dag. De nya reglerna om en 
lägsta nivå för förbehållsbeloppet kommer att förbättra situationen för 
cirka 45 procent av de äldre omsorgstagare som betalar avgift för sina 
insatser. Reglerna om högkostnadsskydd medför att avgiften sänks för 
ungefär 6 procent av de äldre omsorgstagare som betalar avgift för sina 
insatser. Ungefär 5 procent av de äldre kommer att få en lägre avgift till 
följd av reglerna om beräkning av avgiftsunderlag. 

Situationen för de ungefär 20 000 yngre personer med funktionshinder 
som år 1999 var beviljade hemtjänst i ordinärt boende eller boende i en 
särskild boendeform och som betalade avgifter för sina insatser kommer 
att förändras på ett liknande sätt. 

På lång sikt kommer de nya bestämmelserna att omfatta betydligt fler, 
eftersom sannolikheten att äldre personer någon gång behöver insatser 
inom ramen för kommunens äldreomsorg är stor. När det gäller personer 
som är 80 år eller äldre tyder tillgängliga undersökningar på att de flesta 
någon gång får hjälp från kommunernas äldreomsorg.  

En fördelningspolitisk analys visar att regeringens förslag har störst 
betydelse för omsorgstagare med de allra lägsta inkomsterna. Bland 
dessa dominerar ensamboende kvinnor som är 80 år eller äldre. Därtill 
bidrar regeringens förslag till att minska inkomstklyftorna mellan äldre 
omsorgstagare och övriga ålderspensionärer. I dag uppgår omsorgs-
tagares genomsnittliga inkomstnivå före erlagd avgift för vård, service 
och omsorg till cirka 80 procent av inkomsten för dem som inte är i 
behov av äldreomsorg. 

Andelen berörda av högsta kostnad för bostaden i särskilt boende 

Enligt senast tillgängliga uppgifter (Hushållens Ekonomi 1998 [SCB]) 
bodde cirka 2 200 omsorgstagare i flerbäddsrum med en hyra över-
stigande den föreslagna högsta avgiften för bostad i sådant särskilt 
boende som inte omfattas av hyreslagen. 
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Ekonomiska konsekvenser på kort sikt 

Regeringen föreslår att de nuvarande reglerna om förbehållsbelopp för-
tydligas och preciseras genom att det i socialtjänstlagen anges ett mini-
mibelopp till grund för beräkning av förbehållsbeloppet. Nivån på detta 
belopp skall motsvara skälig levnadsnivå. Regeringen föreslår också 
regler om högsta avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende och 
dagverksamhet respektive bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagens bestämmelser. Därutöver föreslår regeringen regler om 
beräkning av den enskildes avgiftsunderlag. 

Förslagen kommer att medföra ett bortfall av avgiftsintäkter för många 
kommuner. Konsekvenserna för varje enskild kommun beror på i vilken 
utsträckning kommunernas nuvarande taxor och avgifter avviker från 
dessa förslag. 

Regeringen har beräknat det samlade intäktsbortfallet för förslagen till 
1 250 miljoner kronor år 2002. Intäktsbortfallet utgörs av skillnaden 
mellan kommunernas avgiftsintäkter inom äldre- och handikappomsor-
gen vid nu gällande taxesystem i respektive kommun och de avgiftsin-
täkter som kommunerna skulle få vid tillämpning av regeringens förslag i 
denna proposition. Av detta bortfall är 1 miljard kronor hänförligt till 
förslaget om precisering av reglerna om förbehållsbelopp och 250 miljo-
ner kronor till förslagen om högsta avgift samt regler för beräkning av 
avgiftsunderlag.  

Den del av kommunernas intäktsbortfall som är relaterat till förslaget 
om beräkning av om förbehållsbelopp förklaras till största delen av hur 
kommunerna tillämpar nuvarande regler. Förslaget innebär en precise-
ring och ett förtydligande av kommunernas ansvar för att den enskilde 
har tillräckliga medel kvar för personliga behov och normala levnadsom-
kostnader när han eller hon har betalat sin omsorgsavgift. En genomgång 
av och jämförelse mellan de tidigare propositionerna om avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen (prop. 1992/93:129, s. 17 f., prop. 
1996/97:124, s. 135 och prop. 1997/98:113, s. 81) visar att samtliga pos-
ter som det nu föreslagna förbehållsbeloppet skall täcka är nämnda i 
såväl den ursprungliga propositionen (prop. 1992/93:129) som de efter-
följande. Att en lägsta nivå för förbehållsbeloppet fastställs i socialtjänst-
lagen innebär ett förtydligande av kommunens ansvar för att den enskilde 
har tillräckliga medel för personliga behov och normala levnadskost-
nader när omsorgsavgiften är betald. De nuvarande reglerna kan emeller-
tid ge ett visst utrymme för en vidare tolkning. Det är dock enligt 
regeringens mening inte möjligt att tolka de nuvarande reglerna om 
förbehållsbelopp på ett sådant sätt att nivån skulle kunna understiga 
nivån för försörjningsstödet enligt socialtjänstlagen. 

Ekonomiska konsekvenser på lång sikt 

Förslagens ekonomiska konsekvenser på lång sikt är svårbedömda, 
främst på grund av att många av de faktorer som på sikt påverkar äldres 
behov av vård och omsorg inte kan prognostiseras med någon större 
säkerhet. Därmed kan heller inte eventuella framtida inkomstbortfall 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Enligt Statistiska Centralbyråns 
befolkningsprognos 2000 kommer antalet personer i åldersgruppen 65–
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79 år att öka med 164 000 mellan år 2002 och år 2010. Motsvarande 
ökning i åldersgruppen 80 år och äldre är 18 000. Om andelen 
omsorgstagare skulle vara oförändrad år 2010 kommer det att finnas 
cirka 25 000 fler omsorgstagare jämfört med i dag. Resursbehoven inom 
äldre- och handikappomsorgen påverkas dock inte enbart av den 
demografiska utvecklingen. Hälsa och funktionsförmåga, boende-
standard, tillgång till informell omsorg, medicinsk och teknisk 
utveckling, läkemedel, tekniska hjälpmedel och tillgänglighet när det 
gäller t.ex. kommunikationer och information är andra faktorer som 
påverkar behoven av vård och omsorg och därmed kostnaderna. En 
annan faktor som kan påverka förslagens ekonomiska konsekvenser på 
lång sikt är pensionärsgruppens inkomster. Dessa förväntas öka under 
perioden 2000–2020. Den viktigaste förklaringen är att de 65-åringar 
som inträder i pensionärsgruppen i genomsnitt har högre ATP-poäng, 
och därmed högre inkomster än de som redan finns i gruppen eller 
lämnar gruppen. Detta kommer att medföra ökade skatteintäkter för 
kommunerna.  

Finansiering 

I enlighet med vad som redovisats i kapitel 12 föreslås reglerna om hög-
kostnadsskydd och förbehållsbelopp träda i kraft den 1 juli 2002 och 
reglerna om beräkning av avgiftsunderlag den 1 januari 2003. 

För genomförandet av regeringens förslag om högkostnadsskydd för 
hemtjänst i ordinärt och särskilt boende och dagverksamhet, respektive 
bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av hyreslagens 
bestämmelser samt förslagen om regler för beräkning av avgiftsunderlag 
bör kommunerna ersättas med 250 miljoner kronor enligt finansierings-
principen, då förslagen innebär helt nya åtaganden för kommunerna. För 
år 2002 utgår 125 miljoner kronor. Dessa förslag kommer att finansieras 
inom Utgiftsområde 9 och tillföras det generella statsbidraget.  

För genomförandet av regeringens förslag om beräkning av förbe-
hållsbelopp bör kommunerna ersättas med 650 miljoner kronor år 2002 
och 650 miljoner kronor år 2003. Regeringen har i 2001 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2000/01:100) lämnat förslag om en ökning av det 
generella statsbidraget till kommunerna med 650 miljoner kronor från 
och med år 2002.  

Regeringen vill understryka att det inte finns några hinder för en 
kommun att genomföra förslagen tidigare än ikraftträdandet om förutsätt-
ningar för detta finns. 

För finansieringen av denna reform tillförs det generella statsbidraget 
till kommunerna 775 miljoner kronor år 2002 och ytterligare 125 miljo-
ner kronor år 2003, dvs. totalt 900 miljoner kronor. 

Regeringen kommer, som tidigare anförts, att noga följa kostnads-
utvecklingen vid de allmänna förvaltningsdomstolarna till följd av för-
slagen i denna proposition och om så visar sig vara nödvändigt åter-
komma med de förslag till åtgärder som kan vara motiverade. 
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14 Uppföljning och utvärdering 

Regeringens bedömning: Regeringen avser att ge Socialstyrelsen i 
uppdrag att följa upp och utvärdera konsekvenser och effekter av 
denna reform. Uppföljningen och utvärderingen skall omfatta såväl 
kommunernas taxesystem som enskildas situation. 

 
I denna proposition lägger regeringen fram förslag som syftar till att 
skydda omsorgstagare som erhåller insatser inom äldre- och 
handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen från allt för höga avgifter. 
För att noga kunna följa upp konsekvenser och effekter av dessa förslag 
avser regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och 
utvärdera reformen. Detta arbete skall fokusera på såväl kommunernas 
taxesystem som effekterna för enskilda omsorgstagare. 

15 Författningskommentar 

15.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

8 kap  
2 § 
I paragrafens första stycke läggs för det första dagverksamhet till de 
uppräknade sociala tjänsterna för vilka kommuner får ta ut avgifter. Detta 
är endast en precisering av redan gällande uttryck annan liknande tjänst. 
För det andra klargörs att uttrycket sådant boende som avses i 5 kap. 5 § 
andra stycket och 7 § tredje stycket, dvs. särskilda boendeformer för 
äldre eller bostäder med särskild service för funktionshindrade, endast 
avser bostaden och inte de omsorgs- och serviceinsatser som 
tillhandahålls inom detta. Sådana insatser omfattas av begreppet 
hemtjänst. Vidare införs ordet särskilt i paragrafen.  

Genom ett tillägg i paragrafens första stycke tydliggörs även att 8 kap. 
2 § inte är tillämplig på en upplåtelse av bostad i särskilt boende som 
omfattas av 12 kapitlet jordabalken (hyreslagen). Avgörande för den 
bedömningen är om upplåtelsen kan anses utgöra ett hyresförhållande i 
hyreslagens mening eller inte. Enligt hittillsvarande rättspraxis har det 
vanligtvis ansetts vara fråga om ett hyresförhållande vid upplåtelse av 
lägenhet och rum i särskilt boende. Så har däremot inte ansetts vara fallet 
vid upplåtelse av del i rum (se Rättsfall från bostadsdomstolen, RBD 
1994:8, och Rättsfall från hovrätterna, RH 1999:10). Frågan om 
hyreslagens tillämplighet vid upplåtelse av bostad i särskilt boende får 
även fortsättningsvis avgöras med ledning av praxis. 

 
3 §  
Paragrafen anger att med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som 
fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.  

 
4 §  
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. 
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Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om beräkning av den 
enskildes avgiftsunderlag. Paragrafen har behandlats i kapitel 9.  

Avgiftsunderlaget skall fastställas för att användas vid bestämmande 
av den enskildes förbehållsbelopp och, för det fall kommunerna baserar 
avgiften på den enskildes betalningsförmåga, vid bestämmande av 
avgiftens storlek. I första stycket anges vad som avses med avgifts-
underlag. Med avgiftsunderlag förstås den inkomst som den enskilde kan 
antas komma att få under de närmaste tolv månaderna. Tolvmånaders-
perioden skall börja löpa från och med den månad då den enskilde skall 
börja betala avgift. Mot bakgrund av att förbehållsbeloppet och de högsta 
lagreglerade avgifterna anges per månad skall även den uppskattade 
årsinkomsten räknas om till en månadsinkomst. Årsinkomsten skall 
därvid fördelas med lika belopp per månad. Månadsinkomsten utgör den 
enskildes avgiftsunderlag.  

I andra stycket regleras hur inkomsten enligt första stycket skall 
beräknas dvs. vilka inkomstslag som får ingå i den enskildes avgifts-
underlag. Inkomsterna skall beräknas med utgångspunkt i det skatterätts-
liga inkomstbegreppet. Beräkningen skall ske med tillämpning av 21 § 
första stycket 1–3 och 5 lagen (2001:000) om bostadstillägg till 
pensionärer m.fl (BTPL, jfr prop. 2000/01:140). Detta innebär att 
uppskattat överskott efter avdrag för preliminär skatt i inkomstslaget 
tjänst och näringsverksamhet kommer att ligga till grund för beräkning 
av avgiftsunderlaget. Därutöver skall läggas överskott i inkomstslaget 
kapital, beräknat till den faktiska nettoinkomsten den 31 december året 
innan det år som den insats som avgiften utgör betalning för hänför sig 
till. Därtill kommer att det särskilda bostadstillägget enligt 20 § BTPL 
skall räknas som inkomst. Detsamma skall gälla om den enskilde uppbär 
bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag. Förmögenhet 
enligt 16–17 §§ BTPL skall däremot inte påverka avgiftsunderlagets 
storlek. Avgiftsunderlaget kommer sålunda att utgöras av nettoinkomster 
enligt 12 § första stycket 1–3 i BTPL, inkomster som avses i 15 § BTPL 
samt bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag.  

Syftet med regeln om beräkning av avgiftsunderlaget är att slå fast den 
yttersta ramen för beräkningen. I andra stycket anges därför att en 
kommun i sitt taxebeslut kan bestämma att inkomsten skall beräknas på 
ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde. Regeln tar inte sikte på 
enskilda fall utan på kollektivet av omsorgstagare och hänsyn måste tas 
till likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900). 
Självfallet får endast de typer av inkomster som ingår i avgiftsunderlaget 
användas.  

I fråga om makar och registrerade partners skall enligt vad som före-
skrivs i tredje stycket inkomsten beräknas utgöra hälften av deras sam-
manlagda inkomster. Motsvarande gäller inte sambors inkomster, då det 
inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem. 

 
5 § 
Paragrafen innehöll tidigare även vissa regler om förbehållsbelopp och 
beräkning av avgiftsunderlag men dessa har nu, i enlighet med Lagrådets 
synpunkter, tagits in i en egen paragraf.  

Innehållet i paragrafen är nytt. Paragrafen har behandlats i kapitel 8. 
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I första punkten anges det högsta månadsbelopp som avgifter för 
hemtjänst och dagverksamhet tillsammans med avgifter för kommunal 
hälso- och sjukvård får uppgå till. I den andra punkten anges det högsta 
månadsbelopp för avgiften för bostad i sådant särskilt boende som inte 
utgör ett hyresförhållande. De lagreglerade högsta avgifterna är knutna 
till nivån för gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. Om en kommunal insats utgår under en kortare tidsperiod än 
en månad bör nivån på avgiften anpassas därefter på ett proportionerligt 
sätt. Genom de högsta avgifterna skapas ett skydd för den enskilde mot 
för höga kostnader för insatserna i fråga. Därtill gäller redan enligt 8 kap. 
2 § att avgifterna skall vara skäliga och att de inte får överstiga 
kommunens självkostnad.  

Den nya konstruktionen med två separata lagreglerade högsta avgifter 
får till följd att en kommun som i dag tillämpar ett taxesystem som inne-
bär att den enskilde betalar avgift för bostad i särskilt boende, hemtjänst 
och dagverksamhet via en och samma avgift måste ändra sitt system så 
att detta anpassas till den nya uppbyggnaden av avgiftsreglerna. 

Av avgörande betydelse för tillämpningen av den nya regeln om 
högsta avgift för hemtjänst och dagverksamhet är tolkningen av begrep-
pet hemtjänst. Regeringen samt socialutskottet har i tidigare lagstift-
ningsärenden uttalat vilka typer av insatser som en kommun bör tillhan-
dahålla via hemtjänsten. En genomgång av begreppets innebörd finns i 
kapitel 5.3. Framhållas bör att även de omvårdnads- och serviceinsatser 
som tillhandahålls inom särskilt boende, inklusive s.k. korttidsboende, 
faller in under begreppet hemtjänst. Även dessa insatser omfattas alltså 
av den lagstadgade högsta avgiften för hemtjänst och dagverksamhet.  

 
6 § 
På Lagrådets inrådan har bestämmelserna i förevarande paragraf, som 
tidigare återfanns i 5 §, utformats till en egen paragraf. 

I paragrafens första och andra mening, som motsvaras av nuvarande 8 
kap. 2 § andra stycket, görs vissa ändringar. Innehållet i paragrafens 
tredje mening är helt nytt. Paragrafen har delvis behandlats i kapitel 7. 

Den tidigare uppräkningen av personliga behov, boendekostnad och 
andra normala levnadskostnader har ändrats så att ordet boendekostnad 
har tagits bort i lagtexten. Boendekostnad är en normal levnadskostnad 
och innefattas sålunda i det begreppet. Ändringen medför alltså ingen 
förändring i sak. Såsom angetts i tidigare lagstiftningsärende kan kostnad 
för boende vara hyra, bostadsrättsavgift eller kostnad för egen 
bostadsfastighet (jfr prop. 1997/98:113 s. 121). Om den enskilde betalar 
sin boendekostnad såsom avgift, dvs. om bestämmelsen om högsta boen-
deavgift i första stycket är tillämplig på boendet, skall inget förbehåll 
göras för boendekostnaden.  

En förutsättning för att en kommun skall kunna avgöra hur stor del av 
den enskildes medel som är disponibelt för avgiftsuttag är att kommunen 
först har fastställt den enskildes förbehållsbelopp och avgiftsunderlag. I 
första meningen görs ett tillägg med den innebörden att förbehålls-
beloppet skall beräknas med utgångspunkt från den enskildes avgifts-
underlag. De närmare reglerna om beräkningen av avgiftsunderlaget och 
förbehållsbeloppet finns i 8 kap. 4 och 7–8 §§. Om den del av den 
enskildes medel som är disponibelt för avgiftsuttag inte är tillräckligt stor 
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för att täcka avgifterna följer det av regeln om förbehållsbelopp att 
kommunen måste sätta ner avgifterna. Betalar den enskilde avgift för 
såväl hemtjänst och dagverksamhet som bostad i särskilt boende innebär 
regleringen i andra stycket att avgifterna sammantaget inte får inkräkta 
på den enskildes förbehållsbelopp. Inom denna ram bestämmer varje 
kommun själv hur avgifterna skall sättas ned.  

Om en kommun fastställer avgifterna med beaktande av den enskildes 
betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget enligt vad som föreskrivs i 
tredje meningen beräknas enligt bestämmelsen i 8 kap. 4 §. 

 
7 §  
Paragrafen är ny och reglerar hur kommunen skall fastställa den enskil-
des förbehållsbelopp. Den föreslagna lagtexten utgår i lagteknisk mening 
från reglerna om beräkning av förbehållsbelopp enligt 7 kap. 3 § föräld-
rabalken vid fastställande av underhållsbidrag och 7 kap. 5 § utsöknings-
balken vid fastställande av utmätningsbart belopp vid utmätning av lön. 
Paragrafen har behandlats i kapitel 7.  

I första stycket föreskrivs att boendekostnaden skall beräknas för sig 
och övriga normala levnadskostnader med ledning av ett särskilt belopp, 
ett s.k. minimibelopp. Den enskildes förbehållsbelopp uppgår till 
summan av den enskildes minimibelopp och dennes boendekostnad. Om 
8 kap. 5 § första stycket är tillämplig på boendekostnaden, dvs. om den 
enskilde betalar avgift för boendet, skall den enskilde inte förbehållas 
medel för denna kostnad.  

Den enskilde skall ha rätt att förbehålla sig medel för den faktiska 
boendekostnaden. Vid boende i egen bostadsfastighet eller bostadsrätts-
lägenhet bör räntekostnader för bostadslån som inte är avdragsgilla anses 
ingå i boendekostnaden. Likaså bör i förekommande fall driftskostnader, 
fastighetsskatt och tomträttsavgäld anses utgöra en del av boende-
kostnaden. Om den enskilde får bostadsbidrag, bostadstillägg eller 
särskilt bostadstillägg skall detta räknas in i avgiftsunderlaget och inte 
beaktas vid fastställande av bostadskostnaden. Om omsorgstagaren delar 
bostad med en annan vuxen person som har egen inkomst bör 
omsorgstagaren normalt få tillgodoräkna sig högst halva bostadskostna-
den. Den enskilde bör även fortsättningsvis, under en rimlig övergångs-
period efter flyttning till särskilt boende, äga rätt att förbehålla sig medel 
för boendekostnaden för den tidigare bostaden (se prop. 1992/93:129 
s. 23).  

I andra stycket anges storleken på minimibeloppet för ensamstående 
respektive för var och en av sammanlevande makar och sambor. Med 
begreppet sambor avses, liksom på övriga ställen i lagen, personer som 
omfattas av den definition av sambor som finns i lagen (1987:232) om 
sambors gemensamma hem. Även homosexuella sambor omfattas av 
bestämmelsen genom hänvisning i lagen (1987:813) om homosexuella 
sambor Om makar lever i skilda hushåll, t.ex. när den ena maken har 
flyttat till särskilt boende, skall de betraktas som ensamstående  

Särskilda regler innebärande att en kommun i vissa fall skall höja och i 
andra fall får sänka de i andra stycket angivna nivåerna finns i den nya 
8 kap. 8 §. Minimibeloppen, som anges i andra stycket, har kopplats till 
prisbasbeloppet.  
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Syftet med den nya regleringen är inte att införa ett enhetligt förbe-
hållsbelopp för alla omsorgstagare liknande det som gäller enligt 7 kap. 
5 § utsökningsbalken vid utmätning av lön. Avsikten är i stället att garan-
tera den enskilde omsorgstagaren en viss miniminivå på förbehållsbelop-
pet. Lagregleringens karaktär av minimireglering innebär dessutom att 
det inte finns något hinder för en kommun att fastställa ett högre belopp 
än det lagstadgade minimibeloppet, dock under förutsättning att det sker 
inom ramen för likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen 
(1991:900). 

I tredje stycket räknas de kostnadsposter upp som de i andra stycket 
angivna beloppen är beräknade att täcka. Posterna är av generell karak-
tär. Uttrycket normalkostnader används för att markera att det är fråga 
om schabloniserade kostnader, vilka i huvudsak grundar sig på Konsu-
mentverkets beräkningar för hushållsbudget. Med posten resor avses 
kostnader för lokalresor med kollektivtrafik, inklusive färdtjänst och 
sjukresor. Posten tandvård är beräknad att täcka kostnaden för en årlig 
tandundersökning samt mindre omfattande behandlingsåtgärder. Posterna 
dagstidning, telefon och TV-avgift avser att täcka kostnader för en pre-
numeration på en daglig tidning, abonnemangs- och samtalsavgifter för 
telefon samt avgifter för TV-innehav. När det gäller livsmedel är denna 
post inte beräknad att täcka kostnaden för måltider som den enskilde 
köper via hemtjänsten i ordinärt eller särskilt boende eller liknande.  

 
8 § 
Paragrafen är ny. Hur paragrafen närmare är tänkt att tillämpas har redo-
visats i kapitel 7. 

En omsorgstagares faktiska kostnader för de poster som anges i 8 kap. 
7 § tredje stycket kan av olika skäl vara så höga att det i lagen angivna 
beloppet inte räcker till för att täcka kostnaderna. Det måste därför finnas 
utrymme för den enskilde att i viss utsträckning få förbehålla sig extra 
medel för sådana merkostnader. Detsamma gäller om denne har andra 
levnadskostnader som denne rimligen bör få förbehålla sig medel för. I 
första stycket föreskrivs därför att en kommun i vissa fall skall bestämma 
den enskildes minimibelopp till en högre nivå än vad som anges i 8 kap. 
7 § andra stycket.  

Exempel på särskilda omständigheter som bör berättiga till ett högre 
minimibelopp är om den enskilde har underhållskostnad för barn, 
fördyrade kostnader för resor, t.ex. arbets- och sjukresor, eller kostnader 
för god man. Ytterligare exempel är om den enskilde har merkostnader 
till följd av funktionshinder, t.ex. för rehabilitering, habilitering, och 
resor. Vidare kan minimibeloppet behöva höjas om den enskilde har 
merkostnader för livsmedel, t.ex. på grund av att denne köper viss kost 
via hemtjänsten i ordinärt eller i särskilt boende eller dagverksamheten. 
Den faktiska merkostnaden bör godtas om den inte är oskäligt hög.  

En förutsättning för att den enskilde skall ha rätt till ett högre minimi-
belopp är att behovet av ytterligare medel är av varaktig karaktär och att 
behovet avser ett inte oväsentligt högre belopp. Utgångspunkten bör vara 
att kostnaden i vart fall uppgår till ett par hundra kronor per månad. Med 
en kostnad av varaktig karaktär förstås en kostnad som är regelbundet 
återkommande under i vart fall större delen av ett år. Däremot behöver 
den inte återkomma årsvis. Regleringens syfte är alltså inte att tillfälliga 

Page 125 of 345



 
 

 

Prop. 2000/01:149

60 

merkostnader eller regelbundet återkommande kostnader av mindre 
storlek skall berättiga den enskilde till ett högre minimibelopp. Sådana 
kostnader får den enskilde finansiera inom ramen för det i 8 kap. 7 § 
andra stycket angivna beloppet. 

När det gäller yngre personer med funktionshinder bör de vidare för-
behållas extra medel för att de skall ges möjlighet att sätta bo, bilda 
familj och liknande. Behovet av detta medelstillägg varierar utifrån ålder 
och nivån måste därför avgöras efter en individuell prövning. 

Om den enskilde genom bidrag eller annan förmån redan har kompen-
serats för en viss merkostnad, exempelvis genom handikappersättning, 
har den enskilde inte behov av en höjning av miniminivån. Kommunen 
är då inte skyldig att höja den i 8 kap. 7 § andra stycket angivna nivån på 
minimibeloppet.  

Det är primärt kommunens ansvar att vid fastställande av avgifterna i 
det enskilda fallet utreda om den enskilde har behov av ett förhöjt mini-
mibelopp samt om avgifterna måste sättas ned. Uppgifter om de indivi-
duella behoven måste dock den enskilde själv bidra med. Det är därför av 
största vikt att kommunen i sin kontakt med den enskilde upplyser denne 
om avgiftssystemets konstruktion.   

Kommunen får vidare enligt andra stycket i vissa fall, vilka anges 
uttömmande i lagtexten, minska nivån på minimibeloppen. Bestämmel-
sen är fakultativ, dvs. kommunen får men måste inte sänka nivån. Dock 
gäller även här att kommunen måste beakta likställighetsprincipen i 
kommunallagen. Regeln kan tillämpas om en kommun har ett taxesystem 
där kostnaden för någon post som räknas upp i 8 kap. 7 § tredje stycket 
ingår i avgiften för t.ex. hemtjänst och dagverksamhet. Som exempel kan 
nämnas det fallet att kostnaden för kost i särskilt boende ingår i 
omsorgsavgiften, s.k. helinackordering. Detsamma kan gälla om kostna-
den för hushållsel ingår i avgiften eller hyran. Beloppen får minskas i 
skälig omfattning. Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår 
i Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget bör dessa, mot 
bakgrund av att den schabloniserade delen av minimibeloppet i huvudsak 
grundas på dessa beräkningar, utgöra grunden vid bestämmande av 
minskningens storlek.  
 
9 § 
Paragrafen är ny och har behandlats i kapitel 10. 

I första stycket föreskrivs att kommunen skall ändra ett individuellt 
beslut om avgift om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har 
ändrats. Det kan både avse det fallet att den enskildes avgiftsutrymme 
har minskat, t.ex. på grund av lägre inkomster eller behov av ett högre 
förbehållsbelopp, eller det fallet att den enskildes avgiftsutrymme har 
ökat på grund av förbättrade inkomster. Förbehållsbeloppet (minimi-
beloppet) skall vidare ändras i takt med förändringarna i prisbasbeloppet. 
När det gäller högkostnadsskyddet får kommunen själv avgöra om den 
vill höja nivåerna i enlighet med prisbasbeloppets förändring. Kommu-
nen får ändra ett avgiftsbeslut utan att dessförinnan underrätta den 
enskilde, om ändringen enbart beror på förändringar i prisbasbeloppet. 
Kommunen bör dock försäkra sig om att den enskilde får information på 
ett sådant sätt att det tydligt framgår vad ändringen beror på.  
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En förutsättning för att en kommun skall få kunskap om ändrade för-
hållanden av individuell natur som kan ha betydelse för avgiftens storlek 
är att den enskilde lämnar den informationen till kommunen. Varje 
kommun får själv avgöra på vilket sätt den skall kunna få del av denna 
information.  

I andra stycket regleras frågan från vilken tidpunkt en ändrad avgift 
skall gälla. Det finns inga bestämmelser som reglerar huruvida ett 
individuellt avgiftsbeslut skall meddelas för viss tid eller tills vidare. 
Kommunen får själv bestämma vilken typ av beslut som bör meddelas. 

 
16 kap  
3 § 
I paragrafen har vissa ändringar gjorts. Ändringarna har behandlats i 
kapitel 11.  

På Lagrådets inrådan har den ändringen gjorts i första stycket att även 
vissa individuella beslut enligt 8 kap. rörande avgifternas storlek kan 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol genom s.k. förvaltnings-
besvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsändring samt beslut om 
beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och minimibelopp. 
Kommunens taxebeslut, dvs. den av  kommunfullmäktige beslutade 
avgiftstaxan, kan dock endast bli föremål för laglighetsprövning enligt 
10 kap. kommunallagen (1991:900).  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  

Bestämmelserna har behandlats i kapitel 12.  
I första punkten anges att de nya bestämmelserna träder ikraft den 

1 juli 2002. I fråga om beräkningen av avgiftsunderlag gäller dock att 
den regeln, dvs. 8 kap. 4 §, träder i kraft den 1 januari 2003. Skälet till 
detta är att bestämmelserna i förslaget till lag om bostadstillägg till 
pensionärer m.fl. som skall tillämpas vid beräkningen av avgifts-
underlaget föreslås träda i kraft först då (jfr prop. 2000/01:140). Under 
den övergångsperiod som uppstår äger kommunerna, med stöd av regeln 
i 8 kap. 2 § om att kommunen själv bestämmer grunderna för avgifts-
uttaget, rätt att själva fastställa hur avgiftsunderlaget skall beräknas. Det 
finns sålunda ingenting som hindrar att kommunerna redan innan den 
1 januari 2003 börjar beräkna avgiftsunderlaget på sätt som föreskrivs i 
8 kap. 4 §.  

Enligt bestämmelsen i andra punkten skall de nya bestämmelserna 
tillämpas ifråga om beslut som meddelats före tidpunkterna för ikraftträ-
dande men som avser tid därefter. För tid dessförinnan skall nuvarande 
regler fortsätta att gälla. 

Av tredje punkten följer att ett överklagat beslut som fattats före 
ikraftträdandet med stöd av 8 kap. 2 § socialtjänstlagen skall prövas 
enligt paragrafens nuvarande lydelse i fråga om tid före ikraftträdandet 
och enligt den föreslagna lydelsen för tid därefter. 
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15.2 Förslag till lag om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) 

26 § 
Paragrafens tredje stycke ändras så att innehållet överensstämmer med 
innehållet i den nya 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) i fråga om 
det högsta månadsbelopp som en kommuns avgift för kommunal vård 
tillsammans med avgift för hemtjänst och dagverksamhet får uppgå till. 
Dessutom ändras uttrycket personliga behov, boendekostnad och andra 
normala levnadskostnader på motsvarande sätt som i 8 kap. 6 § social-
tjänstlagen, dvs. att ordet boendekostnad utgår. Någon ändring i sak är 
inte avsedd. Vidare föreskrivs i fjärde stycket att avgiftsunderlaget och 
förbehållsbeloppet skall beräknas i enlighet med de nya reglerna i 8 kap. 
3–8 §§ socialtjänstlagen. Beträffande tillämpningen av dessa bestämmel-
ser, se författningskommentaren till ändringarna i socialtjänstlagen. 

Av 1–3 punkterna i övergångsbestämmelserna följer att samma över-
gångsbestämmelser skall gälla för ändringarna i förevarande paragraf 
som för ändringarna i 8 kap. 2 § socialtjänstlagen. Ifråga om tillämp-
ningen av dessa, se kommentaren till ikraftträdande- och övergångsbe-
stämmelserna i anslutning till ändringarna i socialtjänstlagen.  

15.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:813) om 
homosexuella sambor 

I punkten 19 görs, förutom redaktionella ändringar, ett tillägg, i vilket 
hänvisas till den nya bestämmelsen i 8 kap. 7 § andra stycket socialtjänst-
lagen (2001:453) som anger nivån på minimibelopp för bl.a. sambor. 
Hänvisningen innebär att vad som gäller i fråga om sambor skall 
tillämpas även beträffande homosexuella sambor. 
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Sammanfattning av kommitténs förslag 

Utredningsuppdraget 

Utredningen har enligt direktiven (se bil. 1) två huvudarbetsuppgifter – 
att analysera begreppet särskilda boendeformer och dess tillämpning i 
olika lagstiftningar och att kartlägga avgifterna inom äldre- och handi-
kappomsorgen. Utredaren skall föreslå förändringar bl.a. i syfte att få 
mer enhetliga regler i olika författningar vad gäller särskilda boende-
former. I uppdraget ingår att lägga förslag beträffande avgifter för äldre- 
och handikappomsorgen i den mån kartläggningen visar på att det finns 
behov av detta, samt att därvid bedöma förslagen utifrån kommunal-
ekonomiska konsekvenser. 

Särskilda boendeformer i socialtjänstlagen (1980:620, SoL) 

Kommunen skall i sin äldreomsorg erbjuda god omsorg efter den enskil-
des önskemål och behov. När omsorg och vård inte längre kan tillgodo-
ses i den enskildes hem skall kommunen kunna erbjuda ett boende an-
passat för den enskilde individens behov. Inom det särskilda boendet 
skall den enskilde kunna erbjudas trygghet, omsorg och service samt 
hälso- och sjukvård av personal med rätt kompetens. En äldre person 
skall inte behöva flytta mellan olika boenden för att få tillgång till mer 
kvalificerad vård, t.ex. behöva flytta från ett "servicehus" till ett "sjuk-
hem" för att få tillgång till hälso- och sjukvård dygnet runt. 

Begreppet särskilda boendeformer används både som samlingsbegrepp 
och som benämning på boende för äldre jämlikt 20 § SoL. Jag föreslår att 
särskilda boendeformer enbart används som gemensamt begrepp för äld-
reboende, bostäder med särskild service för funktionshindrade samt kort-
tidsboende. Det särskilda boendet för äldre jämlikt 20 § SoL föreslås be-
nämnas äldreboende. 

Begreppet äldreboende bör genom precisering i socialtjänstlagen göras 
mer tydligt avgränsat i förhållande till ordinärt boende. Jag föreslår där-
för bl.a. att det markeras att äldreboende avser bostäder för personer med 
stort omsorgsbehov samtidigt som behoven kan se mycket olika ut och 
därför kräver flexibla lösningar. 

Korttidsboende 

Med korttidsboende avses vård och boende vid tillfälliga behov, som 
t.ex. vid svikt, behov av avlösning av anhörig, växelvård, behov av mer 
vård och omsorg efter sjukhusvistelse och vård i livets slutskede. Kort-
tidsboenden ingår i dag i begreppet särskilt boende, men bör enligt min 
mening regleras som en särskild insats inom särskilda boendeformer. 
Kommunernas skyldighet att erbjuda korttidsboende tydliggörs genom 
ett tillägg i 20 § SoL. Kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvaret upp 
till läkarnivå. 
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Bostäder med god tillgänglighet 

Kommunerna har ett generellt ansvar för att det finns bostäder som 
genom bl.a. tillgänglighet, fysisk anpassning och närhet till service upp-
fyller äldre människors särskilda behov. Uttryck för sådana krav finns i 
plan och- bygglagen (PBL) samt i socialtjänstlagen. I socialtjänstlagen 
föreslås ett tydliggörande av att det i kommunens ansvar ingår att hjälpa 
äldre att erhålla bostäder med god tillgänglighet såväl i själva bostaden, 
fastigheten som helhet som i den yttre miljön.  

Särskilda boendeformer 

Hyreslagen 

Av rättspraxis framgår att hyreslagen är tillämplig vid i stort sett all 
upplåtelse av lägenhet och rum i särskilt boende. Hyreslagen har däremot 
inte ansetts tillämplig vid upplåtelse av del av rum i särskilt boende där 
den boende har begränsad dispositionsrätt. 

Enligt min mening tas den enskildes rättssäkerhet bättre tillvara genom 
att hyreslagstiftningen tillämpas för hyressättning än att avgift för boen-
dekostnaden prövas inom ramen för socialtjänstlagen. Hyreslagen ger 
den enskilde trygghet i sitt boende vilket är önskvärt även i särskilt 
boende. För hyreslagen finns en väl utvecklad rättspraxis. En ändring av 
hyreslagens utformning i syfte att göra den tillämplig även för två- och 
flerbäddsrum skulle dock enligt min mening innebära övervägande nack-
delar. Jag föreslår därför inte några sådana ändringar Det finns dock skäl 
att göra vissa ändringar i hyreslagen för att tydliggöra det i sig självklara 
att man inte har bytesrätt i särskilt boende. Vidare kan det vara lämpligt 
att klarlägga att möjlighet att begära upprustningsföreläggande inte är 
adekvat i särskilt boende. 

För boende i två- och flerbäddsrum föreslås ett skydd mot oskälig 
boendeavgift genom att i 35 § SoL införa ett högsta belopp som får 
debiteras. Detta föreslås till 50 procent av basbeloppet, för 1999 innebär 
det 1 520 kr per månad och person. 

Lagen om bostadstillägg till pensionärer 

Bostadstillägg till pensionärer (BTP) kan utgå för hyra eller boendeavgift 
i särskilda boendeformer förutom för flerbäddsrum. En förutsättning för 
att BTP skall utgå är att boendeavgiften inte är inkomstrelaterad. Jag 
föreslår ingen förändring i lagen om BTP. 

Övrig lagstiftning 

Tidigare skillnader mellan serviceboende och sjukhem har lett till att 
dessa särskilda boendeformer behandlats olika i annan lagstiftning. Då 
det idag inte längre finns så stora skillnader mellan olika former av sär-
skilda boendeformer är uppdelningen i annan lagstiftning inte längre 
adekvat. 
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Den åtskillnad som för närvarande görs i Boverkets byggregler vad 
gäller brandskydd i olika former av särskilda boendeformer bör ändras så 
att samma brandskyddsregler gäller för alla särskilda boendeformer för 
äldre. Att servicehus behandlas på annat sätt än övriga särskilda boende-
former i fastighetstaxeringslagen bör likaså ses över. Ett förslag om detta 
har överlämnats till fastighetstaxeringsutredningen. Lagen om TV-licens 
bör tydliggöras så att det klart framgår att den enskilde som bor i sär-
skilda boendeformer har samma skyldigheter att ha TV-licens om man 
har egen TV som hushåll i ordinärt boende. 

Avgifter för äldre- och handikappomsorg, en beskrivning 

Stora skillnader mellan individer 

Den genomsnittliga avgiften för vård och omsorg i ordinärt och särskilt 
boende är cirka 450 kr per månad. Skillnaderna i avgift för samma insats 
kan dock vara stora. I drygt fyra femtedelar av landets kommuner påver-
kar inkomsten avgiften. I kommuner med höga avgiftstak kan det bli stor 
skillnad i avgift för samma hjälp mellan personer med olika inkomster. 
Det finns exempel på att det kan skilja över 20 000 kr per månad i avgift 
för vården och omsorgen för personer som får likartade insatser på 
samma äldreboende. För hemtjänst är skillnaderna inte så extrema. En 
studie Socialstyrelsen genomförde 1996 visade dock på skillnader inom 
samma kommun på upp till drygt 3 500 kr per månad för hjälp cirka 35 
timmar per månad för personer med enbart folkpension och pensionstill-
skott respektive en månadsinkomst om 16 000 kr. Vid högre inkomster 
kan skillnaderna bli ännu högre, beroende på var kommunen satt sitt 
"tak" för avgifterna. 

Stora skillnader mellan kommunerna 

Inga kommuner har helt lika taxesystem. Såväl regler som avgiftsnivåer 
skiljer. Kommunerna har olika sätt att ta hänsyn till inkomst, kapital, 
insatsens omfattning, reduktion när hjälpen inte nyttjas etc. Skillnaderna i 
avgift för samma insats kan vara betydande mellan olika kommuner. 
Skillnaderna mellan olika kommuners högsta avgift, "tak", är mycket 
kraftiga. I diagrammet redovisas högsta avgift (kr/månad) som kan debi-
teras för omsorg och service i ordinärt boende respektive särskilt boende, 
förutsatt att någon äldreomsorgstagare har tillräckligt hög inkomst. 
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Lägsta = lägsta avgiftstak någon kommun tillämpar, 1:a kvartil = 25 procent av 
kommunerna har lägre tak, 3:e kvartil = 75 procent av kommunerna har lägre tak, högsta = 
högsta avgiftstak någon kommun tillämpar 

Sjunkande förbehållsbelopp 

Den enskildes skydd mot höga avgifter är främst stadgandet i 35 § SoL 
som innebär att den enskilde skall förbehållas tillräckliga medel för sina 
personliga behov, boendekostnad och andra normala levnadskostnader. I 
diagrammet redovisas förbehållsbeloppet (kr/månad) i ordinärt boende år 
1995 och 1997. Nivåerna har sjunkit 1997 jämfört med 1995, trots kritik 
från Socialstyrelsen att flertalet av kommunernas förbehållsbelopp 1995 
var för låga. 
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1:a kvartil = 25 procent av kommunerna har lägre förbehållsbelopp, median = mittersta 
värdet, 3:e kvartil = 75 procent av kommunerna har lägre förbehållsbelopp. 
(diagram skall in här) 
 
Medianvärdet i landets kommuner i november 1997 var för ensam-
stående i ordinärt boende 3 451 kr och i äldreboende med helinackor-
dering 1 379 kr per månad. 

Anhöriga belastas när avgifterna höjs 

Avgifterna påverkar den enskildes handlande främst i de fall det finns ett 
reellt alternativ. Detta kan vara fallet om behovet enbart avser hjälp med 
städning och liknande servicetjänster som – om man har råd – även kan 
köpas på den öppna marknaden. Mer bekymmersamt är det enligt min 
mening att flera studier tyder på att såväl äldre personer som yngre funk-
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tionshindrade avstår från hjälp som skulle innebära en avlösning för an-
höriga. Avgifterna får då en styreffekt som motverkar riksdagens ambi-
tion att öka stödet till anhöriga som vårdar närstående. 

Kvinnor påverkas mest av avgifterna 

Kvinnorna dominerar i äldreomsorgen, såväl bland äldreomsorgstagarna 
som bland anhörigvårdarna. Avgifterna är därför inte könsneutrala. 
Kvinnorna har lägre inkomster än männen och påverkas därmed mer av 
var nivån på förbehållsbeloppet ligger. Kvinnorna avstår också i större 
utsträckning på grund av avgifternas storlek från hjälp de anser sig be-
höva. 

Avgifterna en liten finansieringskälla 

Avgifterna för vård och omsorg täcker, trots taxehöjningar under 1990-
talet, endast en liten del av kostnaderna för att utföra omsorgen. Säkra 
uppgifter saknas på nationell nivå, men studier som gjorts av Svenska 
Kommunförbundet i åtta kommuner i landet, en motsvarande studie i 
Stockholms stad samt en bedömning av Räkenskapssammandraget för 
landets kommuner tyder på att avgiftsfinansieringsgraden vanligen är 
cirka 2–4 procent med ett snitt som sannolikt är lägre än tre procent. En 
kommun i Svenska Kommunförbundets undersökning hade dock en 
avgiftsfinansieringsgrad av vård och omsorg om åtta procent. Trots 
väsentligt högre inkomster för pensionärerna år 2010 än idag beräknas 
avgiftsfinansieringsgraden med dagens avgiftsregler inte öka mer än från 
nu cirka 2,5 procent till cirka 3,5 procent. 

För närvarande har 17 procent av ålderspensionärerna någon form av 
äldreomsorg. En majoritet har låga inkomster. Eftersom pensionärer med 
låga inkomster måste skyddas mot för höga avgifter måste avgifterna 
höjas för de cirka 20 procent av äldreomsorgstagarna som har inkomster 
som kan medge högre avgifter. Detta innebär en kraftfull inkomstomför-
delning för en minoritet av pensionärerna. Marginaleffekterna skulle bli 
betydande, för en majoritet kring 100 procent om intäkterna skall öka 
mer än marginellt. 

Pensionärer med låga inkomster måste skyddas 

Riktvärde för förbehållsbelopp 

Den enligt min bedömning mest angelägna åtgärden är att skydda de 
pensionärer som har små inkomster, så att de har tillräckliga medel kvar 
för sina personliga behov när avgiften är betald. Det finns en stor spänn-
vidd i bedömningen av vad som anses vara tillräckliga medel mellan lan-
dets kommuner. Socialstyrelsen har i sina uppföljningar av hur den nya 
lagstiftningen tillämpas påtalat att riksnormen, liksom den tidigare 
socialbidragsnormen, inte är rätt utgångspunkter vid fastställande av för-
behållsbelopp, eftersom dessa normer är beräknade efter mer kortvariga 
inkomstbortfall. Jag delar denna bedömning. För äldreomsorg som kan 
utgå under decennier är det en bättre utgångspunkt att tillämpa den av 
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riksdagen fastlagda skäliga levnadsnivå som tillämpas när så kallat sär-
skilt bostadstillägg (SBTP) utbetalas enligt lagen om bostadstillägg för 
pensionärer (BTPL). 

Det finns en god överensstämmelse mellan denna nivå – 122 procent 
av basbeloppet (för en ensamstående år 1999 är detta 3 700 kr) – och 
Konsumentverkets beräkning av en hushållsbudget för ett pensionärshus-
håll jämte kostnader för vissa övriga utgifter som är särskilt omnämnda i 
förarbetena till gällande lag. Att precisera ett riktvärde för förbehålls-
beloppet innebär således inte att några nya poster eller utgifter tillförs. 
Förslaget kan därmed inte anses innebära någon ökad ambition vad som 
skall avses med tillräckliga medel. 

I enlighet med vad som anges i förarbetena till 35 § SoL bör förbe-
hållsbeloppet för yngre funktionshindrade sättas högre, förslagsvis till 
144 procent av basbeloppet för ensamstående (4 370 kr år 1999). Man 
kan också jämföra med intentionerna i LSS att funktionshindrade skall 
tillförsäkras goda levnadsvillkor 

I äldreboende måste nivån anpassas om den boende betalar en avgift 
även för kosten. Vid en jämförelse med nivån för ordinärt boende kan 
57,5 procent av basbeloppet, 1 740 kr i 1999 års nivå för ensamboende, 
vara rimligt. 

Avgiften förutsätts täcka kostnader för personlig omsorg, servicein-
satser (såsom städ, tvätt, snöröjning, dagligvaruinköp, matdistribution 
och ärenden), korttidsboende, biståndsbeslutad dagverksamhet, trygg-
hetslarm (såväl teknik, larmbevakning som utryckning), ledsagarservice, 
avlösning av anhörig/närstående. I särskilda boendeformer med helin-
ackordering förutsätts exempelvis tvättmedel, tillgång till lakan och 
möbler ingå i avgiften. Kommunal hälso- och sjukvård bör erbjudas av-
giftsfritt om den enskilde även har annan äldreomsorg. 

Om någon av dessa poster ligger utanför avgiften och därmed måste 
täckas av den enskildes förbehållsbelopp skall nivån för förbehållsbe-
loppet anpassas uppåt så att det rymmer kostnaden för den aktuella ut-
giften. Om en kommun avgiftsfritt tillhandahåller vissa tjänster som den 
enskilde normalt sett har att bekosta med sitt förbehållsbelopp, t.ex. 
hushållsel eller läkarvård i särskilt boende, kan förbehållsbeloppet sättas 
lägre än riktvärdet. 

Kommunen skall också pröva om det på grund av individuella omstän-
digheter finns särskilda skäl för jämkning. Kommunerna skall ta hänsyn 
till om den enskilde har merkostnader för mat därför att han/hon erhåller 
färdiglagad mat eller äter vissa mål på exempelvis dagverksamhet. Den 
enskildes förbehållsbelopp skall då ökas så att han/hon klarar merkostna-
den för maten utan att det inkräktar på det förbehållsbelopp som framgår 
av det nationella riktvärdet. Kommunen skall vidare ta hänsyn till mer-
kostnader på grund av funktionshinder. Hänsyn skall också tas till den 
enskildes möjlighet att klara tillfälliga utgifter såsom omfattande tand-
vård eller kostnader för dubbel bosättning vid flytt till särskilt boende. 
För dessa och liknande kostnader skall alltid göras en individuell pröv-
ning liksom för andra kostnader som för viss individ är av särskild vikt. 

Kvarboende make/makas rätt tillgodoses enligt min bedömning genom 
den ändring av 35 § SoL som trädde i kraft den 1 januari 1999. Det bör 
klarläggas att avtal om periodiskt underhållsbidrag mellan makar inte 
skall påverka avgift. 
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Riktvärdets syfte är att skydda äldreomsorgstagare med låga pensioner. 
Kommunerna måste själva i sina taxesystem bevaka att den enskilde får 
behålla viss rimlig del av nettoinkomst som överstiger folkpension och 
pensionstillskott. 

Rättssäkerheten måste förbättras 

Kommunernas taxor liksom beslut i ett enskilt fall kan endast laglighets-
prövas. En avgiftssättning kan tolkas som ren verkställighet vilket kan 
inskränka den enskildes möjlighet att få sin avgift prövad. Det har i olika 
sammanhang framförts att det vore bättre om den enskilde kunde klaga 
genom förvaltningsbesvär. En invändning mot detta har varit att avgif-
ternas och förbehållsbeloppets storlek därigenom skulle komma att 
beslutas av domstol i stället för av kommunernas fullmäktigeförsam-
lingar. 

Jag föreslår att den enskildes rättssäkerhet stärks genom att det i 37 § 
SoL skrivs in en rätt att begära omprövning av avgiftsbeslut. Därmed kan 
alltid den enskilde erhålla ett beslut som kan laglighetsprövas. Vidare 
föreslår jag att den enskilde skall kunna begära jämkning. Jämkning 
avser särskilda skäl med hänsyn till individens merkostnader. Den 
enskilde skall genom förvaltningsbesvär kunna klaga på jämknings-
beslutet, som inte avser avgiftstaxan utan endast de individuella mer-
kostnaderna, till domstol. Denna modell kan jämföras med socialbi-
dragsnormen och den därtill knutna rätten till förvaltningsbesvär. 

Tak för högsta avgiftsnivå 

De stora skillnaderna i avgift för vård och omsorg såväl mellan kommu-
ner som för samma insats inom en kommun riskerar att minska legitimi-
teten i avgiftssystemet och tilltron till en gemensamt finansierad äldre-
omsorg. Avgifterna ger såväl nu som i ett femtonårsperspektiv en mycket 
begränsad täckning av kommunernas kostnader för vård och omsorg. 
Finansieringen av äldreomsorgen kan därför inte motivera höga avgifter 
för en mindre grupp av äldreomsorgstagarna. Tvärtom är det enligt min 
mening tveksamt att rikta en inkomstomfördelning endast mot en liten 
grupp av de äldre. Riksdagen har i sitt beslut om en nationell handlings-
plan för äldreomsorgen klart lagt fast att äldreomsorgen skall vara soli-
dariskt finansierad. 

Höga avgifter kan vidare leda till att äldre avstår från hjälp på grund av 
oro för att inte ha råd, oavsett om de själva skulle få betala så mycket. De 
höga avgifterna kan också ge incitament till olika former av "avgiftspla-
nering" såsom placering av kapital så att det ej ger årlig avkastning, vil-
ket ytterligare kan undergräva legitimiteten i systemet. 

Jag föreslår därför en högsta avgiftsnivå som får debiteras. Nivån kan 
lämpligen uttryckas som viss andel av basbeloppet. För att undvika allt-
för stora skillnader för samma insats och minska problemen med de mar-
ginaleffekter som inkomstrelaterade taxor medför bör detta tak inte sättas 
alltför högt. En lämplig avvägning mellan att å ena sidan ge kommunerna 
frihet att utforma sina egna taxesystem och att å andra sidan begränsa 
olikheter mellan kommunerna är att fastställa ett tak för den avgift som 
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får debiteras för vård, omsorg, service, trygghetslarm, dagverksamhet, 
korttidsboende och liknande insatser till 40 procent av basbeloppet, i 
1999 års nivå 1 210 kr per månad. 

Vidare föreslås att kommunerna inte får debitera högre avgift än den 
genomsnittliga kostnaden för att tillhandahålla insatsen. Beträffande 
avgift för kost blir detta den enda begränsningen för avgifternas bestäm-
mande. 

Kommunerna skall ha frihet att välja om avgiften skall vara 
inkomst- och insatsrelaterad 

Kommunerna skall ha rätt att ha inkomstrelaterade avgifter. Detta är 
nödvändigt för att kunna garantera att den enskilde har sitt förbehålls-
belopp kvar. Kommunerna skall vidare ha rätt att välja om insatsens art 
och omfattning skall påverka avgiftens storlek eller ej. Insatsens omfatt-
ning skall bestämmas via biståndsbeslutet. Kommunens taxesystem är ett 
trubbigt styrinstrument som bör användas med försiktighet. 

Enhetliga regler för inkomstberäkningen 

Ungefär hälften av landets kommuner använder taxerade, dvs. historiska, 
inkomster vid beräkningen av vilken avgift som skall debiteras, reste-
rande utgår från aktuella inkomster. Vissa kommuner bortser helt från 
kapital och kapitalinkomster, andra räknar med faktisk avkastning (räntor 
m.m.), andra åter räknar en fiktiv avkastning på kapitalet. Många kom-
muner underlåter att regelmässigt hämta in uppgift om bostadskostnaden. 
Sammantaget innebär detta uppenbara risker att kommunen inte känner 
till den enskildes möjlighet att betala avgift. En studie som Socialstyrel-
sen genomfört visar att åtskilliga äldreomsorgstagare debiteras avgift 
trots att de har kvar mindre än förbehållsbeloppet. 

Detta talar för att regeringen bemyndigas utfärda föreskrifter om hur 
inkomsten skall beräknas. Utgångspunkten är att kommunen när avgift 
fastställs skall ha tillräcklig kunskap om den enskildes avgiftsutrymme. 
Kommunerna skall beakta aktuella inkomster av tjänst som är skatte-
pliktiga enligt kommunalskattelagens regler. Kommunerna behöver dock 
inte ta hänsyn till inkomst av ringa betydelse. 

Kommunerna skall beakta de inkomster av kapital som är skatte-
pliktiga enligt lagen om statlig inkomstskatt och kan då använda upp-
gifter om deklarerade inkomster avseende året före det aktuella. För-
mögenhet får inte på annat sätt än via avkastning på kapital påverka av-
giftsutrymmet. 
Kommunerna skall utgå från den enskildes ekonomiska situation efter 
inkomstskatter. Kommunerna behöver inte ta hänsyn till förmögenhets-
skatt. Fastighetsskatt inräknas i boendekostnaden. 

Bostadskostnad beräknas enligt de regler som gäller för BTP. Kom-
munerna skall ta hänsyn till faktisk bostadskostnad och BTP. 

Vid avgiftssättningen divideras makar/sammanboendes sammanlagda 
inkomst med två om omsorgstagaren har den högsta inkomsten. Om om-
sorgstagaren har den lägsta inkomsten skall bara denna inkomst ligga till 
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grund för avgiften. Minderåriga barns inkomster skall inte påverka för-
äldrarnas avgifter. 

Viss översyn av socialförsäkringsregisterförordningen krävs för att 
kommunerna skall få tillgång till samtliga inkomster för pensionärer med 
BTP via de uppgifter RFV årligen samlar in. För övriga äldreomsorgs-
tagare förutsätts RFV och övriga pensionsutbetalare liksom RSV vara 
behjälpliga att via datamedia tillhandahålla uppgifter för att underlätta för 
den enskildes uppgiftslämnande. 

Kostnader och finansiering 

Kommunernas intäktsbortfall kan – om dagens taxesystem skall anpassas 
till de riktvärden för förbehållsbelopp samt avgiftstak utredningen före-
slår – beräknas till mellan 500 och 600 mkr. 

Riktvärde för förbehållsbelopp har enligt min mening karaktären av ett 
förtydligande av redan gällande lagstiftning. Det tillför inga nya kost-
nadsposter som kommunerna ska beakta jämfört med vad som anges i 
förarbetena till 35 § SoL. De ingående posterna är beräknade på gängse 
sätt, i huvudsak med ledning av Konsumentverkets hushållsbudget. Det 
finns därför inte tillräckligt vägande skäl att kompensera kommunerna 
för det intäktsbortfall många kommuner kommer att få vid en anpassning 
till det nationella riktvärdet för förbehållsbelopp och riktlinjerna för be-
räkning av inkomster och bostadskostnad. 

Däremot är förslaget om ett avgiftstak något helt nytt. Intäktsbortfallet 
med dagens taxeregler och inkomster kan vid ett avgiftstak om 40 pro-
cent av basbeloppet beräknas till cirka 140 mkr. Kommunerna kan inte 
kompensera sig för detta intäktsbortfall inom ramen för avgifterna, varför 
de bör kompenseras via ökat statsbidrag. 
Min bedömning är att höga avgifter kan minska tilltron till och viljan att 
skattefinansiera äldreomsorgen. Jag har därför föreslaget ett avgiftstak 
som på sikt ger begränsningar i kommunernas möjligheter att låta avgif-
terna ge mer än ett marginellt tillskott till kostnadstäckningen. Om äldre-
omsorgen ökar i takt med befolkningsutvecklingen kommer kommunerna 
under förra delen av nästa sekel att ställas inför stora problem hur vård, 
omsorg och service skall kunna finansieras. Denna fråga bör utredas i 
särskild ordning. 
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Kommitténs lagförslag 

Förslag till Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 

Härigenom föreskrivs att 20, 35, 37 och 73 §§ socialtjänstlagen 
(1980:620) skall ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
20§ 

Socialnämnden skall verka för 
att äldre människor får goda bostä-
der och ge dem som behöver det 
stöd och hjälp i hemmet och annan 
lättåtkomlig service. 

 
 Kommunen skall inrätta sär-

skilda boendeformer för service 
och omvårdnad för äldre männi-
skor med behov av särskilt stöd. 

Socialnämnden skall verka för 
att äldre människor får goda och 
tillgängliga bostäder och ge dem 
som behöver det stöd och hjälp i 
hemmet och annan lättåtkomlig 
service.  

Kommunen skall för äldre män-
niskor med behov av särskilt stöd 
tillhandahålla olika former av äld-
reboende för vård, omsorg och 
service samt korttidsboende 

 
35 §2 

För familjerådgivning, hem-
tjänst, verksamhet för barn och 
ungdom enligt 12 § som inte är 
stöd- och hjälpinsatser av behand-
lingskaraktär, sådant boende som 
avses i 20 § andra stycket eller 21 
§ tredje stycket eller annan lik-
nande social tjänst får kommunen 
ta ut skäliga avgifter enligt grun-
der som kommunen bestämmer. 
Avgifterna får dock inte överstiga 
kommunens självkostnader. 

 
  
Avgifter för hemtjänst får inte, 

tillsammans med avgifter som av-
ses i 26 § tredje stycket hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), uppgå 
till så stort belopp att den enskilde 
inte förbehålls tillräckliga medel 
för sina personliga behov, boende-
kostnad och andra normala lev-
nadskostnader.  

 
 
 

För familjerådgivning, hem-
tjänst, verksamhet för barn och 
ungdom enligt 12 § som inte är 
stöd- och hjälpinsatser av behand-
lingskaraktär, för vård, omsorg, 
service och kost i sådant boende 
som avses i 20 § andra stycket 
eller 21 § tredje stycket eller annan 
liknande social tjänst får kommu-
nen ta ut skäliga avgifter enligt 
grunder som kommunen bestäm-
mer. Avgifterna får dock inte 
överstiga kommunens genom-
snittliga kostnad för insatsen. 

Avgifter för hemtjänst samt 
vård, omsorg och service i sär-
skilda boendeformer får, tillsam-
mans med avgifter som avses i 
26 § tredje stycket hälso- och sjuk-
vårdslagen (1982:763), uppgå till 
högst 40 procent av prisbasbe-
loppet per år. Avgift för boendet 
får uppgå till högst 50 procent av 
prisbasbeloppet per år. Utgör sär-
skild boendeform ett hyresför-
hållande skall avgift för boende-

 
2 Senaste lydelse 1998:855 
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När avgifterna fastställs skall 

kommunen försäkra sig om att 
omsorgstagarens make eller sambo 
inte drabbas av en oskäligt försäm-
rad ekonomisk situation. 

kostnad inte fastställas enligt 
denna paragraf. 

Avgift enligt andra stycket får 
inte uppgå till så stort belopp att 
den enskilde inte förbehålls till-
räckliga medel för sina personliga 
behov, boendekostnad och andra 
normala levnadskostnader.  

Regeringen får meddela före-
skrifter om förbehållsbeloppets 
storlek och vilka inkomster som 
kan påverka avgiftens storlek.  

När avgifterna fastställs skall 
kommunen försäkra sig om att 
omsorgstagarens make eller sambo 
inte drabbas av en oskäligt försäm-
rad ekonomisk situation. Avgiften 
kan fastställas utan hänsyn till 
avtal om underhållsskyldighet 
mellan makar. 

 
 

37 §3 
Socialnämnden får helt eller 

delvis efterge den ersättningsskyl-
dighet som avses i 33 och 33 a §§ 
samt 34 § första och andra stycke-
na. 

Socialnämnden får helt eller 
delvis efterge den ersättningsskyl-
dighet som avses i 33 och 33 a §§ 
samt 34 § första och andra stycke-
na.  

Beslut om avgift jml 35 § andra 
stycket skall omprövas av social-
nämnden om det begärs av en en-
skild som beslutet angår. Vid om-
prövning efter begäran av den 
enskilde får beslutet inte ändras 
till den enskildes nackdel.  

Socialnämnden skall sätta ned 
en beslutad avgift om det före-
ligger särskilda skäl för jämkning. 
Prövning av jämkning skall alltid 
ske om det begärs av den som be-
slutet angår. Regeringen får med-
dela närmare föreskrifter om 
jämkning. 

 
73 §4 

Socialnämndens beslut får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol, om nämnden har med-

Socialnämndens beslut får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol, om nämnden har med-

 
3 Senaste lydelse 1997:313 
4 Senaste lydelse 1998:384 
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delat beslut i fråga om försörj-
ningsstöd enligt 6 b §, vägran eller 
nedsättning av fortsatt försörj-
ningsstöd enligt 6 d §, annat bi-
stånd enligt 6 f §, ansökan enligt 
6 h §, medgivande, återkallelse av 
medgivande eller om samtycke 
enligt 25 §, eller förbud eller be-
gränsning enligt 27 §. 

 
Beslut i fråga om bistånd till 

annan får inte överklagas enligt 
första stycket.  

Beslut i frågor som avses i för-
sta stycket gäller omedelbart. En 
länsrätt eller kammarrätt får dock 
förordna att dess beslut skall verk-
ställas först sedan det har vunnit 
laga kraft. 

delat beslut i fråga om försörj-
ningsstöd enligt 6 b §, vägran eller 
nedsättning av fortsatt försörj-
ningsstöd enligt 6 d §, annat bi-
stånd enligt 6 f §, ansökan enligt 
6 h §, medgivande, återkallelse av 
medgivande eller om samtycke 
enligt 25 §, förbud eller begräns-
ning enligt 27 § eller jämkning 
enligt 37 § tredje  stycket.  

Beslut i fråga om bistånd till 
annan får inte överklagas enligt 
första stycket.  

Beslut i frågor som avses i för-
sta stycket gäller omedelbart. En 
länsrätt eller kammarrätt får dock 
förordna att dess beslut skall verk-
ställas först sedan det har vunnit 
laga kraft.  
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Förslag till lag om ändring av lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (1993:387) 

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1999:381) skall ha följande lydelse. 
  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

19 § 
Av dem som har folkpension i 

form av hel förtidspension eller 
hel ålderspension eller som har 
annan inkomst av motsvarande 
storlek får skäliga avgifter för bo-
stad, fritidsverksamhet och kultu-
rella aktiviteter tas ut enligt de 
grunder som kommunen bestäm-
mer. Avgifterna får dock inte över-
stiga kommunens självkostnader. 
Kommunen skall se till att den 
enskilde får behålla tillräckliga 
medel för sina personliga behov. 

Av dem som har folkpension i 
form av hel förtidspension eller 
hel ålderspension eller som har 
annan inkomst av motsvarande 
storlek får skäliga avgifter för bo-
stad, fritidsverksamhet och kultu-
rella aktiviteter tas ut enligt de 
grunder som kommunen bestäm-
mer. Avgifterna får dock inte över-
stiga kommunens genomsnittliga 
kostnad för insatsen. Kommunen 
skall se till att den enskilde får 
behålla tillräckliga medel för sina 
personliga behov  

Utgör det särskilda boendet ett 
hyresförhållande skall avgift inte 
tas ut för boendekostnad enligt 
detta lagrum. 
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Förslag till Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) 

Härigenom föreskrivs att 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1992:736) 
skall ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

26 §5 
Av patienter får vårdavgifter tas ut enligt grunder som landstinget eller 

kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Pati-
enter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom 
patienter som avses i 3 b §, skall därvid behandlas lika. Landstinget får 
dock för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och 
besluta om vilka regler om nedsättning av avgiften som skall gälla. 

Högsta avgiftsbelopp för sluten vård är 80 kronor för varje vårddag. 
Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för sådan vård som den har 

betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Detsamma gäller i fråga 
om sådan psykiatrisk långtidssjukvård med huvudsaklig omvårdnadsin-
riktning för vilken kommunen enligt 9 § samma lag har åtagit sig betal-
ningsansvar. 
Förslag till Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 18 a och 35 §§ jordabalken skall ha 
följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

18 a §6 
Om en bostadslägenhet, som 

hyrs ut av fastighetsägaren till en 
hyresgäst för annat än fritids-
ändamål och som inte utgör del av 
hyresvärdens egen bostad, inte har 
lägsta godtagbara standard enligt 
sjätte och sjunde styckena, får 
hyresnämnden på hyresgästens 
ansökan förelägga hyresvärden att 
vidta åtgärd som behövs för att 
lägenheten skall uppnå sådan stan-
dard (upprustningsföreläggande). 

Om en bostadslägenhet, som 
hyrs ut av fastighetsägaren till en 
hyresgäst för annat än fritids-
ändamål och som inte utgör sär-
skilda boendeformer motsvarande 
sådana som avses i 20 och 21 §§ 
socialtjänstlagen eller del av 
hyresvärdens egen bostad, inte har 
lägsta godtagbara standard enligt 
sjätte och sjunde styckena, får 
hyresnämnden på hyresgästens 
ansökan förelägga hyresvärden att 
vidta åtgärd som behövs för att 
lägenheten skall uppnå sådan stan-
dard (upprustningsföreläggande). 

 
5 Senaste lydelse 1998:856 
6 Senaste lydelse 1997:62 
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I föreläggandet skall bestämmas inom vilken tid den åtgärd som avses 
med föreläggandet skall ha vidtagits. Vite får sättas ut i föreläggandet. 
Tiden i föreläggandet får förlängas, om det finns särskilda skäl för det 
och ansökan om förlängd tid görs före utgången av den tidsfrist som 
gäller. 

Föreläggande får meddelas endast om åtgärden med hänsyn till kost-
naden för denna kan beräknas ge skäligt ekonomiskt utbyte. Om den 
begärda åtgärden innebär att ingrepp måste göras i andra lägenheter i 
huset, får ett föreläggande meddelas endast om hyresgästerna i dessa 
lägenheter samtycker till åtgärden. 

Bestämmelserna i 16 § fjärde – sjätte styckena tillämpas också i fråga 
om upprustningsförelägganden. 

Med fastighetsägare jämställs innehavare av tomträtt och ägare av 
byggnad som tillhör annan än ägaren av marken. 

En bostadslägenhet skall anses ha lägsta godtagbara standard, om den 
är försedd med anordning inom lägenheten för 

1. kontinuerlig uppvärmning, 
2. kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för 
hushåll och hygien, 
3. avlopp för spillvatten, 
4. personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller 

dusch, 
5. försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning, 
6. matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen 

och avställningsytor. 
Utöver vad som anges i sjätte stycket krävs det för att lägsta godtag-

bara standard skall uppnås 
1. att det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och 

till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt 
avstånd från den, och  

2. att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet 
eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas. Lag (1997:62). 

 
35 §7 

Hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att 
genom byte få en annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till 
överlåtelsen. Tillstånd skall lämnas, om hyresgästen har beaktansvärda 
skäl för bytet och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyres-
värden samt inte heller andra särskilda skäl talar mot bytet. Tillståndet 
kan förenas med villkor. 

Första stycket gäller inte, om 
1. lägenheten hyrs i andra hand, 
2. lägenheten utgör en del av 

upplåtarens bostad, 
3. Lägenheten är belägen i ett 

enfamiljshus som inte är avsett att 
hyras ut varaktigt eller i ett två-
familjshus, 

4. lägenheten har upplåtits av 

Första stycket gäller inte, om 
1. lägenheten hyrs i andra hand, 
2. lägenheten utgör en del av 

upplåtarens bostad, 
3. lägenheten är belägen i ett en-

familjshus som inte är avsett att 
hyras ut varaktigt eller i ett två-
familjshus, 

4. lägenheten har upplåtits av 

 
7 Senaste lydelse 1993:400 
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någon som innehade den med bo-
stadsrätt och lägenheten alltjämt 
innehas med sådan rätt, eller 

5. hyresavtalet avser ett möble-
rat rum eller en lägenhet för fri-
tidsändamål och hyresförhållandet 
inte har varat längre än nio måna-
der i följd. 

någon som innehade den med bo-
stadsrätt och lägenheten alltjämt 
innehas med sådan rätt, eller 

5. hyresavtalet avser ett möble-
rat rum eller en lägenhet för fri-
tidsändamål och hyresförhållandet 
inte har varat längre än nio måna-
der i följd. 

6. hyresavtalet avser särskilda 
boendeformer. 

Medverkar en kommun till att hyresgästen får en annan bostad genom 
att anvisa eller förmedla denna, får kommunen ansöka hos hyresnämnde 
om tillstånd som avses i första stycket. Detta gäller även kommunalför-
bund som har hand om bostadsförmedling som är gemensam för två eller 
flera kommuner. 
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Förslag till Lag om ändring i lagen om TV-avgift (1989:41) 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen om TV-avgift (1989:41) skall ha 
följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
För samtliga TV-mottagare som 

är avsedda att användas i inne-
havarens hushåll betalas en enda 
TV-avgift. En enda avgift betalas 
också för samtliga TV-mottagare 
som 

1. finns på samma butiks- eller 
demonstrationsställe för motta-
gare, eller 

2. finns inom samma sjukhus, 
vårdanstalt eller inrättning av lik-
nande slag, om TV-mottagarna är 
avsedda att användas av dem som 
får vård. 

För samtliga TV-mottagare som 
är avsedda att användas i inne-
havarens hushåll betalas en enda 
TV-avgift. En enda avgift betalas 
också för samtliga TV-mottagare 
som 

1. finns på samma butiks- eller 
demonstrationsställe för motta-
gare, eller 

2. finns inom samma sjukhus, 
särskilda boendeform, vårdanstalt 
eller inrättning av liknande slag, 
om TV-mottagarna är avsedda att 
användas av dem som får vård. 
Boende i särskild boendeform be-
talar TV-avgift för de mottagare 
som denne själv innehar. 
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Förslag till Förordning om ändring i socialtjänstförordningen 
(1981:750) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstförordningen (1981:750) 
att det i förordningen skall införas nya bestämmelser 46 och 47 §§ av föl-
jande lydelse. 

Avgift för hemtjänst och vård, omsorg eller service i särskilda boende-
former 

46 § 
När förbehållsbelopp eller avgift som avser hemtjänst samt vård, om-

sorg och service i särskilda boendeformer bestäms enligt 35 § social-
tjänstlagen är det den enskildes inkomster efter skatt som skall ligga till 
grund för beräkningen. Uppgifter om inkomster och kostnader skall vara 
aktuella. Kommunalskattelagens bestämmelser om vad som är skatte-
pliktiga inkomster av tjänst och näringsverksamhet skall tilllämpas. Här-
utöver får inkomster som beskattats i annat land medräknas. Kommunen 
har rätt att bortse från inkomster om dessa är av ringa betydelse. 

Beträffande vilka skattepliktiga kapitalinkomster som skall medräknas 
skall lagen om statlig inkomstskatt tillämpas. Uppgift om kapitalinkomst 
får inte vara äldre än kontrolluppgift om kaptalinkomst avseende året 
före avgiftsåret. I övrigt får förmögenhet inte påverka fastställande av 
avgift. Kommunen får bortse från förmögenhetsskatt. 

Fastighetsskatt skall räknas som bostadskostnad. 
Om den make, som har hemtjänst eller bor i särskilt boende, har den 

högsta inkomsten, skall den makens inkomst anses utgöra hälften av 
makarnas sammanlagda inkomst. Har den som beviljats insatsen den 
lägsta inkomsten skall den inkomsten ligga till grund för beräkning av 
förbehållsbeloppet. 

Inkomst för minderåriga barn skall inte medräknas. 
 

47 § 
Kommunen skall, om inget annat följer av andra stycket, bestämma 

nivå för förbehållsbeloppet så att den enskilde lägst förbehålls för ensam-
stående 122 procent av prisbasbeloppet, för makar eller sammanboende 
vardera 101 procent av prisbasbeloppet. Ingår kost i avgiften skall förbe-
hållsbeloppet vara lägst 57,5 procent av prisbasbeloppet för ensam-
boende och 100 procent av prisbasbeloppet för makar eller samman-
boende med gemensamt boende. För funktionshindrad under 65 år skall 
förbehållsbeloppet utgöra för ensamstående lägst 144 procent av prisbas-
beloppet och för makar eller sammanboende lägst 237 procent av pris-
basbeloppet. 

Om avvikelser från vad som normalt avses ingå i hemtjänst eller i sär-
skilda boendeformer föranleder merkostnader för den enskilde skall 
beloppsnivåerna höjas. Förbehållsbeloppet skall även anpassas efter mer-
kostnader för kommunalt debiterad avgift för mat. 

Ingår i den kommunala servicen avgiftsfri insats som annars skulle ha 
bekostats inom ramen för förbehållsbeloppet får nivån för förbehålls-
belopp sänkas i motsvarande mån. 
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Vid prövning av jämkning enligt 37 § socialtjänstlagen (1980:620) får 
bortses från vad som i 46 § andra stycket sägs om förmögenhet.  
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Remissinstanser till kommitténs betänkande Bo tryggt – 
Betala rätt (SOU1999:33) 
 
Remissinstanser: 
 
Svea Hovrätt, Kammarrätten i Stockholm, Länsrätten i Stockholms län, 
Länsrätten i Göteborgs- och Bohuslän, Länsrätten i Östergötlands län, 
Bostadsdomstolen, Hyresnämnden i Stockholms län, Hyresnämnden i 
Göteborgs län, Hyresnämnden i Östergötlands län, Boverket, Handikapp-
ombudsmannen, Konsumentverket, Riksförsäkringsverket, Riksrevi-
sionsverket, Riksskatteverket, Räddningsverket, Socialstyrelsen, 
Statistiska Centralbyrån, Länsstyrelsen i Dalarna, Länsstyrelsen i Kalmar 
län, Länsstyrelsen i Skåne Län, Länsstyrelsen i Västmanland, Läns-
styrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Stockholms län, Svenska 
Kommunförbundet, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), 
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Landsorganisa-
tionen i Sverige (LO), Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF), 
Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal), Vårdförbundet, 
Göteborgs kommun, Malmö kommun, Stockholms kommun, 
Norrköpings kommun, Örebro kommun, Botkyrka kommun, Kungsbacka 
kommun, Skurups kommun, Upplands-Väsby kommun, Gävle kommun, 
Skellefteå kommun, Kiruna kommun, Landskrona kommun, Nässjö 
kommun, Gnosjö kommun, Oskarshamns kommun, Trollhättans 
kommun, Kungsörs kommun, Högsby kommun, Ockelbo kommun, 
Ystads kommun, Bergs kommun, Lycksele kommun, Katrineholms 
kommun, Malå kommun, Enköpings kommun, Kramfors kommun, 
Simrishamns kommun, Habo kommun, Munkedals kommun, 
Ängelholms kommun, Säters kommun, Åmåls kommun, 
Landstingsförbundet, Gävleborgs läns landsting, Jämtlands läns lands-
ting, Kronobergs läns landsting, Skåne läns landsting, Stockholms läns 
landsting, Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Riksförbundet 
PensionärsGemenskap (RPG), Svenska Kommunalpensionärers förbund, 
Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund 
(SPRF), Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), De handikappa-
des riksförbund (DHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Sveriges 
Dövas Riksförbund (SDR), Riksförbundet för dementas rättigheter 
(Demensförbundet), Reumatikerförbundet, Neurologiskt handikappades 
Riksförbund (NHR), Anhörigrådet i Sverige, Föreningen Sveriges social-
chefer, Riksförbundet Enskild vård, Hyresgästernas riksförbund, Hyres-
gästernas Sparkasse- och Byggnadsförening (HSB), Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Sveriges fastighetsägarförbund, 
Radiotjänst i Kiruna AB, Riksbyggen (huvudkontoret) Stockholm, 
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum, Institutet för Gerontologi i 
Jönköping. 
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Lagrådsremissens lagförslag 

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:000) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:000) 
dels att 8 kap. 2 § skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 8 kap. 3–8 §§, av 

följande lydelse. 
 

Senaste lydelse  Föreslagen lydelse 
 

8 kap. 
2 §1 

För familjerådgivning, hem-
tjänst, verksamhet för barn och 
ungdom enligt 5 kap. 1 § som inte 
är stöd- och hjälpinsatser av be-
handlingskaraktär, sådant boende 
som avses i 5 kap. 5 § andra 
stycket eller 7 § tredje stycket eller 
annan liknande social tjänst får 
kommunen ta ut skäliga avgifter 
enligt grunder som kommunen 
bestämmer. Avgifterna får dock 
inte överstiga kommunens själv-
kostnader.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För familjerådgivning, verk-
samhet för barn och ungdom en-
ligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- 
och hjälpinsatser av behandlings-
karaktär, hemtjänst, dagverksam-
het, bostad i sådant särskilt bo-
ende som avses i 5 kap. 5 § andra 
stycket eller 7 § tredje stycket och 
som inte omfattas av 12 kap. jor-
dabalken eller för annan liknande 
social tjänst får kommunen ta ut 
skäliga avgifter enligt grunder 
som kommunen bestämmer. Av-
gifterna får dock inte överstiga 
kommunens självkostnader. 

I fråga om avgifter för hem-
tjänst, dagverksamhet och bostad 
i särskilt boende finns ytterligare 
bestämmelser i 3–8 §§.  
 
3 § 

Med prisbasbelopp avses det 
prisbasbelopp som fastställs enligt 
1 kap. 6 § lagen (1962:381) om 
allmän försäkring. 
 
4 § 

Med avgiftsunderlag avses den 
inkomst som den enskilde kan 
antas komma att få under de när-
maste tolv månaderna, fördelad 
med lika belopp per månad.  

Inkomsten skall beräknas enligt 
21 § första stycket 1–3 och 5 

 
1 Lydelse enligt prop. 2000/01:80, bet. 2001/01:SoU18, rskr. 2000/01:259. 
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5 § 
Avgifter för hemtjänst får inte, 

tillsammans med avgifter som av-
ses i 26 § tredje stycket hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), uppgå 
till så stort belopp att den enskilde 
inte förbehålls tillräckliga medel 
för sina personliga behov, boen-
dekostnad och andra normala lev-
nadskostnader. När avgifterna 
fastställs skall kommunen försäkra 
sig om att omsorgstagarens make 
eller sambo inte drabbas av en 
oskäligt försämrad ekonomisk si-
tuation. 

 
 
 

lagen (2001:000) om bostads-
tillägg till pensionärer m.fl. Som 
inkomst skall även räknas särskilt 
bostadstillägg enligt 20 § samma 
lag och bostadsbidrag enligt 
lagen (1993:737) om bostadsbi-
drag. Inkomsten får beräknas på 
ett för den enskilde mer fördel-
aktigt sätt.  

I fråga om makar skall den en-
skildes inkomst utgöra hälften av 
makarnas sammanlagda inkoms-
ter. 
 
5 §  

Den enskildes avgifter får  
1. för hemtjänst och dagverk-
samhet, tillsammans med avgifter 
som  avses i 26 § tredje stycket 
hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), per månad uppgå till 
högst en tolftedel av 0,48 gånger 
prisbasbeloppet,  

2. för  bostad i särskilt boende 
per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,50 gånger prisbas-
beloppet.  

Om avgifterna baseras på den 
enskildes betalningsförmåga skall 
avgiftsunderlaget beräknas enligt 
4 §.  

Avgifterna får inte uppgå till ett  
så stort belopp att den enskilde 
inte förbehålls tillräckliga medel 
av sitt avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra 
normala levnadskostnader (förbe-
hållsbelopp). När avgifterna fast-
ställs skall kommunen dessutom 
försäkra sig om att omsorgstaga-
rens make eller sambo inte 
drabbas av en oskäligt försämrad 
ekonomisk situation.  

  
6 §  

Kommunen skall bestämma den 
enskildes förbehållsbelopp genom 
att beräkna den enskildes lev-
nadskostnader, utom boendekost-
naden, med ledning av ett minimi-
belopp. Boendekostnaden skall 
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beräknas för sig och läggas till 
minimibeloppet. För sådan boen-
dekostnad som anges i 5 § första 
stycket skall dock inget förbehåll 
göras.  

Minimibeloppet skall, om inte 
annat följer av 7 §, alltid per må-
nad utgöra lägst en tolftedel av 

1. 1,294 gånger prisbasbeloppet 
för ensamstående, eller 

2. 1,084 gånger prisbasbeloppet 
för sammanlevande makar och 
sambor.  

Minimibeloppet skall täcka 
normalkostnader för livsmedel, 
kläder, skor, fritid, hygien, dags-
tidning, telefon, TV-avgift, hem-
försäkring, öppen hälso- och sjuk-
vård, tandvård, hushållsel, för-
brukningsvaror, resor, möbler, 
husgeråd och läkemedel. 
 
7 §  

Kommunen skall höja minimi-
beloppet i skälig omfattning om 
den enskilde på grund av sär-
skilda omständigheter varaktigt 
har behov av ett inte oväsentligt 
högre belopp än det som anges i 
6 § andra stycket.  

Kommunen får minska minimi-
beloppet i skälig omfattning om 
den enskilde inte har en kostnad 
för en sådan post som anges i 6 § 
tredje stycket därför att 

1. kostnaden ingår i avgiften för 
hemtjänst och dagverksamhet, 

2. kostnaden ingår i avgiften 
eller hyran för bostad i särskilt 
boende, eller 

3. posten tillhandahålls kost-
nadsfritt.  
 
8 §  

Kommunen skall ändra en av-
gift om något förhållande som 
påverkar avgiftens storlek har 
ändrats. Avgiften får ändras utan 
föregående underrättelse om 
ändringen beror på förändringar i 
prisbasbeloppet. 
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En ändring av avgiften skall 
gälla från och med månaden efter 
den månad då anledning till 
ändring har uppkommit. En 
ändring av avgiften skall dock 
gälla från och med den månad 
under vilken de förändringar har 
uppkommit som föranleder 
ändringen, om förhållandena av-
ser hela den månaden.   

 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 8 kap. 4 § och 
i övrigt den 1 juli 2002.  

2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även i fråga om beslut enligt 
8 kap. 2 § som meddelats före ikraftträdandet men avser tid därefter.  

3. Ett överklagande av ett beslut enligt 8 kap. 2 § som fattats före den 
1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det 
avser tid före ikraftträdandet. För den del av beslutet som avser tid efter 
ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna. 
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Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) 

Härigenom föreskrivs att 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)1  
skall ha följande lydelse. 

 
Senaste lydelse Föreslagen lydelse 

 
26 §2 

Av patienter får vårdavgifter tas ut enligt grunder som landstinget eller 
kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Pati-
enter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom 
patienter som avses i 3 c §, skall därvid behandlas lika. Landstinget får 
dock för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och 
besluta om vilka regler om nedsättning av avgiften som skall gälla. 
Högsta avgiftsbelopp för sluten vård är 80 kronor för varje vårddag.  

Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för sådan vård som den har 
betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Detsamma gäller i fråga 
om sådan psykiatrisk långtidssjukvård med huvudsaklig omvårdnads-
inriktning för vilken kommunen enligt 9 § samma lag har åtagit sig 
betalningsansvar. 

Avgifter för vård enligt 18 §, för 
förbrukningsartiklar enligt 18 c § 
eller för sådan långtidssjukvård 
som en kommun har betalningsan-
svar för enligt 2 eller 9 § lagen 
(1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård får inte, tillsammans 
med avgifter som avses i 8 kap. 2 § 
andra stycket socialtjänstlagen 
(2001:000), uppgå till så stort be-
lopp att den enskilde inte förbe-
hålls tillräckliga medel för sina 
personliga behov, boendekostnad 
och andra normala levnadskost-
nader. När avgifterna fastställs 
skall kommunen försäkra sig om 
att vårdtagarens make eller sambo 
inte drabbas av en oskäligt försäm-
rad ekonomisk situation. 

 

Avgifter för vård enligt 18 §, för 
förbrukningsartiklar enligt 18 c § 
eller för sådan långtidssjukvård 
som en kommun har betalningsan-
svar för enligt 2 eller 9 § lagen 
(1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård får, tillsammans med 
avgifter för hemtjänst och dag-
verksamhet  enligt 8 kap. 5 § för-
sta stycket socialtjänstlagen 
(2001:000), per månad  uppgå till 
högst en tolftedel av 0,48 gånger 
prisbasbeloppet. Avgifterna får 
dock inte uppgå till så stort belopp 
att den enskilde inte förbehålls 
tillräckliga medel av sitt avgifts-
underlag för sina personliga be-
hov och andra normala levnads-
kostnader (förbehållsbelopp). När 
avgifterna fastställs skall kommu-
nen dessutom försäkra sig om att 
vårdtagarens make eller sambo 
inte drabbas av en oskäligt försäm-

 
1 Lagen omtryckt 1992:567. 
2 Lydelse enligt prop. 2000/01:80, bet. 2001/01:SoU18, rskr. 2000/01:259. 
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rad ekonomisk situation.  
Avgiftsunderlaget och förbe-

hållsbeloppet skall beräknas enligt 
8 kap. 3–7 §§ socialtjänstlagen 
(2001:000).   

                       

 
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.  
2. I fråga om beslut enligt 26 § tredje stycket som meddelats före 

ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna 
tillämpas.  

3. Ett överklagande av ett beslut enligt 26 § tredje stycket som fattats 
före den 1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del 
det avser tid före den 1 juli 2002. För den del av beslutet som avser tid 
efter ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmel-
serna.  
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Förslag till lag om ändring i lagen (1987:813) om 
homosexuella sambor 

Härigenom föreskrivs att punkten 19 i lagen (1987:813) om homosex-
uella sambor1 skall ha följande lydelse.  

 
Senaste lydelse Föreslagen lydelse 

 
Om två personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande, skall 

vad som gäller i fråga om sambor enligt följande lagar och bestämmelser 
tillämpas även på de homosexuella samborna: 

1. lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem,  
2. ärvdabalken,  
4. jordabalken, 
4. 10 kap. 9 § rättegångsbalken,  
5. 4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken,  
6. inkomstskattelagen (1999:1229),  
7. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,  
8. bostadsrättslagen (1991:614),  
9. lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer, 
10. 5 kap. 18 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),  
11. 5 och 12 §§ lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa 

innehav av finansiella instrument,  
12. 14 kap. 3 §, 4 § tredje stycket och 8 § tredje stycket vallagen 

(1997:157),  
13. 36 § första stycket lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigeval, 

m.m.,  
14. 4 § lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall, 
15. 10 kap. 18 §, 11 kap. 2, 15 och 16 §§, 12 kap. 7 och 8 §§ samt 

16 kap. 7 och 9 §§ föräldrabalken, 
16. säkerhetsskyddslagen (1996:627),  
17. lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall 

vid 1997–2001 års taxeringar, 
18. lagen (1993:737) om bostadsbidrag, 
19. 8 kap. 2 § andra stycket 

socialtjänstlagen (2001:000),  
 

19. 8 kap. 5 § andra stycket och 
6 § andra stycket socialtjänstlagen 
(2001:000),  

20. 26 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),  
21. 2 kap. 4 § utlänningslagen (1989:529),  
22. 12 § första stycket 2 lagen (2001:000) om svenskt medborgarskap. 
Förutsätter dessa lagar eller bestämmelser att samborna skall vara 

ogifta, gäller det också de homosexuella samborna. 
                       

 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. 

 

 
1 Lydelse enligt prop. 2000/01:80, bet. 2001/01:SoU18, rskr. 2000/01:259. 
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Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2001-06-15 

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet  
Leif Thorsson, regeringsrådet Rune Lavin. 
 
Enligt en lagrådsremiss den 7 juni 2001 (Socialdepartementet) har 
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:000), 
2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 
3. lag om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor. 
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn 

Åsa Hult. 
Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 

Överklagande av individuella beslut 
 
Enligt 8 kap. 2 § bibehålls den ordningen att kommunen får ta ut skäliga 
avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Det medför att ett 
avgiftsuttag förutsätter att det finns en av kommunfullmäktige beslutad 
taxa efter vilken vederbörande nämnd kan debitera avgiften i det enskilda 
fallet. Både taxebeslutet och ett på taxan grundat debiteringsbeslut kan 
bli föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förslaget är 
inte avsett att innebära någon ändring i detta hänseende. 

En nyhet i förslaget är att i lagen införs bestämmelser som särskilt 
skall beaktas vid beräkningen av avgiftens storlek i det enskilda fallet. 
Hit hör bestämmelserna om beräkning av avgiftsunderlag i 4 §, boende-
kostnad i 6 § och minimibelopp i 7 § samt bestämmelserna om avgifts-
ändring i 8 §. Det framgår inte av förslaget på vilket sätt individuella be-
slut i någon av de nämnda frågorna skall kunna överklagas. Utan ut-
tryckliga bestämmelser kommer besluten att få överklagas genom begä-
ran om laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

De föreslagna bestämmelserna är i nästan alla viktiga hänseenden for-
mulerade som åligganden för kommunen (”skall”, se 4 § andra stycket, 
5 § andra stycket, 6 §, 7 § första stycket och 8 §) och ger alltså 
kommunen inte någon valfrihet i fråga om beräkningen av avgiftens 
storlek. Från enskilds synpunkt skulle detta kunna uttryckas så att denne 
kommer att ha en ”rätt” att få sin avgift beräknad på visst sätt. Vidare kan 
tillämpningen av de ifrågavarande bestämmelserna komma att omfatta 
uppskattningar och bedömningar av skälighets- eller lämplighetsnatur. 
Tvister i sådana frågor mellan en kommun och enskild kan över huvud 
taget inte tas upp inom ramen för en laglighetsprövning. Av betydelse är 
också att den enskilde genom en sådan prövning inte kan uppnå ett beslut 
som i sak ersätter kommunens överklagade beslut; ett bifall till hans 
överklagande kan på sin höjd innebära att kommunens beslut upphävs.  

Enligt Lagrådets mening bör de individuella beslut rörande avgiftens 
storlek som kan meddelas enligt de föreslagna bestämmelserna i 8 kap. 
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kunna överklagas medelst anförande av förvaltningsbesvär. Detta skulle 
för den enskilde möjliggöra en fullständig överprövning av kommunens 
beslut och kunna resultera i ett för denne gynnande domstolsavgörande i 
själva saken. Lagrådet förordar därför att de slags beslut varom här är 
fråga tas upp i den uppräkning av överklagbara beslut som finns i 16 kap. 
3 §. 

 
8 kap. 4 § 
I andra stycket andra meningen föreslås en regel av innebörd att den en-
skilde omsorgstagarens inkomst får beräknas på ett för henne eller ho-
nom förmånligare sätt än vad som följer av bestämmelsen i styckets 
första mening. I författningskommentaren uttalas att hänsyn härvid måste 
tas till likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen. 

Den valda formuleringen för tanken i första hand till att en kommun i 
enskilda fall, för en enskild omsorgstagare, får göra en för henne eller 
honom förmånligare beräkning. Likställighetsgrundsatsen leder  till att en 
sådan förmånligare behandling inte får ske utan att den kommer alla om-
sorgstagare till godo på likartat sätt. Under föredragningen inför Lagrådet 
har emellertid framkommit att avsikten med bestämmelsen inte är att 
reglera enskilda fall utan att en kommun skall ha frihet att i sitt beslut om 
att antaga en avgiftstaxa välja beräkningssätt som är förmånligare för den 
enskilde. I sådana fall är det ett lämpligare uttryckssätt att inkomsten för 
”de enskilda” [eller: ”omsorgstagarna”; jfr 5 §]  får beräknas på förmån-
ligare sätt. Det har upplysts att det i förslaget använda uttrycket har valts 
på inrådan av granskningsenheten i Justitiedepartementet för att ett en-
hetligt uttryckssätt skulle komma till användning i lagen, som eljest talar 
om den enskilde omsorgstagaren i singularis. Det sistnämnda synes dock 
bero på att regeln då avser den enskilde och inte kollektivet av omsorgs-
tagare. 

Att använda ett formellt kongruent uttryckssätt i strid med det avsedda 
materiella innehållet i en särskild bestämmelse är inte godtagbart. Lag-
rådet förordar att antingen uttrycket ”den enskilde” ersätts av ”de en-
skilda” eller ”de enskilda omsorgstagarna” eller meningen ges följande 
lydelse: ”En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten skall 
beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde”. 
 
8 kap. 5 § 
I paragrafens första stycke anges avgiftstaket (”maxtaxan”), en regel av 
materiell innebörd. Bestämmelsen i det föreslagna tredje stycket är en 
annan materiell regel enligt vilken avgifterna, efter maximeringen i första 
stycket, inte får inkräkta på förbehållsbeloppet. Det framstår som lämp-
ligt att bestämmelsen får utgöra en egen paragraf, till vilken också som 
en sista mening kan föras bestämmelsen i andra stycket om beräkningen 
av avgiftsunderlaget i vissa fall (som troligen kommer att vara normal-
fallet).  

Förslaget föranleder omnumrering av 6–8 §§ i det remitterade förslaget 
samt följdändringar i de båda övriga remitterade förslagen. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 
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Socialdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 juli 2001 
 
Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Thalén, 
Winberg, Lindh, von Sydow, Messing, Engqvist, Rosengren 

 
Föredragande: statsrådet  Engqvist 
 
 
 
 
Regeringen beslutar proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och 
handikappomsorg 
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Protokoll 2016-10-26

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
12:45-15:45 Konferens Ånnaboda, lokal Björnen 2, 

Ånnaboda  

Övriga
Gustav Olofsson (Förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §65

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Gerry Milton (SD)
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Protokoll 2016-10-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-26

Datum för överklagan 2016-10-27 till och med 2016-11-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-10-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§65 - Ändring av avgift vid korttidsvård i Lekebergs kommun 
(VON 16-174)
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen rekommenderar att vid kommunal insats i form av korttidsvistelse som utgår under 
en kortare tidsperiod än en månad bör nivån anpassas därefter på ett proportionerligt sätt. Avgiften 
per dag får således inte var mer än högkostnadsskyddet dividerat med 30. Se Prop. 2000/01:149 sid 
45 och 57. Det innebär att Lekebergs kommun sänker avgiften från 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att sänka dygnsavgiften för korttidsvård 
med 67 kr från nuvarande 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att sänka dygnsavgiften för korttidsvård 
med 67 kr från nuvarande 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att sänka dygnsavgiften för korttidsvård 
med 67 kr från nuvarande 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av avgift vid korttidsvård - (36478)
 Prop. 2000/01:149 - (36587)
 §134 VONAU Ändring av avgift vid korttidsvård i Lekebergs kommun - (VON 16-174-1)

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §200

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§200 - Ändring av avgift vid korttidsvård i Lekebergs kommun (KS 
16-608)
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen rekommenderar att vid kommunal insats i form av korttidsvistelse som utgår under 
en kortare tidsperiod än en månad bör nivån anpassas därefter på ett proportionerligt sätt. Avgiften 
per dag får således inte var mer än högkostnadsskyddet dividerat med 30. Se Prop. 2000/01:149 sid 
45 och 57. Det innebär att Lekebergs kommun sänker avgiften från 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige sänker dygnsavgiften för korttidsvård med 67 kr från nuvarande 133 kr/dygn till 
66 kr/dygn.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av avgift vid korttidsvård i Lekebergs kommun - (KS 16-608-4)
 §179 KSAU Ändring av avgift vid korttidsvård i Lekebergs kommun - (KS 16-608-5)
 Proposition 2000/01:149 - Avgifter inom äldre- och handikappomsorg - (KS 16-608-2)
 Tjänsteskrivelse - Ändring av avgift vid korttidsvård - (KS 16-608-3)
 VON §65/2016 Ändring av avgift korttidsvård - (KS 16-608-1)
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Tjänsteskrivelse 2016-10-11 1 (1)

Dnr: KS 16-549

Skattesats för allmän kommunalskatt 2017
   

Ärendebeskrivning
Fastställande av 2017 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt 
kommunallagen 8 kapitlet 6§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads 
utgång och beslutas av kommunfullmäktige innan november månads utgång. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen höjs med 1:00 kronor 2017. 
Skattesatsen 2016 är 21:43 kronor och blir således 22:43 kronor.

1 Bakgrund
Enligt kommunallagens 8 kapitel 6§ ska kommunstyrelsen före oktober månads 
utgång föreslå skattesatsen för kommande år.

Skattesatsen för 2016 uppgår till 21:43 kronor per beskattningsbar 
hundrakronorssedel och föreslås höjas med 1:00 kronor till 22:43 kronor 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 22:43 kronor per 
skattekrona.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §159

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§159 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2017 (KS 16-549)
Ärendebeskrivning
Fastställande av 2017 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 kapitlet 6§, 
föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av kommunfullmäktige 
innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen höjs med 
1:00 kronor 2017. Skattesatsen 2016 är 21:43 kronor och blir således 22:43 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 22:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kjell Edlund (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2016-10-18

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §172

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Berth Karlsson 
(S)

Page 1 of 3Page 170 of 345



Protokoll 2016-10-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-18

Datum för överklagan 2016-10-26 till och med 2016-11-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-10-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§172 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2017 (KS 16-549)
Ärendebeskrivning
Fastställande av 2017 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 kapitlet 6§, 
föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av kommunfullmäktige 
innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen höjs med 
1:00 kronor 2017. Skattesatsen 2016 är 21:43 kronor och blir således 22:43 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 22:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärende

Yrkanden

Kjell Edlund (S), Mikael Bergdahl (S), Ewonne Granberg (S), Jette Bergström (S),  Gerry Milton (SD) 
och Kerstin Leijonborg (FL) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 22:43 kronor per skattekrona.

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2017 - (KS 16-549-1)
 §159 KSAU Skattesats för allmän kommunalskatt 2017 - (KS 16-549-2)
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Tjänsteskrivelse 2016-11-08 1 (1)

Dnr: KS 16-325

Tjänsteskrivelse – MER-plan 2017 med plan för 2018-
2019
   

Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER-plan 2017 med ekonomisk plan 2018-2019” finns 
kommunfullmäktiges mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de 
närmaste åren.  Med utgångspunkt i målen har ett förslag till mål och budget för 
2017 med plan för 2018-2019 tagits fram.

Målen är desamma som 2016 men en del indikatorer har justerats. Bland annat har 
ambitionsnivån inom trygghet har sänkts, miljödiplomering har lagts till och 
överskottsmålet justerats till 2 %.

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2017-2019 utifrån 
aktuell bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska 
budgetramar m.m.

2017 års ekonomiska resultat budgeteras till 8 687 tkr, vilket motsvarar 2 % av 
kommunens skatter och bidrag vilket överensstämmer med målen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige  
1. Fastställer MER-plan 2017 och ekonomisk plan 2018-2019,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl 
som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska 
behandlas i nämnd och anmälas till kommunstyrelsen,
3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i 
investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 
2017

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Bilock Gustav Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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MER-plan 2 (24)
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1 Förord
Lekeberg är en attraktiv och expansiv kommun som har den procentuellt högsta 
befolkningstillväxten hittills under 2016 i Örebro län. Lekebergsalliansens budget är 
en fortsättning på denna positiva utveckling. Här nedan presenteras ett antal 
satsningar inför budgetåret 2017 samt planåren 2018/2019.

Kommunfullmäktige har beslutat om målet Lekebergs kommun ger barn och unga 
möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Som en del i att uppnå 
detta mål gör Lekebergsalliansen följande satsningar: Under 2017 färdigställs en ny 
fyraavdelningsförskola i Hidinge där barn inspireras till lek och lärande. Vi satsar 
ytterligare 560 000 kronor på IT-projektet en-till-en inom grundskolan. Utöver dessa 
riktade satsningar förstärks Kultur- och bildningsnämndens ram för att möta det 
ökade antalet elever inom förskola och grundskola.

Kommunfullmäktige har beslutat om målet Lekebergs kommun ska erbjuda en trygg 
och god omsorg för alla. Som en del i att uppnå detta mål färdigställs under 2017 en 
ny gruppbostad för LSS vilket ger möjlighet att utöka antalet platser på särskilt 
boende. Vidare satsar Lekebergsalliansen ytterligare 11 miljoner kronor på att 
förstärka socialnämndens budget.

Kommunfullmäktige har beslutat om målen Lekebergs kommun gör det enkelt för 
sina medborgare att bo i Lekeberg samt Lekeberg kommun växer och utvecklas på ett 
hållbart sätt. 

I arbetet med att uppnå dessa mål gör Lekebergsalliansen flera satsningar. Kommuns 
bostadsbolag Lekebergbostäder bygger under 2017 36 nya lägenheter i Fjugesta för 
att göra det möjligt för fler att bo i attraktiva Lekeberg. Som en del i att utveckla 
kultur- och mötesarenor för alla åldrar kommer biblioteket att byggas ut. Vidare 
satsar vi 400 000 kronor på fiberutbyggnad i kommunen. För att säkerställa god 
vattenförsörjning dras en ny vattenledning mellan Lanna och Fjugesta.

Lekebergsalliansen planerar för en hållbar utveckling och budgeterar ett resultat om 
2 % under budgetåret 2017 samt planåren 2018/2019 och där med möjliggör vi  
framtida byggnationer av bland annat skola och särskilt boende samt fortsatt 
utveckling av våra verksamheter.

För Lekebergsalliansen

CenterpartietModeraternaKristdemokraternaLiberalernaMiljöpartiet
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2 Kommunens organisation

2.1 Kommunfullmäktiges sammansättning
Partier Ledamöter
Centerpartiet C 9

Moderaterna M 5

Kristdemokraterna KD 2

Liberalerna L 1

Miljöpartiet MP 1

Socialdemokraterna S 10

Sverigedemokraterna SD 4

Framtidspartiet Lekeberg FL 2

Vänsterpartiet V 1

2.2 Kommunens organisation
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3 MER-styrning
Under 2014 har kommunfullmäktige antagit en ny styrmodell för kommunen, MER-
styrning (Mål, Ekonomi och Resultat). Syftet med den nya modellen är öka 
fokuseringen på att arbeta med mål och uppföljning av dessa för att utnyttja 
kommunens resurser effektivt och tillhandahålla tjänster med hög kvalitet.

Styrningen i Lekebergs kommun utgår från kommunens långsiktiga vision samt vid 
varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den 
kommunala verksamheten.

Med hjälp av kommunfullmäktiges mål och de ekonomiska ramarna som fastställs i 
kommunens MER-plan (mål, ekonomi och resultat) styrs kommunen. I Lekebergs 
kommun är det målen som styr och ekonomin ett medel för att uppnå målen.

Lekebergs kommuns styrmodell bygger på fyra olika nivåer. De fyra nivåerna är 
vision, kommunfullmäktiges mål, nämndmål och aktiviteter.

Högsta nivån är visionen som pekar ut riktningen för kommunen och alla mål som 
kommunen sätter är i syfte att nå visionen. Visionen kompletteras med olika 
program, planer och policyer.

Kommunfullmäktiges mål antas i samband med kommunens MER-plan. 
Kommunfullmäktiges mål är övergripande och löper över flera år, tex en 
mandatperiod, med mindre revideringar. Kommunfullmäktiges mål ska bygga på 
kommunens vision och de policyer och program som kommunfullmäktige antagit.

Kommunfullmäktige beslutar också om indikatorer och målvärden för sina mål och 
sätter därmed ambitionsnivån för dessa. Det är baserat på dessa som uppföljningen 
görs och bedömningen om nämnderna har uppfyllt kommunfullmäktiges mål.

Alla kommunens nämnder fattar beslut om sina nämndmål i samband med 
nämndens MER-plan. Alla nämndmål ska ha indikatorer som är mätbara, 
uppföljningsbara och helst jämförbara. Det ska finnas indikatorer som visar ett nu 
läge samt målvärde som ska uppnås kommande år, ett nämndmål kan ha flera 
indikatorer.

Varje nämnd följer upp sina nämndmål tre gånger om året, två gånger under 
pågående verksamhetsår och en gång i verksamhetsberättelserna för respektive 
nämnd.
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3.1 Attraktiv kommun 
Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2017

Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Ansvarig för 
uppföljning

Andel av medborgarna som tar 
kontakt med kommunen via telefon 
får ett direkt svar på en enkel fråga

72% 90% 95% 95% Samtliga ansvariga 
minus bolagen 

Andel av medborgarna som skickar in 
en enkel fråga via e-post får svar inom 
två arbetsdagar

70% 70% 90% 100% Samtliga ansvariga 
minus bolagen

Lekebergs kommun gör det enkelt 
för sina medborgare att bo i 
Lekeberg

Ansvariga: 
- Kommunstyrelsen
- Kultur- och bildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kommunens bolag

Nöjd-Region-Index 67% 70% 72% 72% Kommunstyrelsen

Värde medarbetarundersökningen 
(medel)

3,86 4 4,1 4,2 Samtliga ansvariga 
minus bolagen 

Sjukfrånvaro 7,8% 7% 6,75% 6,5% Samtliga ansvariga 
minus bolagen 

Invånarantal 7 622 
(1 nov) 

Öka Öka Öka Kommunstyrelsen

Färdigställda bostäder i småhus under 
året, antal/1000 inv.

3,7 3 3 3 Kommunstyrelsen

Lekebergs kommun växer och 
utvecklas på ett hållbart sätt

Ansvariga: 
- Kommunstyrelsen
- Kultur- och bildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kommunens bolag

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus 
under året, antal/1000 inv.

4 2,2 2,2 2,2 Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktiges mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2017

Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Ansvarig för 
uppföljning

IT-supportärenden som tar mer än 
dag

45% 45% 45% Sydnärkes IT-
nämnd 

Nämnderna och styrelsen håller sin 
budgetram

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr Samtliga ansvariga 
minus bolagen 

Kommunens ekonomiska resultat i 
genomsnitt under en treårsperiod

2% 2% 2% 2% Samtliga ansvariga 
minus bolagen 

Årets investeringar och amorteringar 
finansieras av egna medel.

100% 100% 100% 100% Kommunstyrelsen

Verksamhetens nettokostnad ska 
understiga 100 procent av skatter och 
bidrag.

Ja Ja Ja Ja Kommunstyrelsen

Andelen förnybar energi 100% 100% 100% 100% Samtliga ansvarigaLekebergs kommun minskar sin 
klimatpåverkan
Ansvariga: 
- Kommunstyrelsen
- Kultur- och bildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kommunens bolag

Miljödiplomering av Lekebergs 
kommun

Nej Nej Ja Ja Samtliga ansvariga
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3.2 Barn och unga 
I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla 
sin fulla potential.

Kommunfullmäktiges mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2017

Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Ansvarig för 
uppföljning

Elever i åk 3 som deltagit i alla 
delprov som klarat alla delprov för 
ämnesproven i SV, Sv2 och MA

62% Öka från 
75%

Öka från 
75%

Öka från 
75%

Kultur- och 
bildningsnämnden

Elever i åk 6 med lägst betyg E för 
ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA

96% öka från 
97%

öka från 
97%

öka från 
97%

Kultur- och 
bildningsnämnden

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen

82,1% öka från 
82,1%

öka från 
82,1%

öka från 
82,1%

Kultur- och 
bildningsnämnden

Lekebergs kommun ger barn och 
unga möjligheter att utvecklas 
optimalt utifrån sina förutsättningar

Ansvariga: 
- Kultur- och bildningsnämnden

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram

91,5% öka från 
93,1%

öka från 
93,1%

öka från 
93,1%

Kultur- och 
bildningsnämnden
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3.3 Trygghet
I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med 
respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg

Kommunfullmäktiges mål Indikator Utgångsvärde Målvärd
e 2017

Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Ansvarig för 
uppföljning

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst

95% 85% 85% 85% Socialnämnden

Andelen brukare på särskilt boende 
som är ganska/mycket nöjda med 
sitt särskilda boende

85% 80% 80% 80% Socialnämnden

Lekebergs kommun erbjuder en 
trygg och god omsorg för alla utifrån 
behov

Ansvariga: 
- Socialnämnden

Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, 
antal/1000 inv

16 15 14 14 Socialnämnden
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3.4 Näringsliv 
Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, 
och offentliga verksamheter arbetar tillsammans.

Kommunfullmäktiges mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2017

Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Ansvarig för 
uppföljning

Företagens bedömning av 
kommunens service

71 72 73 74 Kommunstyrelsen

Antalet sociala företag 0 1 1 2 Kommunstyrelsen

Lekebergs kommun erbjuder goda 
förutsättningar för företagande, 
socialt företagande och 
företagsetableringar.
Ansvariga: 
- Kommunstyrelsen

Ranking av kommunens 
företagsklimat (svenskt näringsliv)

39 38 37 36 Kommunstyrelsen

Page 185 of 345



MER-plan 12 (24)

4 Lekebergs kommuns ekonomi 
I kommunallagen kapitel 8 § 5 regleras balanskravet. Det innebär att kommuner och landsting ska ha 
en ekonomi i balans, vilket innebär att varje års intäkter ska överstiga dess kostnader. Skulle 
kommunen redovisa ett negativt resultat ska det egna kapitalet återställas inom en treårsperiod d v s 
motsvarande överskott redovisas senast år tre efter räkenskapsåret.

Balanskravet är ett minimikrav och ska ses som ett led i att uppnå god ekonomisk hushållning. För att 
nå och behålla en god ekonomi, och därmed handlingsfrihet, krävs långsiktighet i den ekonomiska 
planeringen. Ett steg i den riktningen är att uppnå kommunens finansiella mål.

 Resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till två procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag).

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.
 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag.

4.1 Ekonomisk uppföljning
Månatlig ekonomisk uppföljning görs av ekonomiavdelningen till respektive nämnd och styrelse. 
Finansiell uppföljning redovisas direkt till kommunfullmäktige rörande investeringar, likviditet och 
upplåning samt amorteringar vid behov.

Kommunövergripande uppföljningar/prognoser av ekonomi redovisas till kommunfullmäktige.

 Prognos 1 avser januari t.o.m. april månad.
 Prognos 2 tillika delårsbokslutet avser redovisningen per den 31 juli, inklusive kommunens 

helägda bostadsbolag.
 Prognosen 3 bygger på redovisningen t.o.m. oktober månad.
 Årsredovisning avser årets resultat och verksamhetsberättelse per den 31 december.

Förvaltningschef ansvarar för ekonomi- och måluppföljningen. Ekonomiavdelningen tillsammans med 
förvaltningarna svarar för det ekonomiska underlaget.

4.2 Investeringar
Kommunfullmäktige beslutar för respektive nämnd/styrelse driftbudgetramen och utifrån den ramen 
kan nämnden/styrelsen besluta om investeringar i samband med antagande av internbudgeten. 
Driftbudgetanslaget ska finansiera kapitalkostnaden för den tänkta investeringen.

4.3 Finansiering
Kommunstyrelsen ansvarar för finansiering av kommunens verksamhet d v s upplåning, likviditet 
mm. Avtal om leasing får endast beslutas av kommunstyrelsen. För de medel som tas i anspråk för 
investeringar ska nämnderna betala en intern ränta om 1,75 % för 2017, i enlighet med Sveriges 
kommuner och landsting rekommendationer som bygger på den långa statsobligationsräntan. 
Räntan beräknas på anläggningstillgångens bokförda värde. Nämnderna påförs också en kostnad för 
avskrivningar av anläggningstillgångar som ska spegla den värdeminskning som p.g.a. förslitning sker 
av tillgångarna.
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4.4 Avgiftsfinansiering
Kommunens kostnader för vatten- och avloppsverksamheten ska i möjligaste mån täckas av avgifter 
från abonnenterna. I budget 2017 skattesubventioneras VA-verksamheten med 1 060 tkr, vilket är 
1 000 tkr mindre än 2016. Taxehöjning har skett både 2015, 2016 och 2017, för att täcka de stora 
investeringar som krävs både i VA-nätet men också för det sk Örebrovattnet. Vatten- och 
avloppsverksamheten särredovisas enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster”. När det gäller 
avfallsverksamheten, så har den from 2015 lagts över i Sydnärkes kommunalförbund. 
Avfallsverksamheten ska i sin helhet täckas genom avgifter från abonnenterna.

4.5 Tidsplaner för ekonomiadministration
För att kunna genomföra ekonomiska uppföljningar/prognoser, bokslutsarbetet och 
budgetprocessen så bra som möjligt under året kommer tidplaner och riktlinjer att upprättas. 
Kommunstyrelsen beslutar om övergripande tidplaner och ekonomiavdelningen fastställer 
detaljerade instruktioner.
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5 Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteprognos, cirkulär 16:51 daterat den 5 oktober 2016 är 
grunden till kommunens budget 2017 och ekonomiska planen för 2018-2019.

RESULTATRÄKNING BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019

Verksamhetens nettokostnad -411 164 tkr -425 826 tkr -441 763 tkr

Avskrivningar -16 902 tkr -13 838 tkr -11 793 tkr

VERKSAMHETENS NETTO -428 066 tkr -439 664 tkr -453 556 tkr

Skatter och bidrag 436 153 tkr 447 987 tkr 462 163 tkr

Finansnetto 600 tkr 600 tkr 600 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRA ORDINÄRA POSTER 8 687 tkr 8 923 tkr 9 207 tkr

Extraordinära intäkter/kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr

ÅRETS RESULTAT 8 687 tkr 8 923 tkr 9 207 tkr

Årets resultat i % av skatter och bidrag 2,00% 2,00% 2,00%

Finansieringsmålet att resultatet ska vara positivt och uppgå till två procent av skatter och bidrag 
uppnås 2017, med föreslagna tilldelning av budgetramar. Även de övriga finansiella målen uppnås 
2017.

5.1 Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens budgeterade nettokostnad för 2017 är 7,4 procent högre än 2016 års budget vid ett 
budgeterat resultat om 8 687 tkr. I planårens resultat ingår förväntade skatteintäkter, beräknad 
kapitalkostnad och avskrivning för kända investeringar, förväntad pensionsutbetalning och 
beräkningen utgår från föreslagna budgetramar 2016. Arbetsgivaravgiften ingår i 
beräkningsunderlaget med 38,46 procent. I verksamhetens nettokostnader ingår, förutom 
nämndernas driftkostnader, pensionsutbetalningar inklusive särskild löneskatt.

5.2 Avskrivningar
För 2017 beräknas avskrivningarna på kommunens anläggningar uppgå till nästan 17 mnkr och 
grundas på kända investeringar till och med 2016. Avskrivningar sker på anskaffningsvärdet av en 
anläggningstillgång och påbörjas halvårsvis efter det att investeringen slutförts.

5.3 Skatter och bidrag
Skattesatsen för allmän kommunalskatt uppgår i beräkningen till 22,43 procent per skattekrona. 
Enligt SKL skatteprognosberäkning kommer kommunen att erhålla 436,2 mnkr i skatteintäkter, 
generella statsbidrag samt utjämningen (skatter och bidrag). Vilket motsvarar en ökning med 33,8 
mnkr gentemot 2016 års budgeterade skatteintäkter.

5.4 Finansnetto
Under finansnettot budgeteras kommunens ränteintäkter och räntekostnader. I ränteintäkterna 
ingår bland annat avkastning på kommunens bankmedel och räntekostnaderna är främst för 
pensionsskulden samt borgensavgiften från LEBO.
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5.5 Årets resultat
Ett av kommunens finansiella mål är att årsresultatet ska motsvara två procent av de skatter och 
bidrag som kommunen erhåller årligen, vilket också budgeteras inför 2017. Anslaget för kommunens 
oförutsedda är beräknat till ca 2,3 mnkr under förutsättning att kommunfullmäktige antar liggande 
förslag på budgetramar 2017.

5.6 Balansräkning
Balansräkningen visar på kommunens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Budget och plan 
kolumnerna bygger främst på ett förväntat resultat som redovisas i resultaträkningen.

BALANSRÄKNING BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019

TILLGÅNGAR 281 415 tkr 290 701 tkr 300 278 tkr

Mark och byggnader 83 298 tkr 85 178 tkr 86 929 tkr

Maskiner och inventarier 33 052 tkr 33 799 tkr 34 493 tkr

Finansiella anläggningstillgångar 18 075 tkr 18 075 tkr 18 075 tkr

Anläggningstillgångar 134 425 tkr 137 052 tkr 139 497 tkr

Förråd 4 507 tkr 4 507 tkr 4 507 tkr

Fordringar 37 464 tkr 35 200 tkr 33 125 tkr

Kassa och bank 105 019 tkr 113 942 tkr 123 149 tkr

Omsättningstillgångar 146 990 tkr 153 649 tkr 160 781 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING, SKULD 281 415 tkr 290 701 tkr 300 278 tkr

Eget kapital 201 972 tkr 210 895 tkr 220 102 tkr

därav årets resultat 8 687 tkr 8 923 tkr 9 207 tkr

Avsättningar 18 142 tkr 18 505 tkr 18 875 tkr

Kortfristiga skulder 61 301 tkr 61 301 tkr 61 301 tkr
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5.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar kommunens förväntade likviditetsförändring. Det är viktigt med tillgång till 
likvida medel för att bland annat att kunna betala ut löner vid månadsskiftet. Löneutbetalningen 
motsvarar ca 15 mnkr.

KASSAFLÖDESANALYS BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 8 687 tkr 8 923 tkr 9 207 tkr

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet

0 tkr 0 tkr 0 tkr

Avskrivningar 16 902 tkr 13 838 tkr 11 793 tkr

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital

25 589 tkr 22 761 tkr 21 000 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga 
fordringar

2 500 tkr 2 264 tkr 2 075 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av förråd 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Ökning(+) /minskning(-) av kortfristiga 
skulder

0 tkr 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN

28 089 tkr 25 025 tkr 23 075 tkr

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -19 402 tkr -16 102 tkr -13 868 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHET

8 687 tkr 8 923 tkr 9 207 tkr

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Ökning(-) /minskning(+) av långfristiga 
fordringar

0 tkr 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHET

8 687 tkr 8 923 tkr 9 207 tkr

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 8 687 tkr 8 923 tkr 9 207 tkr

Likvida medel vid årets början 96 332 tkr 105 019 tkr 113 942 tkr

Likvida medel vid årets slut 105 019 tkr 113 942 tkr 123 149 tkr
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6 Finansiella nyckeltal
 NYCKELTAL BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019

Verksamhetens andel av skatteintäkter 94,3% 95,1% 95,6%

Resultat före extraord 
poster/verksamhetens nettokostnader

2,0% 2,0% 2,0%

Soliditet inklusive hela pensionsskulden 19,3% 20,5% 21,6%

Kassalikviditet 232,3% 243,2% 255,0%

Finansiella nettotillgångar / verksamhets 
kostnader

19,6% 20,4% 21,1%

6.1 Verksamhetens andel av skatteintäkter
En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att 
balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på denna balans är 
nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras 
till kommunens skatteintäkter. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent, har kommunen 
en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Når kommunen en nettokostnadsandel på 
98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god ekonomisk 
hushållning

6.2 Resultat före extraordinära poster
Ett annat mått på balansen mellan de löpande intäkterna och kostnaderna är resultat före 
extraordinära poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande kostnader och intäkter och 
bör i förhållande till verksamhetens kostnader ligga runt två procent över en längre tidsperiod. Detta 
för att kommunen ska kunna behålla sin kort- och långsiktiga handlingsberedskap.

6.3 Soliditet inklusive hela pensionsskulden
Soliditet (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) beskriver hur kommunens långsiktiga 
betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme har 
kommunen.

6.4 Kassalikviditet
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En oförändrad eller 
ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att 
kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Måttet räknas fram genom att likvida 
medel och kortfristiga fordringar divideras med kortfristiga skulder.

6.5 Finansiella nettotillgångar
Omfattar alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen beräknas omsätta 
på tio års sikt (omsättningstillgångar + långfristiga fordringar + långfristiga placeringar – kortfristiga 
och långfristiga skulder). Måttet divideras med verksamhetens kostnader för att jämförelser ska 
kunna ske mellan de analyserade kommunerna. Måttet speglar en tidsrymd som ligger någonstans 
mellan likviditetsmåtten och soliditeten. Man skulle kunna uttrycka det som ”medellång 
betalningsberedskap”.
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7 Utdebitering i Lekebergs kommun
Lekebergs kommun skattesats under de senaste fem åren samt årets förslag på skattesats 2017.

Skattesats Belopp

År 2012 21,46 kr

År 2013 21,46 kr

År 2014 21,46 kr

År 2015 21,43 kr

År 2016 21,43 kr

År 2017 preliminär 22,43 kr

 

 

Page 192 of 345



MER-plan 19 (24)

8 Driftbudget

8.1 Finansieringsförutsättningar
 FINANSIERINGSFÖRUTSÄTTNI
NGAR BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019

Befolkningsprognos 7 556 inv 7 631 inv 7 706 inv

Statsbidrag maxtaxa 
barnomsorg

2 567 tkr 2 567 tkr 2 567 tkr

Statsbidrag kvalitetssäkring 435 tkr 435 tkr 435 tkr

Allmän kommunalskatt 327 722 tkr 338 303 tkr 350 541 tkr

Inkomstutjämning 81 643 tkr 83 758 tkr 86 916 tkr

Kostnadsutjämning 9 392 tkr 9 485 tkr 9 579 tkr

Regleringsbidrag/avgift 68 tkr -1 229 tkr -2 042 tkr

LSS-utjämning 2 176 tkr 2 198 tkr 2 219 tkr

Kommunal fastighetsavgift 13 752 tkr 13 675 tkr 13 670 tkr

Välfärdsmiljarderna 
(integrationsvariabler)

1 400 tkr 1 797 tkr 1 280 tkr

Ränteintäkt från banken 500 tkr 500 tkr 500 tkr

Borgensavgift 500 tkr 500 tkr 500 tkr

Kapitalkostnader 19 757 tkr 16 465 tkr 14 238 tkr

SUMMA INTÄKTER 459 912 tkr 468 454 tkr 480 403 tkr

Pensionsutbetalning KPA -7 567 tkr -8 212 tkr -9 600 tkr

Avskrivningar enligt plan -16 902 tkr -13 838 tkr -11 793 tkr

Fastighetsskatt -90 tkr -90 tkr -90 tkr

Räntekostnader -400 tkr -400 tkr -400 tkr

SUMMA KOSTNADER -24 959 tkr -22 540 tkr -21 883 tkr

SUMMA FINANSIERING 434 953 tkr 445 914 tkr 458 520 tkr

Verksamhetens nettokostnad -411 164 tkr -425 826 tkr -441 763 tkr

Avskrivningar -16 902 tkr -13 838 tkr -11 793 tkr

Skatter och bidrag 436 153 tkr 447 987 tkr 462 163 tkr

Finansnetto 600 tkr 600 tkr 600 tkr

SUMMA 8 687 tkr 8 923 tkr 9 207 tkr

Resultat relaterat till skatter 2,00% 2,00% 2,00%
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 FINANSIERINGSFÖRUTSÄTTNI
NGAR BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019

och bidrag

Finansförvaltningen 15 102 tkr 11 165 tkr 7 550 tkr

Verksamheterna 2017 -426 266 tkr -426 266 tkr -426 266 tkr

Redan beslutade inför 2018-
2019

-10 725 tkr -23 047 tkr

SUMMA -411 164 tkr -425 826 tkr -441 763 tkr

Lekebergs kommun har 435 mnkr till sitt förfogande för verksamhetsåret 2017. Beräkningen av 
skatter och bidrag bygger på förutsättningarna från Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 
16:51 och att kommunen utgår ifrån 7 556 invånare den 1 november 2016. Tabellen visar på 
förväntade skatter och bidrag enligt SKL skatteprognos för de tre närmaste åren samt andra poster 
som ingår i finansförvaltningens budget.

Andra poster som ingår i finansförvaltningen, förutom skatter och bidrag, är riktade statsbidrag, 
finansiella intäkter och kostnader (finansnetto), pensionsutbetalningar och kapitalkostnader samt 
avskrivningar.

Riktade statsbidrag avser bidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamheten 
och skolbarnsomsorg och bidrag till kvalitetssäkring inom nämnda verksamheter.

Pensionsutbetalningarna förväntas öka och ta större del av kommuns finansiering.

Kapitalkostnads- och avskrivningseffekten är i stort konstant men förväntas öka något om alla 
beslutade investeringar genomförs under året. Fastighetsinvesteringarna görs av Lekebergs 
Kommunala Holding AB, inventarieinköp och andra mindre investeringar i samband med 
byggnationer görs av kommunen. Under senaste åren har respektive nämnd beslutat och svarat för 
investeringar utifrån att kapitalkostnaden minskat i takt med avskrivningarna och har relaterats till 
andra driftkostnader. Större övergripande investeringar fastslås av kommunfullmäktige.

8.2 Budgetram för verksamhetsåret 2017 per nämnd/styrelse
Budgetramsförslaget innebär kompensation för 2016 års löneökning samt avsätts 2,3 mnkr till 
kommunens oförutsedda kostnader. Budgeten innebär också att kommunens finansiella mål på två 
procent av skatter och bidrag uppfylls och förväntat resultat är nästan 9 mnkr.

Ekonomiska resurser avsätts för fortsatt arbete med att uppdatera kommunens IT-utrustning och att 
fortsätta med IT-satsningen 1:1 i årskurs 7-9. Kompensation ges också för de påbörjade 
byggnationerna såsom 4-avdelningsförskolan i Hidinge, nya gruppboendet och utökning av särskilt 
boendeplatser på Oxelgården. Dessutom avsätts medel för investering av infrastruktur i området 
”Södra Fjugesta”, ombyggnation av kommunhus, inventarier till ny- och ombyggnationerna samt 
löpande asfaltsplan. Måltidsverksamheten förstärks med 0,8 mnkr avseende ökade 
livsmedelskostnader för bla ökat elevantal. Kommunen satsar också på fiberutbyggnaden till vilken 
det avsätts 0,4 mnkr.

Socialnämnden erhåller 11 mnkr i ramförstärkning för att komma till rätta med det underskott som 
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nämnden haft under flera år och som förvärrades genom övertagandet av Barn- och familjeenheten.

Elevantalet inom grundskolan beräknas öka, men fortsätter att minska för gymnasieskolan. Även 
inom förskolan ökar barnantalet. Kultur- och bildningsnämnden har inför 2017 ett 
effektiviseringskrav om 2 mnkr.

I kommunstyrelsens ramtilldelning ingår den totala förväntade löneökningsresursen för hela 
Lekebergs kommun om ca 5 mnkr, vilka kommer att fördelas till respektive verksamhet efter att 
lönerevisionen är slutförhandlad. Dessutom får Kommunstyrelsen ett effektiviseringskrav om 0,3 
mnkr.

Tabellen visar på föreslagna budgetramsförändringar.

BUDGETRAM 2017 KS KUB VON VA S:A

Budgetramar för befintlig 
verksamhet 2015

-74 786 tkr -195 159 tkr -126 009 tkr -2 060 tkr -398 014 tkr

Tillfällig ramförstärkning 2016 2 476 tkr 2 476 tkr

Minskad skattefinansiering pga 
höjd VA-taxa

1 000 tkr 1 000 tkr

Budgeterat anslag för 
oförutsett 2016

-2 262 tkr -2 262 tkr

Löneökning 2016 3% -243 tkr -737 tkr -838 tkr -1 818 tkr

Förväntade löneökning 2017 
2,5% (9 månader)

-4 936 tkr -4 936 tkr

Korrigering av arvoden, retro o 
budgetdiff

-318 tkr -107 tkr -172 tkr -597 tkr

Korrigering yttre skötsel 
Hidinge nya skola

-100 tkr -100 tkr

Uppräkning - Sydnärkes 
lönenämnd 3%

-39 tkr -39 tkr

Uppräkning - Sydnärkes IT-
nämnd utökn

-800 tkr -800 tkr

Uppräkning - Sydnärkes 
byggnämnd 3%

-39 tkr -39 tkr

Uppräkning - Sydnärkes 
miljönämnd 3%

-29 tkr -29 tkr

Uppräkning - Sydnärkes 
överförmyndarnämnd 3%

-18 tkr -18 tkr

Uppräkning - SKL och småkom 
3%

-6 tkr -6 tkr

Uppräkning - Nerikes brandkår 
2,75%

-132 tkr -132 tkr
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BUDGETRAM 2017 KS KUB VON VA S:A

Kapitalkostn - Reinvestering av 
asfaltsplan

-48 tkr -48 tkr

Kapitalkostn - Ny fsk 
Hidinge/Lanna, invent, kök, it

-78 tkr -78 tkr

Kapitalkostn - Ny gruppbostad 
LSS, invent, trädgård

-47 tkr -47 tkr

Kapitalkostn - Utökning av 
SÄBO Oxelg 8 pl, invent, återst.

-54 tkr -54 tkr

Kapitalkostn - "Etapp LSS -
 Fjugesta södra", Infrastruktur

-85 tkr -85 tkr

Kapitalkostn - Inventarier 
ombyggnation kommunhuset

-18 tkr -35 tkr -53 tkr

Kapitalkostn - Inventarier 
ombyggnation kulturhus

-118 tkr -118 tkr

Kris och beredskap, storövning 
2017

-100 tkr -100 tkr

Extra bidrag Syd-IT - Reinvest. 
av kommunens IT-utrustning

-220 tkr -220 tkr

IT-satsning 1:1 inom åk 7-9 -360 tkr -200 tkr -560 tkr

Ny fsk Hidinge-Lanna 
(Inflyttning 17-06-01)

-2 426 tkr -2 426 tkr

Nytt gruppboende LSS och 
utökn Oxelg (Inflytt 17-06-01)

-231 tkr -3 715 tkr -3 946 tkr

Fibersatsning -400 tkr -400 tkr

Lokalutredning helårseffekt -754 tkr -754 tkr

Flytt av budgetanslag hyra 
samlingss Linden, Furuh, Oxelg

300 tkr -200 tkr -100 tkr

Flytt av budgetanslag KUBs 
lokalutr till Leko (KS oförutsett)

-164 tkr 164 tkr

Flytt av budgetanslag Barn- och 
familjeenheten, rest 50% från 
KUB till VON

6 026 tkr -6 026 tkr

Flytt av budgetanslag 1,75 
kökspersonal Hidinge skola från 
KUB till KS

-760 tkr 760 tkr -0 tkr

Flytt av budgetanslag kap.kostn 
AV/IT Hidinge skola från KS till 

230 tkr -230 tkr
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BUDGETRAM 2017 KS KUB VON VA S:A

KUB

Livsmedelskostnad för ökat 
barnantal

-534 tkr -534 tkr

Förskoleplatser - Ökar med 3 
till hösten, inflytt 9 st, ökn 
omsorgstimmar

-851 tkr -851 tkr

Grundskoleplatser - Ökar med 
41 elever till hösten, inflytt 
anslag (42 st)

-2 439 tkr -2 439 tkr

Gymnasieplatser - Minskar med 
8 elever

461 tkr 461 tkr

Effektivisering KS 300 tkr 300 tkr

Effektivisering KUB 2 000 tkr 2 000 tkr

Tillskott VON -11 000 tkr -11 000 tkr

SUMMA -84 076 tkr -193 134 tkr -147 996 tkr -1 060 tkr -426 266 tkr

FINANSFÖRVALTNINGEN 434 953 tkr

BUDGETERAT RESULTAT 2% AV 
SKATTER OCH BIDRAG

8 687 tkr
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9 Investeringsbudget
INVESTERINGSUTGIFT 2017 Belopp

Reinvestering asfaltsplan 1 000 tkr

Ny förskola Hidinge-Lanna, inventarier, kök, it 1 000 tkr

Ombyggn kommunhus, inventarier vån 2/KS 150 tkr

Ombyggn kommunhus, inventarier vån 1/VON 300 tkr

Ombyggn kommunhus, kulturhus KUB 1 000 tkr

Ny gruppbostad LSS, inventarier, trädgård 500 tkr

Utökning 8 platser Oxelgården, inventarier, återställ. 500 tkr

Infrastruktur "Etapp LSS - Fjugesta södra" 1 530 tkr

SUMMA 5 980 tkr

De investeringar som kommunen kommer att genomföra under året är beroende på förvaltningarnas 
avsättning av driftbudgetanslag till kapitalkostnad för investeringar. Kommunens totala 
investeringsnivå kan således tidigast redovisas efter det att respektive nämnd/styrelse antagit sin 
internbudget. Investeringsnivån bör inte överstiga de likvida medel som kommunen varje år 
genererar i form av avskrivningar och årets resultat minskat med amorteringar. I annat fall måste 
kommunen låna kapital till investeringar.

Kapitalkostnader är den årliga finansiella ersättningen från förvaltningarna till kommunens 
finansförvaltning för de medel som förvaltningarna avsatt till investeringar. Kommunen använder 
nominell metod vid beräkning av kapitalkostnader. Metoden innebär att intern ränta beräknas på 
kvarvarande värde på anläggningarna (bokfört värde) och att avskrivning sker med samma belopp 
varje år under anläggningens livslängd. Kommunen börjar med avskrivningar halvårsvis efter att 
investeringen har skett.

Internräntan uppgår till 1,75 procent för 2017, i enlighet med Sveriges kommuner och landsting 
rekommendationer som bygger på den långa statsobligationsräntan.

I budgetramsförslaget ingår nya investeringsutgifter för 6 mnkr.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §171

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§171 - MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 (KS 16-325)
Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER-plan 2017 med ekonomisk plan 2018-2019” finns kommunfullmäktiges mål 
som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Med utgångspunkt i målen har 
ett förslag till mål och budget för 2017 med plan för 2018-2019 tagits fram. Målen är desamma som 
2016 men en del indikatorer har justerats. Bland annat har ambitionsnivån inom trygghet har sänkts, 
miljödiplomering har lagts till och överskottsmålet justerats till 2 %. Handlingen innehåller även en 
ekonomisk prognos för perioden 2017-2019 utifrån aktuell bedömning av skatteintäkter, 
pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m. 2017 års ekonomiska resultat 
budgeteras till 8 687 tkr, vilket motsvarar 2 % av kommunens skatter och bidrag vilket 
överensstämmer med målen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2017 och ekonomisk plan 2018-2019,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och 
anmälas till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 mnkr under 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Anette Bergdahl (S) och Kjell Edlund (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 - (37246)
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Socialdemokraternas budgetyrkande

Införande av barnomsorg på obekväm arbetstid

I dag arbetar fler och fler på obekväm arbetstid, inte minst inom 
kommunen som är en stor arbetsgivare. Med all sannolikhet skulle 
vara lättare att rekrytera och behålla personal inom till exempel vård 
och omsorg om vi kunde erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

Det skulle också underlätta för ensamstående föräldrar att komma ut 
på arbetsmarknaden.

Därför tillför vi 1,5 mkr till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Tillskott Vård och omsorgsnämnden

Vi vill också förstärka Vård och omsorgsnämndens budget med 10.5 
miljoner för att få en budget som täcker kostnaderna för 
verksamheten. 

Meröppet bibliotek

För att öka möjligheten för våra kommuninvånare att utnyttja vårt 
bibliotek så vill vi tillföra 110 tkr till meröppet bibliotek.

Fiberutbyggnad

Vi socialdemokrater vill fortsätta vår satsning på utbyggnad av fiber 
som vi gjorde i vår budget 2016, för att hela kommunen ska kunna 
leva.

Därför tillför vi ytterligare 100 tkr till utbyggnad av fiber.

För att finansiera dessa satsningar utgår vi från ett invånarantal på 
7581 personer och att anslaget för oförutsett är på 1.5 mkr. Samt en 
höjning av kommunalskatten med 1 kr.

För att klara ett resultat på två procent av skatter och bidrag. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR RELATERAT TILL SKL CIRKULÄRET 16:51 - 2016-10-05 ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019

BEFOLKNINGSPROGNOS per 1/11 året före budgetåret - 7 506 + 75 pers ökning årligen 7 581 7 656 7 731

Allmän kommunalskatt 320 061 328 369 340 637

Ökad kommunalskatt med 1 krona 11 000 11 000 11 000

Preliminär slutavräkning/Korrigering -2 297 0 0

Inkomstutjämning 81 913 84 032 87 198

Kostnadsutjämningsavgift 9 423 9 516 9 610

Regleringsbidrag/avgift 68 -1 233 -2 049 

LSS-utjämning 2 183 2 205 2 227

Kommunal fastighetsavgift 13 797 13 720 13 715

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 2 567 2 567 2 567

Statsbidrag kvalitetssäkring 435 435 435

Välfärdsmiljonerna som avser flyktingvariabler 1 400 1 797 1 280

Borgensavgift från LEBO 500 500 500

Kapitalkostnader 19 757 16 465 14 238

Avskrivningar -16 902 -13 838 -11 793 

Pensionsutbetalning KPA -6 009 -6 528 -7 645 

Pensionsutbetalning Särskild löneskatt -1 458 -1 584 -1 855 

Pensionsadministration -100 -100 -100 

Fastighetsskatt -90 -90 -90 

Räntor bankmedel, KI 500 500 500

Räntor, pensionsmedel -400 -400 -400 

Verksamhetens nettobudget 2016 -398 014 -398 014 -398 014 

Korr anslag för oförutsett (2476-1500) 976 976 976

Lönerevision - 2016 3 månader -1 818 -1 818 -1 818 

Lönerevision - Förväntad ökning 2017 - 2,5 % 9mån -4 936 -6 581 -6 581 

Lönerevision - Förväntad ökning 2018 - 3% 9mån resp. 12mån -5 028 -6 704 

Lönerevision - Förväntad ökning 2019 - 3% 9mån -5 122 

Arvoden - Förväntad ökning retro 2016 samt 2017-2019 3% -177 -265 -353 

Arvoden - Korrigering jft budget 2015-2016 -420 -420 -420 

Lokalkostnad - Förväntad ökning är 2,0 % from 2018 -1 199 -2 423 

Sydnärkes lönenämnd - Uppräknad med 3% fr.o.m 2017 -39 -79 -160 

Sydnärkes IT nämnd - Enl första prel budgetförslag inkl ny plattform mm -800 -800 -800 

Sydnärkes byggnämnd - Uppräknat med 3 % fr.o.m. 2017 (hyra/städ?) -39 -79 -160 

Sydnärkes miljönämnd - Uppräknat med 3 % fr.o.m. 2017 (hyra/städ?) -29 -60 -120 

Sydnärkes överförmyndarnämnd - Uppräknad med 3% fr.o.m. 2017 -18 -38 -76 

SKL och småkom - Uppräkning med 3% 2017-2019 -6 -12 -18 

Kris och beredskap - Uppräkning storövning 2017 -100 

Nerikes brandkår - Uppräkning 2017-2019 med 2,75% -132 -264 -396 

EFFEKTER AV TIDIGARE BESLUT SOM PÅVERKAR 2017 OCH FRAMÅT

Reinvestering av kommunens IT-utrustning (extra anslag SYD-IT) -220 -440 -660 

Reinvestering av asfaltsplan löpande -48 -96 -144 

Korr yttre skötsel Hidinge skola -100 -100 -100 

Ny förskola i Hidinge - Lanna - Förväntad inflyttning 2017-06-01 enl Leko NY! -2 504 -4 292 -4 292 

Gruppboende för LSS och utökning av platser för särskilt boende 1) -Förväntad inflyttning 2017-06-01 enl Leko NY! -4 047 -6 937 -6 937 

Lokalutredning helårseffekt 2017, inkl inventarier -925 -925 -925 

Fibersatsning -500 -500 -500 

IT-satsning 1:1 inom åk 7-9 (200 tkr reparationer drift KUB / 360 tkr extra inbet Syd-IT samt 500 tkr invest utg Syd-IT) -560 -560 -560 

STATLIGA RIKTADE BIDRAG ELLER NYA FÖRÄNDRINGAR LOKALT 2017-2019

Effektivisering KS inför 2017 300 300 300

Taxehöjning VA inför 2017 1 000 2 000 2 000

Effektivisering KUB inför 2017 1 000 1 000 1 000

Tillskott VON inför 2017 -10 500 -9 400 -9 500 

Effektivisering 1% årligen 3 980 7 960

Bibliotek nudd/öppettider -110 -110 -110 

Barnomsorg på obekväm arbetstid -1 500 -1 500 -1 500 

FÖRDELNINGSMODELL BARN OCH ELEVANTAL

Matpeng för ökat barn- och elevantal -534 -703 -754 

Förskoleplatser(2017): +3 till hösten och +6 inflytt och ökning omsorgstimmar -851 -1 133 -1 133 

Förskoleplatser(2018): +14 barn -663 -1 327 

Förskoleplatser(2019): +6 barn -284 

Grundskoleplatser(2017): +41 elever och +42 inflytt -1 620 -3 240 -3 240 

Grundskoleplatser (2017): +42 inflytt (minskn 2 500 tkr) -819 -819 -819 

Grundskoleplatser(2018): -10 elever 395 790

Grundskoleplatser(2019): oförändrat

Gymnasieplatser(2017): -8 elever 461 921 921

Gymnasieplatser(2018): +33 elever -1 900 -3 801 

Gymnasieplatser(2019): +33 elever -1 900 

EKONOMISK MÅLSÄTTNING

Förväntat ekonomiskt resultat är 2% av skatter och bidrag -8 751 -8 988 -9 272 

FÖRVÄNTAT RESULTAT UTIFRÅN SENASTE KÄNDA CIRKULÄR -31 -57 2 999

Om budgeten ska finansieras av skattehöjning krävs minst denna nivå (1 kr = 11 mnkr): 0,00 kr 0,01 kr -0,27 kr

2016-11-16 Cirk 1651 Slutl budgetföruts 2017-2019
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §198

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§198 - MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 (KS 16-325)
Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER-plan 2017 med ekonomisk plan 2018-2019” finns kommunfullmäktiges mål 
som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmaste åren.

Med utgångspunkt i målen har ett förslag till mål och budget för 2017 med plan för 2018-2019 tagits 
fram. Målen är desamma som 2016 men en del indikatorer har justerats. Bland annat har 
ambitionsnivån inom trygghet har sänkts, miljödiplomering har lagts till och överskottsmålet 
justerats till 2 %.

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2017-2019 utifrån aktuell 
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m. 2017 
års ekonomiska resultat budgeteras till 8 687 000 kronor, vilket motsvarar 2 % av kommunens skatter 
och bidrag vilket överensstämmer med målen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2017 och ekonomisk plan 2018-2019

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas 
till kommunstyrelsen

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Anette Bergdahl (S) och Kjell Edlund (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kerstin Leijonborg (FL) och Gerry Milton (SD) deltar inte i beslutet.
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas MER-plan 2017 med plan för 2018-2019.

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till Lekebergs alliansens MER-plan 2017 med plan för 2018-2019.

Propositionsordning

Ordförande tar först upp beslutspunkt ett och föreslår följande propositionsordning: Lekebergs 
alliansens förslag till MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 mot Socialdemokraternas förslag 
till MER-plan 2017 med plan för 2018-2019. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.

Ordförande ställer Lekebergs alliansens förslag till MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 
mot Socialdemokraternas  förslag till MER-plan 2017 med plan för 2018-2019, och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Lekebergs alliansens förslag.

Ordförande tar därefter upp beslutspunkt två och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslag 
till beslut.

Ordförande tar därefter upp beslutspunkt tre och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslag 
till beslut.

Ordförande tar därefter upp beslutspunkt fyra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslag 
till beslut.

Reservationer

Kjell Edlund (S), Berth Falk (S), Ewonne Granberg (S), Mikael Bergdahl (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Socialdemokraternas förslag till MER-plan 2017 och ekonomisk plan 2018-2019.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2017 och ekonomisk plan 2018-2019

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas 
till kommunstyrelsen

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2017.

 

Page 4 of 5Page 208 of 345



Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 - (KS 16-325-3)
 MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 - (37246)
 Budgetförslag Socialdemokraterna - (KS 16-325-6)
 Socialdemokraternas budgetyrkande, version 2 - (KS 16-325-5)
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Prognosrapport 3 2016 för 
Lekebergs kommun

8

KS 16-548
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Tjänsteskrivelse 2016-11-08 1 (1)

Dnr: KS 16-548

Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 2016 för 
Lekebergs kommun
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning 
över det ekonomiska utfallet januari-september 2016. Dessutom innehåller den en 
ekonomisk helårsprognos över kommunens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 5 496 000 kronor i och med 
att det budgeterade resultatet är beräknat till 4 026 000 kronor.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 9 522 000 kronor.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 261 000 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Prognosrapport 3 - 2016

Kommunfullmäktige
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1 Inledning
Lekebergs kommun styrs av alliansen bestående av Centerpartiet, Moderata 
Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet Liberalerna och Miljöpartiet (18 
mandat av 35 mandat). Posten som kommunstyrelsens ordförande tillika 
kommunalråd innehas av Centerpartiet som företräds av Wendla Thorstensson.

Lekebergs kommun var den 31 september 7 620 invånare, vilket är 114 fler än vid 
årsskiftet. Det är otroligt glädjande, men leder också till nya behov och större krav på 
kommunens alla verksamheter.

Denna delårsrapport följer kommunens styrmodell "MER-styrning" (mål-, ekonomi- 
och resultatstyrning). En nyhet 2016 är att i prognos 3 görs uppföljning endast på 
ekonomin och inte kommunens mål. Från 2017 kommer prognos 3 att göras per 
oktober och då kommer både ekonomi och mål att följas upp.

1.1 Ekonomiskt sammandrag
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2016. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. september månad. 
Prognosen innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 16:51, 
daterad 2016-10-07, är grunden i finansieringsbedömningen.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 5 496 tkr i och med att det 
budgeterade resultatet är beräknat till 4 026 tkr. Kommunens helårsresultat 
förväntas således att bli 9 522 tkr. Viktigt att notera är att kommunens överskott 
gällande integrationsverksamheten prognostiseras till ca 10 mkr och dessa är inte 
medräknade i prognosen. Lekebergs alliansen har tagit ställning att inte bokföra 
dessa på årets resultat, utan istället balansera dessa till 2017. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 261 tkr.

Avskrivningar och kapitalkostnad förväntas visa en negativ budgetavvikelse om 
474 tkr på grund av ökad investeringsnivå, främst genom stora investeringar i 
kommunens VA- och gatunät. Pensionsutbetalningarna beräknas bli lägre än 
budgeterat motsvarande ett budgetöverskott om 300 tkr.

Posten ”Övrigt” redovisar ett budgetöverskott på 5 319 tkr som har sin förklaring i 
återbetalning av interkommunala ersättningar från Örebro kommun (3 368 tkr) och 
att kommunens arbetsgivaravgift är lägre än budgeterat (1 190 tkr).

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 204 tkr som har sin 
grund i förändrad prognostiserad skattekraft (slutavräkning och regleringavgift). 
Finansnettot förväntas redovisa ett negativt resultat om 124 tkr beroende av 
ränteläget i landet. Kommunen erhåller inte längre ränta på insatt kapital och 
dessutom uteblir den budgeterade intäkten från Lekebergs kommunala Holding AB, 
då bolaget handlat upp lån externt.

Page 214 of 345



4

2 Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen

Budget Utfall 
160930 Årsprognos Avvikelse

Kommunledning 12 837 9 641 10 661 2 176

Administrativa avdelningen 11 648 8 306 11 728 -80

Ekonomiavdelningen 17 387 13 109 17 587 -200

Teknik- och serviceavdelningen 25 473 16 849 24 323 1 150

Personalavdelningen 7 442 4 105 7442 0

TOTALT 74 787 52 010 71 741 3 046

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 3 046 tkr, exklusive kommunens 
oförutsedda 650 tkr. Största anledning till överskott på Kommunledningen är 
kommunens oförutsedda (2 476 tkr), då inga beslut hittills fattats om dessa och 
därmed prognostiseras dessa att ge ett överskott.

Näringsliv- och utveckling prognostiserar ett underskott med 300 tkr, då kostnaderna 
för Sannabadet troligen blir högre gällande drift och underhåll.

Administrativa avdelningen prognostiserar underskott med 80 tkr, då Holdingbolaget 
har lönekostnader för VD som överstiger budgeten.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott om 200 tkr. Detta till följd av att 
färdtjänstresorna ökat markant sedan förra prognosen och helårsprognosen 
avseende färdtjänsten landar på ett underskott om minst 300 tkr. Däremot kommer 
försäkringspremierna att lämna ett överskott om 100 tkr.

Den största orsaken till överskottet på Teknik- och serviceavdelningen är lägre 
kapitalkostnader på gator och vägar (1 200 tkr) och beror på att vissa 
investeringsprojekt överförs till 2017, då de inte hinner slutföras i år. Teknik- och 
service prognostiserar även överskott gällande Måltidsverksamheten, där 
anledningen är lägre kostnader på måltidstransporter på grund av ny upphandling 
(60 tkr) samt högre intäkter för nyanländas mat (300 tkr). 

Däremot prognostiserar fordonsförvaltningen ett underskott med 400 tkr, då 
kostnaderna för reparationer är högre än budgeterat (100 tkr). Resterande del av 
underskottet gäller högre leasingavgifter, som redan förra året (2015) var högre än 
budget, då kommunen bytte ut gamla ägda bilar till leasingbilar och fyra nya elbilar 
för att uppfylla miljömålet.
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VA-verksamheten

Budget Utfall 
160930 Årsprognos Avvikelse

VA-verksamheten 2 060 1 053 660 1 400

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1 400 tkr, då kapitalkostnaderna 
är lägre i år och beror på att vissa investeringsprojekt överförs till 2017 på grund av 
att de inte hinner slutföras i år. Nämnas kan dock att investeringen gällande Kvistbro 
blivit betydligt dyrare än budgeterat och kommer att generera en högre 
kapitalkostnad.

 

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden Budget Utfall 
160930 Årsprognos Avvikelse

Gemensam verksamhet 20 422 13 978 19 322 1 100

Förskolan 52 312 36 119 50 012 2 300

Grundskolan 82 062 61 578 82 762 -700

Gymnasieskolan 25 814 14 106 25 414 400

Vuxenutbildning 1 168 574 1 168 0

Barn- och familjeavdelningen 5 811 8 826 8 826 -3 015

Kultur- och fritidsverksamhet 7 570 4 936 7 340 230

Summa 195 159 140 117 194 844 315

Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 315 tkr för 2016. Detta 
trots stort underskott inom barn- och familj (socialtjänst) och LSS. Gemensam 
verksamhet prognostiserar ett överskott på 1 100 tkr som beror på beslutade 
besparingsåtgärder tidigare under året samt att budget för ökad måluppfyllelse inte 
används för att hålla nere hela nämndens underskott. Interkommunala ersättningar 
beräknas dock gå med underskott för 2016.

Förskolans överskott beror dels på besparingsåtgärder som verkställts första halvåret 
såsom nedläggning av nattomsorg, 1 dabarnvårdare och mindre 
kompetensutveckling. Dessutom har den budgeterade bemanningen till 
Lanna/Hidinge inte behövts i full utsträckning. Svårigheten med att få förskolelärare 
med formell kompetens gör att personal med icke formell kompetens anställs till en 
lägre kostnad.

Grundskolans underskott beror på att budgeten som finns i nämnden för att 
förstärka med personal för barn som är i behov av särskilt stöd inom både förskola 
och skola överskrids. Dessutom en utökning på fritids och höga kostnader för köp av 
skolpsykolog och skolläkare. Lekebergsskolan prognostiserar underskott på grund av 
för hög personalbemanning, åtgärder är vidtagna men kommer inte ge helårseffekt 
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förrän 2017. Tidigare beslutade besparingsåtgärder på driftskostnader i grundskolan 
beräknas verkställas i år och ge helårseffekt redan i år. Detta bidrar till att minska det 
totala underskottet inom grundskolan.

Det nu prognostiserade överskottet på gymnasiet beror på att gymnasiesärskolan 
beräknas ge ett överskott då kostnader för köp av utbildningsplatser och skolskjutsar 
beräknas bli lägre.

Enheten Barn- och familj flyttades över till vård- och omsorgsnämnden den 1 juli och 
resultatet som presenteras här är det underskott som kultur- och 
bildningsförvaltningen får bära 2016. Underskottet beror på höga kostnader inom LSS 
boende och korttidsvård. Även inom familjehemsvården överskrids budgeten både 
vad gäller för kommunens egna uppdragstagare och för köp av placering. Budgeten 
för kontaktpersoner inom LSS överskrids också, trots att alla beslut inte kunnat 
verkställas.

Ett överskott planeras utifrån kultur- och bildningsnämndens beslut att inte etablera 
en spontanidrottsplats samt att effektivisera KomTeks och Naturskolans verksamhet.

 

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Budget Utfall 
160930 Årsprognos Avvikelse

Gemensamt 13 103 9 882 12 513 590

LSS och socialpsykiatri 28 455 21 439 28 595 -140

Hemtjänsten 18 741 14 841 19 491 -750

HSL och nattenheten 18 549 14 174 19 149 -600

Särskilt boende 33 101 24 142 33 001 100

Vuxenenheten 8 400 7 315 10 000 -1 600

Barn- och familjeenheten 5 660 3 515 7 760 -2 100

Summa 126 009 95 308 130 509 -4 500

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott för helåret 2016 på 
4 500 tkr, vilket är 600 tkr bättre än vid föregående prognos. Underskottet finns 
främst inom hemtjänst, nattenhet, sjuksköterskor, socialtjänst och 
bostadsanpassning. Anledningen till förbättringen i resultatet är sjukskrivning och 
vakanser inom ledningsadministrationen samt mindre underskott inom barn- och 
familjeenheten och vuxenenheten samt Nattenhet och sjuksköterskor än tidigare 
beräknat.

Helårsprognosen för LSS och Socialpsykiatri är att verksamheterna genererar ett 
underskott om 140 tkr för helåret. Ett nytt ärende för boende LSS har tillkommit 
under hösten och genererar ett underskott då platsen köps externt. Verksamheten 
har verkställt ett antal besparingsåtgärder tidigare i år och även fått tillskott i budget 
för att bland annat kunna öka bemanningen på Kastanjen. Kontaktpersoner och 
personlig assistans ryms inte inom budget, men underskotten beräknas täckas av att 
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andra verksamheter går bättre.

Hemtjänsten har fått effektiviseringskrav för 2016 på cirka 1 300 tkr, helårseffekt 
beräknas inte uppnås i år. Därför prognostiserar hemtjänsten ett underskott, då 
trycket på hemtjänsten är fortsatt hög.

Det prognostiserade underskottet för nattenheten är 600 tkr beror främst på 
kostnader för vikarier som tas in för att täcka upp när ordinarie är sjuka eller lediga. 
Calcicivirus på Säbo har även lett till ökade vikariekostnader. 
Sjuksköterskeverksamheten prognostiseras ge underskott på 400 tkr främst 
beroende sjuksköterskebristen i somras. Ekonomiska effekter blir att 
lönekostnaderna stiger, då verksamheten tvingas betala högre löner för att få 
personal. En osäkerhetsfaktor är hur bemanningen under hösten ska lösas, det kan 
bli aktuellt med bemanningsbolag vilket kommer ge en högre personalkostnad.

Särskilt boende har också fått effektiviseringskrav i år och räknar med att få 
helårseffekt redan i år och därmed hålla budget.

Vuxenenheten har flera och kostsamma placeringar inom institutionsvård och 
öppenvård missbruk vilket ger ett underskott. Även försörjningsstödet är fortsatt 
högt i förhållande till budget och prognostiseras ge ett underskott på 400 tkr. Vid 
halvårsskiftet skedde en omorganisation och barn- och familj flyttades från kultur- 
och bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Underskottet för 
verksamheten för andra halvåret som belastar nämnden beräknas uppgå till 
2 100 tkr. Höga kostnader inom socialtjänst och LSS boende och korttidsvård. Även 
inom familjehemsvården överskrids budgeten.
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3 Ekonomiskt resultat
 

RESULTATRÄKNING - Tkr BUDGET ÅRSPROGNOS AVVIKELSE

Verksamhetens nettokostnad -398 014 -397 753 261

Avskrivning -12 039 -13 083 -1 044

Kapitalkostnad 15 430 16 000 570

Pensionsutbetalning -7 305 -7 005 300

Övrigt 3 202 8 521 5 319

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD

-398 726 -393 320 5 406

Skatter och bidrag 402 423 402 627 204

Finansiella intäkter 1 029 915 -114

Finansiella kostnader -700 -700 0

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER

4 026 9 522 5 496

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 4 026 9 522 5 496

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2016. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. september månad. 
Prognosen innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 16:51, 
daterad 2016-10-07, är grunden i finansieringsbedömningen.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 9 522 tkr totalt för kommunen och 
budgetavvikelsen blir därmed ett överskott om 5 496 tkr eftersom det budgeterade 
överskottet är beräknat till 4 026 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 261 tkr.

Avskrivningar och kapitalkostnad förväntas visa en negativ budgetavvikelse om 
474 tkr på grund av ökad investeringsnivå, främst genom stora investeringar i 
kommunens VA- och gatunät. Pensionsutbetalningarna beräknas bli lägre än 
budgeterat motsvarande ett budgetöverskott om 300 tkr.

Posten ”Övrigt” redovisar ett budgetöverskott på 5 319 tkr som har sin förklaring 
främst i återbetalning av interkommunala ersättningar från Örebro kommun (3 368 
tkr) och att kommunens arbetsgivaravgift är lägre än budgeterat (1 190 tkr).

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 204 tkr som har sin 
grund i förändrad prognostiserad skattekraft (slutavräkning och regleringsavgift). 
Finansnettot förväntas redovisa ett negativt resultat om 124 tkr beroende av 
ränteläget i landet. Kommunen erhåller inte längre ränta på insatt kapital och 
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dessutom uteblir den budgeterade intäkten från Lekebergs kommunala Holding AB, 
då bolaget handlat upp lån externt.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskuldens förändring för året ingår i nämndernas prognos eftersom 
förväntad förändring är budgeterad inom respektive nämnds verksamhet.

Avskrivning/kapitalkostnad

Kommunens avskrivningar och kapitalkostnad för året förväntas redovisa ett 
budgetöverskridande om 474 tkr. Osäkerhetsfaktorer vid investeringar är vad som 
köps och vilken avskrivningstid som gäller. Avskrivnings- och 
kapitalkostnadsbudgeten bygger på kända och förväntade investeringar.

Pensionsutbetalning

Prognosen för årets pensionsutbetalning överensstämmer med budgeten som 
grundas på KPA pensionsredovisning. Det förväntas ett budgetöverskott om 300 tkr. 
Kommunen har inga anställda med visstidspensioner och inte heller placeringar 
avseende pensionsmedel.

Övrigt

Posten "övrigt" i resultaträkningen är bland annat budgeterade specialdestinerade 
statsbidrag (maxtaxa och kvalitetssäkring inom förskolan). Det förväntade positiva 
resultatet om 5 319 tkr har sin förklaring i återbetalning av interkommunala 
ersättningar från Örebro kommun (3 368 tkr) och att kommunens arbetsgivaravgift är 
något lägre än budgeterat (1 190 tkr).

Skatteintäkter och bidrag

Enligt senaste skatteprognosen från SKL daterad 2016-10-07, erhåller kommunen 
204 tkr mer i skatteintäkter än den SKL-prognos som var grunden för budgeten 2016. 
Detta beror på förändrad skattekraft och förändrad inkomstutjämning.

Finansnetto

Finansnettot förväntas redovisa ett negativt resultat om 114 tkr beroende av 
ränteläget i landet. Kommunen erhåller inte längre ränta på insatt kapital och 
dessutom uteblir den budgeterade ränteintäkten från Lekebergs kommunala Holding 
AB, då bolaget upphandlat lån externt. Borgensavgiften ingår också i 
finansnettoredovisningen. I dagsläget finns inga förväntningar på upptagande av nya 
lån, inte heller utnyttjande av kommunens checkkredit. Lekebergs kommunala 
Holding AB kommer däremot att externt upphandla lån avseende nybyggnationer om 
ca 180 mkr.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 68 446 tkr och under åren 1995-juli 2016 har 
kommunen investerat för 302 573 tkr, viket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 14 408 tkr per år. Helårsprognosen visar på att investeringsutgifter om 1 733 tkr 
inte kommer att genomföras i år, utan projekten löper över till 2017. Totalt beräknas 
investeringsutgiften att bli 58 213 tkr, exkl Sydnärkes IT-nämnds investeringar.

Kommunen har likviditet för den prognostiserade investeringsutgiften.

Investeringar som genomförts under perioden är främst inom infrastruktur såsom 
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gator och vägar samt VA. Bla Kvistbro omvandlingsområde, Vreta 2:2, Skärmartorp 
och inledande investering i Örebro vatten.

Likviditet och lån

Kommunens likviditet har varit god under perioden. Kommunen har haft i genomsnitt 
74 mkr i likvida medel för de månader som prognosen avser. Kommunen har inga 
placerade medel i aktier eller obligationer i andra bolag. Kommunen har ingen 
långfristig låneskuld, men däremot har kommunens fastighetsbolag 422 mkr i lån.

Avstämning mot balanskrav

I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Helårsresultatet prognostiseras till + 9 522 tkr, innan 
justering av reavinster. Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan 
dock inte tillgodoräknas i bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Detta 
innebär att om prognosen infrias uppfyller kommunen balanskravet.

BALANSKRAVSUTREDNING (Tkr)

Prognostiserat helårsresultat 9 522

Varav reavinster för mark- och fastighetsförsäljning - 249

BALANSKRAVSRESULTAT 9 273

Finansiella mål

 Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till 
en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
Helårsresultatet prognostiseras till ett överskott om 9 522 tkr. Om prognosen 
infrias kommer målet att uppnås och uppgå till 2,36%

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel. Detta 
finansiella mål förväntas att uppnås.

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag. Verksamhetens nettokostnad i andel av skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras till 97,6 procent per sista december, vilket innebär att målet 
förväntas att uppnås under året.

Detta innebär att alla tre finansiella mål förväntas att uppfyllas vid årsskiftet.
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Protokoll 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §172

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§172 - Prognosrapport 3 2016 för Lekebergs kommun (KS 16-
548)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över det 
ekonomiska utfallet januari-september 2016. Dessutom innehåller den en ekonomisk helårsprognos 
över kommunens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 5 496 000 kronor i och med att det 
budgeterade resultatet är beräknat till 4 026 000 kronor. Kommunens helårsresultat förväntas 
således att bli 9 522 000 kronor. Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 261 
000 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) yrkar på att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att fortsätta arbeta 
för en budget i balans.

Anette Bergdahl (S) yrkar bifall till Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat 
enligt förslag till beslut.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande, att kommunstyrelsen uppmanar 
samtliga nämnder att fortsätta arbeta för en budget i balans, och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat enligt Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3, 2016.

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att fortsätta arbeta för en budget i balans.
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Prognosrapport 3 - 2016 (Kommunfullmaktige) - (36952)
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §199

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§199 - Prognosrapport 3 2016 för Lekebergs kommun (KS 16-
548)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över det 
ekonomiska utfallet januari-september 2016. Dessutom innehåller den en ekonomisk helårsprognos 
över kommunens ekonomi. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 5 496 000 kronor i 
och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 4 026 000 kronor. Kommunens helårsresultat 
förväntas således att bli 9 522 000 kronor. Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott 
om 261 000 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) yrkar på att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att fortsätta arbeta 
för en budget i balans.

Anette Bergdahl (S) yrkar bifall till Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat 
enligt förslag till beslut.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande, att kommunstyrelsen uppmanar 
samtliga nämnder att fortsätta arbeta för en budget i balans, och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat enligt Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3, 2016.

2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att fortsätta arbeta för en budget i balans.

Beslut
 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Lekebergs kommuns prognosrapport 3, 
2016
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att fortsätta arbeta för en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 2016 - (KS 16-548-2)
 Prognosrapport 3 - 2016 (Kommunfullmaktige) - (36952)
 §172 KSAU Prognosrapport 3 2016 för Lekebergs kommun - (KS 16-548-3)

Expedieras till 
Samtliga nämnder
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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2014-06-11 Reviderad 2016-06-20
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 14-218

Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Lekebergs 

kommun
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1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda inom Lekebergs kommun. Med 
förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och 
beredningar, bolag, revisorer och revisorsersättare, samt de som i övrigt är valda av 
kommunen och som inte får ersättning på annat sätt. 

Förtroendevaldas begäran om arvode och ersättning ska följa dessa bestämmelser. 
Förtroendevald ansvarar för att begäran om arvode och ersättning görs på ett sådant 
sätt att förtroendet hos allmänheten inte rubbas. 

Vid behov av eventuell tolkning av bestämmelserna och tillämningen görs det av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

2 Arvoden och ersättningar
Arvode till förtroendevalda beräknas i procent av riksdagsledamots månadsarvode. 
Avstämning och eventuell justering av nivån sker varje år i januari.

Det finns tre typer av arvode i Lekebergs kommun; månadsarvode, begränsat 
månadsarvode samt sammanträdesarvode. 

Månadsarvode utgår till kommunstyrelsen ordförande. 

Begränsat månadsarvode utgår till kommunalråd, oppositionsråd, ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, partiföreträdare och ordförande respektive 
vice ordförande i fullmäktige, nämnder, bolag, beredningar, styrelser och utskott. 

Sammanträdesarvode utgår vid deltagande i arvodesberättigande 
sammanträden och förrättningar. 

Sammanlagd ersättning för arvode och förlorad arbetsförtjänst för en 
förtroendevald kan per kalenderår inte överstiga 100 % av månadsarvode för 
kommunstyrelsens ordförande x 12. 

Förtroendevald ansvarar själv för bevakning av detta. Samordning sker inte med 
kommunala bolag.

2.1 Månadsarvoden
Månadsarvode är i Lekebergs kommun 75 % av riksdagsledamots månadsarvode och 
är arvodet för den som fullgör sitt uppdrag som förtroendevald på heltid (100 %).   

2.2 Begränsat månadsarvoden
Begränsat månadsarvode utgår till förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på 
mindre än 100 %. Samordning sker inte med bolagen eller kommunalförbund. 

Förtroendevald som erhåller arvode som uppgår till 40 % eller mer (kommunal- och 
oppositionsråd) har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller 
sammanträdesarvode. 

Om förtroendevald med mindre arvode än 100 % förenar detta arvode med annat 
månadsarvoderat uppdrag inom Lekebergs kommun utökas förtroendeuppdraget i 
motsvarande mån upp till högst heltid. 
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Det vill säga, förtroendevald och partiföreträdare får inte ha mer än totalt 100 % 
(heltidsuppdrag). 

2.3 Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvode utbetalas till alla förtroendevalda med mindre än 40 % 
månadsarvode eller som helt saknar månadsarvode. Sammanträdesarvoden är 
pensionsgrundande och kommunen betalar in det varje månad.  

För kommunfullmäktige utgår ett särskilt fast sammanträdesarvode medan övriga 
sammanträden ersätts med ett grundarvode och sedan ett timarvode för varje 
påbörjad timme upp till maximalt 8 timmar per dag (inkl. grundarvodet).   

2.3.1 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar  
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgivits närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 10-15 
och §§ 18-22 för:

 Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Sammanträde med 
kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar liksom revisorernas 
sammanträden. 

 Sammanträde för justering endast av kommunfullmäktiges protokoll. 
 Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Sammanträden med 

utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 
 Partigruppsmöten inför sammanträde i nämnd eller styrelse (ersätts med 

maximalt 3 timmar) 
 Under förutsättning av beslut i nämnd/utskott/bolag eller av ordförande: 

Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har 
ett direkt samband med förtroendeuppdraget. 

 Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Förhandling eller 
förberedelser inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen. 

 Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Överläggning med 
företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv 
tillhör. 

 Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Sammankomst med 
kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ. 

 Presidiemöte i fullmäktige, beredning, nämnd eller utskott för högst ett 
sammanträde i månaden i respektive organ. 

 Besiktning eller inspektion. 
 Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
 Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
 Annat uppdrag som kommunalt förtroendevald efter särskilt beslut av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 
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2.4 Ersättningar för borgerliga förrättningar
Borgerlig begravning-, vigselförrättning samt namngivning ger inte rätt till ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. 

Arvode utgår med 2x grundarvodet för sammanträdesarvoden per förrättning 
inklusive ev. förberedelsetid och restid. 

Arvoden för borgerlig vigsel eller partnerskapsförrättning fastställs och utbetalas av 
Länsstyrelsen. 

Ersättning för resekostnader vid i denna paragraf uppräknade förrättningar utgår 
endast för resor inom Lekebergs kommuns gränser.

2.5 Resekostnader
För ersättning för resekostnader i samband med sammanträden gäller samma 
grunder som gäller för kommunanställda. Dock utgår resekostnadsersättning endast 
om reseavståndet är minst sex kilometer enkel väg och för maximalt 50 kilometer 
enkel väg om sammanträdet är inom Lekebergs kommun. För sammanträden utanför 
kommunen är gränsen 100 kilometer. 

Hållpunkter för beräkning av ersättning är den förtroendevaldes permanenta bostad 
respektive arbetsplats.

Vid konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett 
direkt samband med förtroendeuppdraget (under förutsättning att beslut om 
deltagande har fattats av ordförande eller  nämnd/utskott/bolag) ersätts den 
förtroendevalda enligt samma regler som kommunanställda.

Kommunal- och oppositionsråds har rätt till resekostnader och traktamente enligt 
samma grunder som gäller för kommunanställda.

2.6 Barntillsynskostnader
Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning har haft extra 
kostnader för barnpassning har rätt till ersättning enligt beloppsbilaga för det antal 
timmar som barnpassning krävts. Ersättning utgår inte om tillsynen har utförts av 
person som tillhör den förtroendevaldes hushåll. Ersättning för barnpassning kan inte 
utgå för samma tid som den förtroendevalde uppbär ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 

2.7 Övriga kostnader 
Förtroendevald som har haft andra kostnader för fullgörande av uppdraget kan ha 
rätt till ersättning om han kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna 
uppkom. 

Exempel på ersättningsberättigade kostnader kan vara de särskilda kostnader som en 
förtroendevald med funktionsnedsättning har på grund av uppdraget. Det kan t ex 
gälla kostnader för resor, ledsagare, tolk och hjälp med inläsning av handlingar. 
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Ett annat exempel på kostnader som kan vara ersättningsgrundande är de kostnader 
som en lantbrukare kan åsamkas genom att hen nödgas anlita avbytare.

2.8 Administration av arvoden och övriga ersättningar
Fasta arvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner 
betalas ut en gång per månad. 

Begäran om ersättning enligt dessa bestämmelser ska lämnas in senast 12 månader 
från sammanträdet/förrättningen som kostnaden avser.

För att få ersättning ska den förtroendevalde styrka sina förluster och kostnader. 
Förluster och kostnader ska anmälas till fullmäktiges- eller nämndenssekreterare 
eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

Administrativa avdelningen fastställer de rutiner, blanketter och formkrav som ska 
tillämpas för begäran om ersättning. 

Barntillsynskostnader och övriga kostnader ska styrkas genom originalkvitto över 
gjorda utbetalningar eller annat utbetalningsunderlag som kan godkännas. 

2.8.1 Ledamöter
Samtliga förtroendevalda ska ha en kommunal e-postadress med suffixet 
lekeberg.se och det är via den kommunen kommunicerar. 

3 Kommunal- och oppositionsråd
Som kommunal- och oppositionsråd räknas förtroendevalda med arvoden 
motsvarande 40 % eller mer av kommunstyrelsens ordförandes arvode.

3.1 Ledighet, sjukdom m.m
För förtroendevald, med arvoden om minst 40 procent, tillämpas vid sjukledigheter, 
föräldraledighet och andra ledigheter motsvarande bestämmelser som gäller för 
kommunanställda. 

Ovan gäller enbart om frånvaron är över en månad vilket kräver ett godkännande i 
kommunfullmäktige. Godkänner fullmäktige ledigheten utgår inget arvode från 
kommunen under perioden som den förtroendevalda är frånvarande. Det organ som 
har valt den förtroendevalde ska också utse dennes ersättare. 

Kommunal- och oppositionsråd har rätt till ledighet utan avdrag på arvodet med de 
antal dagar per år som motsvarar årssemestern enligt Allmänna bestämmelser för 
kommunanställda. 

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månader ska arvodet minskas i 
motsvarande mån.

3.2 Pension 
Heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag som omfattar minst 40 
procent av heltid omfattas av det kommunala pensionsreglementet för 
förtroendevalda (POF/OBF). 
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3.3 Försäkringar
För kommunal- och oppositionsråd med tjänstgöringsgrad tecknas 
tjänstegrupplivförsäkring hos Kommunernas Försäkrings AB (KFA).

3.4 Avgående råd
Avgår förtroendevald som har rätt till helt- eller begränsat månadsarvode under 
mandatperioden ska arvodet fördelas mellan den avgående och den tillträdande i 
förhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget. 

3.5 Resurser
Samtliga kommunalråd, oppositionsråd samt kommunfullmäktiges ordförande har 
rätt till: 

• Bärbar eller stationär dator för uppdragets/arbetets genomförande 
• Standardprogramvara 
• Mobiltelefon och abonnemang (vill man använda telefonen privat gäller 

samma regler som för kommunanställda) 
• Surfplatta med mobilt bredband 
• Övrigt IT-stöd som behövs för uppdraget 

Kommunalråd ska jämställas med tjänstepersonsledningen i förhållande till behov 
av IT-stöd.

Kommunen ska erbjuda arbetsplatser. 

Utrustning beställs genom administrativa avdelningen och belastar ett centralt konto 
hos kommunstyrelsen. 

4 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som förlorar arbetsinkomst på grund av förrättning eller 
sammanträde enligt kap. 2.3.1, har rätt till ersättning för styrkt förlorad 
arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.

Maximinivån gäller även egenföretagare. 

Förlorad arbetsinkomst utbetalas efter det att den förtroendevalda styrkt detta 
genom att lämna in den blankett som kommunstyrelseförvaltningen 
tillhandahåller. Begäran ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen inom 
12 månader. 

4.1 Egen företagare
Vid bedömningen av inkomstbortfall för egna företagare ska den hos 
försäkringskassan registrerade inkomsten av annat förvärvsarbete vara vägledande.

Vid beräkning delas årsinkomsten med 12 och sen divideras detta med 165 för att få 
inkomst per timme.   

För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet på deltid och som också är 
anställd och uppbär inkomst av tjänst ska antalet timmar (årsarbetstid) som ligger till 
grund för beräkning av inkomst per timme reduceras i proportion till 
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tjänstgöringsgrad i anställning. Tjänstgöringsgrad i anställning ska styrkas med intyg 
från arbetsgivare.

4.2 Anställd hos kommunen
För förtroendevalda som är anställda hos kommunen bör, i stället för förlorad 
arbetsinkomst, ledighet med lön beviljas enligt 30 § AB 98. 

Ersättning ska även betalas för förlorade förmåner, OB-ersättning och dylikt. Detta 
innebär att vederbörande ska begära ledighet med lön för deltagande i sammanträde 
eller förrättning. Kostnaden för den bibehållna lönen får då via lönerapportering 
styras till rätt kostnadsställe, det vill säga till den nämnd för vilken uppdraget utförs.

På sammanträdesuppgiften respektive förrättningsräkningen anges att den 
förtroendevalde är anställd i kommunen.

4.3 Förlorad pensionsförmån
Ersättning för förlorad arbetsersättning räknas upp med tre och en halv procent och 
betalas ut till den förtroendevalde för förlorad pensionsrätt om denna intygat att 
man har en sådan. 

4.4 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald som har förlorat semesterersättning eller semesterlön på grund 
av sitt förtroendeuppdrag har rätt till ersättning motsvarande det förlorade 
beloppet. Den förtroendevalde ska själv ansöka om ersättning. 

4.5 Ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa 
och föräldraförsäkring 

Till förtroendevald, som på grund av sina kommunala uppdrag går miste om 
arbetslöshetsersättning eller ersättning från föräldraförsäkring, utgår ersättning för 
styrkta förluster. 

Förtroendevald som p.g.a. sina kommunala uppdrag går miste om 
arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta 
förluster. Den som förlorar förmåner från arbetslöshetsförsäkring eller 
föräldraförsäkring ska lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid som förlusten 
avser och vilket belopp som har förlorats. 

Med ersättning från arbetslöshetskassa jämställs andra arbetsmarknadspolitiska 
stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst. 
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Bilaga 1 – Arvodesfördelning
100 % är 75 % av riksdagsledamots månadsarvode (uppräknas i januari varje år). Alla 
beräkningar utgår från denna summa. 

Sammanträdesarvoden
Grundarvode (för första timman)      0,67 % (endast ett per dag)
Timarvode               0,21 %
Timarvode för barnpassningskostnad                0,21 %
Arvode för kommunfullmäktige                0,45 %
Justering av kommunfullmäktiges protokoll                0,67 %
Maxbelopp för förlorad arbetsinkomst per timme 0,60 %

Kommunstyrelsen
KS ordförande                      100 % 
KS 1:e vice ordförande (inkl. ledamot i Holdingbolaget) 20 %
KS 2:e vice ordförande 50 %  
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott (inkl. ledamot i Holdingbolaget) 10 %
Folkhälsoutskottet, ordförande 5 %

Socialnämnden
Ordförande 40 % 
1:e vice ordförande  10 % 
2:e vice ordförande 15 % 

Kultur- och bildningsnämnd
Ordförande 40 % 
1:e vice ordförande  10 % 
2:e vice 15 % 

Byggnämnd/Miljönämnd  
Ordförande 15 %
Presidieledamot  7 %

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges ordförande 5 %
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 2 %
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 3 %

Revisorer
Ordförande 5 %
Vice ordförande 3 %
Revisor 2 %

Valnämnd 
Ordförande 2 %
Vice ordförande  1 %

Page 240 of 345



Arvodesbestämmelser 11 (11)

Överförmyndare
Ledamot 12,5 %

LekebergsBostäder AB
Styrelsen (att fördela inom styrelsen efter eget beslut) 25 %

Lekebergs kommunala fastighets AB
Styrelsen (att fördela inom styrelsen efter eget beslut) 25 %
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Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §201

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§201 - Revidering av Bestämmelser om arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun (KS 14-
218)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetet fram en omfattande revidering av kommunens 
arvodesbestämmelser. Bakgrunden är att de nuvarande har varit svårtolkade både för 
tjänstepersoner och förtroendevalda. Revidering berör inte arvodesnivåerna utan är främst ett 
förtydligande, förenkling och renodling. Förslaget har stämts av med löneenheten i Kumla som har 
haft mycket frågor kring de nuvarande bestämmelserna. Förslaget har också varit på intern remiss i 
kommunen för att göra det så väl genomarbetat som möjligt. De förändringar som är föreslås som är 
utöver formalia är markerade i rött.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade Arvodesbestämmelser för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av arvodesbestämelser - (KS 14-218-11)
 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun - (28004)
 §180 KSAU Revidering av Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Lekebergs kommun - (KS 14-218-12)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §180

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§180 - Revidering av Bestämmelser om arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun (KS 14-
218)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetet fram en omfattande revidering av kommunens 
arvodesbestämmelser. Bakgrunden är att de nuvarande har varit svårtolkade både för 
tjänstepersoner och förtroendevalda. Revidering berör inte arvodesnivåerna utan är främst ett 
förtydligande, förenkling och renodling. Förslaget har stämts av med löneenheten i Kumla som har 
haft mycket frågor kring de nuvarande bestämmelserna. Förslaget har också varit på intern remiss i 
kommunen för att göra det så väl genomarbetat som möjligt. De förändringar som är föreslås som är 
utöver formalia är markerade i rött.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade Arvodesbestämmelser för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun - (28004)
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Dnr: KS 14-218

Tjänsteskrivelse - Revidering av arvodesbestämelser

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetet fram en omfattande revidering av 
kommunens arvodesbestämmelser. Bakgrunden är att de nuvarande har varit 
svårtolkade både för tjänstepersoner och förtroendevalda. Revidering berör inte 
arvodesnivåerna utan är främst ett förtydligande, förenkling och renodling. 

Förslaget har stämts av med löneenheten i Kumla som har haft mycket frågor kring 
de nuvarande bestämmelserna. Förslaget har också varit på intern remiss i 
kommunen för att göra det så väl genomarbetat som möjligt. 

De förändringar som är föreslås som är utöver formalia är markerade i rött.  

1 Bakgrund
Under de senaste åren har arvodesreglerna varit en återkommande fråga och 
kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på revidering. 
Oklarheter har förtydligats och dokument har gjorts mer lättanvänt. Några nyheter 
har också införts, ett urval är:

1. Förändring av vem som beviljar ledamöter att delta på kurser och 
konferenser

2. Förtydliganden kring hur arvoden och ersättningar ska redovisas och betalas 
ut

3. Kommunalråds möjlighet att vara lediga
4. Kommunalråds möjlighet till tekniskt stöd
5. Samtliga ledamöter ska ha en Lekebergs e-post. 
6. Utbildningsbidraget försvinner men motsvarande summa läggs på betalas ut i 

utbildningsbidrag till partierna. 

2 Analys
De föreslagna bestämmelserna skulle underlätta för både förtroendevalda och 
tjänstepersoner samt effektivisera administrationen.  

2.1 Genomsyrande perspektiv
Ärendet har en starkt positiv effekt för jämställdheten då förslaget innebär att 
kommunalråd får rätt att vara föräldralediga, det gynnar även barnperspektivet. 

Övriga perspektiv bedöms inte påverkasfolkhälsa, miljö och hållbarhet, mångfald och 
integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
På sikt kan ärendet vara ekonomiskt positivt då tydligare regler leder till effektivare 
administration och att misstag undviks som kostar både arbetstid och rena pengar att 
i efterhand rätta till.  
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Dnr: KS 14-218

3 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att kommunfullmäktige antar de reviderade 
bestämmelserna.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade Arvodesbestämmelser för Lekebergs kommun. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson
tf. kommundirektör Administrativ chef
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Policy
Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2014-06-11 (Reviderad 2016-11-X)
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Administrativ chef
Diarienummer: KS 14-219 >Regler

Bestämmelser för kommunalt 
partistöd i Lekebergs kommun 
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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  

Innehållsförteckning

1 § Rätt till.................................................................................................................3

2 § Grundstöd och mandatstöd .....................................................................................3

3 § Fördelning av partistöd ............................................................................................3

4 § Redovisning och granskning.....................................................................................3

5 § Årlig utbetalning.......................................................................................................3
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1 § Rätt till 
Det lokala partistödet i Lekebergs kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen1.

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av 

- ett grundstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per parti och år 
- ett mandatstöd, som uppgår till 15 % av prisbasbeloppet per mandat och år.
- ett utbildningsstöd, som uppgår till 12 % av prisbasbeloppet per mandat och 

år.

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 
Partistöd utgår under 6 månader efter det att representationen upphört. 

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 
kommunallagen2. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen3 inte lämnats in till kommunstyrelseförvaltningen inom föreskriven 
tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

1 Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat 
om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen 
(2005:837).
2 Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

3 Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt första och andra styckena. Lag (2013:1053).
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Dnr: KS 14-219

Tjänsteskrivelse – Revidering av bestämmelser för 
kommunalt partistöd
   

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog Bestämmelser för kommunalt partistöd 11 juni 2014. I 
bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd (10 % av 
prisbasbeloppet per parti och år) samt ett mandatstöd (15 % av prisbasbeloppet per 
mandat och år). 

I revideringen av Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun 
överförs de tidigare kallade Utbildningspengarna till att bli en del av partistödet. 
Därför måste en revidering av bestämmelserna ske. 

1.1 Genomsyrande perspektiv
Bör ge positiva konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, 
mångfald och integration. Detta eftersom användningen av de tidigare kallade 
utbildningspengarna blir mer transparent i och med en överföring till partistödet.

1.2 Ekonomiska konsekvenser
De tidigare kallade utbildningspengarna har tidigare betalats ut mot fakturor när 
respektive parti har begärt det. Ex. tågbiljetter har fakturerats kommunen med 
hänvisning till att paritet vill att biljetterna ska betalas med utbildningspengarna. 
Detta har bidragit till att alla partier inte använt alla sina utbildningspengar. När 
utbildningspengarna istället läggs över till partistödet kommer hela summan betalas 
ut även om partiet inte ansöker om det. 

De tidigare kallade utbildningspengarna har bestått av 5 500 kronor. Detta är nu 
omskrivet i prisbasbelopp, så en revidering av bestämmelserna behöver inte ske när 
prisbasbeloppet ändras. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av Bestämmelser för kommunalt partistöd.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav OlofssonAnna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Protokoll 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §181

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§181 - Revidering av bestämmelser för kommunalt partistöd (KS 
14-219)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog Bestämmelser för kommunalt partistöd 11 juni 2014. I bestämmelserna 
framgår att partistödet består av ett grundstöd (10 % av prisbasbeloppet per parti och år) samt ett 
mandatstöd (15 % av prisbasbeloppet per mandat och år). I revideringen av Arvodesbestämmelser 
för förtroendevalda i Lekebergs kommun överförs de tidigare kallade Utbildningspengarna till att bli 
en del av partistödet. Därför måste en revidering av bestämmelserna ske.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av Bestämmelser för kommunalt partistöd.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Bestämmelser för kommunalt partistöd i Lekebergs kommun - (36835)
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §202

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§202 - Revidering av bestämmelser för kommunalt partistöd (KS 
14-219)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog Bestämmelser för kommunalt partistöd 11 juni 2014. I bestämmelserna 
framgår att partistödet består av ett grundstöd (10 % av prisbasbeloppet per parti och år) samt ett 
mandatstöd (15 % av prisbasbeloppet per mandat och år). I revideringen av Arvodesbestämmelser 
för förtroendevalda i Lekebergs kommun överförs de tidigare kallade Utbildningspengarna till att bli 
en del av partistödet. Därför måste en revidering av bestämmelserna ske.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av Bestämmelser för kommunalt partistöd.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av bestämmelser för kommunalt partistöd - (KS 14-219-4)
 Bestämmelser för kommunalt partistöd i Lekebergs kommun - (36835)
 §181 KSAU Revidering av bestämmelser för kommunalt partistöd - (KS 14-219-5)
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Revidering av förbundsordning 
för FINSAM Lekeberg och 

Örebro, 2016

11

11KS407
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Tjänsteskrivelse 2016-10-24 1 (2)

Dnr: 11KS407

Tjänsteskrivelse – Revidering av förbundsordning för 
FINSAM Lekeberg och Örebro, 2016
   

Ärendebeskrivning
FINSAM har inkommit med förslag till förändringar i förbundsordningen. 

1 Bakgrund
Lekeberg är medlem i samordningsförbundet FINSAM Lekeberg och Örebro där 
förutom dessa kommuner även Region Örebro, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan ingår. Det centrala motivet för förbundet är att förbättra 
samverkan mellan olika myndigheter. Syftet är att genom samverkan bidra till att 
individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
Förbundsordningen antogs år 2012.

2 Analys
Skillnaderna från tidigare förbundsordning är små. Vissa formuleringar är ändrade 
och tillagda till andra rubriker än tidigare. 

De ändringar som kan uppmärksammas är följande:

Under rubriken ”Uppgifter och beslutanderätt” har man strukit punkt 7. ”Att besluta 
om formerna för medlemmarnas delaktighet”. Denna finns ej med i 2016 års 
förbundsordning.

I rubriken ”Andelar och tillgångar samt fördelningar av kostnader” hänvisade man i 
2012 års förbundsordning till § 5 SFS 2003:1210. Denna gör gällande följande: 

5 § Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Det 
eller de landsting som deltar ska bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner 
som deltar med en fjärdedel.
   Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, ska dessa 
tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra med 
fördelas mellan dem på det sätt som de kommer överens om.

Denna hänvisning finns inte med i 2016 års förbundsordning utan där uttrycker man 
följande istället:

”Omfattningen av de medel som ställs till förbundets förfogande bestäms årligen av 
medlemmarna och fördelas enligt vad som anges i föregående stycke.”

I föregående stycke står det att ”Primärkommunerna ska bidra med sin fjärdedel i 
proportion till sin andel av befolkningsmängd i samma kommuner, den 31 december 
föregående år”. För 2016 var detta c:a 100 000kr för Lekeberg.

I 2016 års förbundsordning har man strukit det sista stycket där ”Stadgeändring” 
fanns beskrivet. 
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Tjänsteskrivelse 2016-10-24 2 (2)

Dnr: 11KS407

2.1 Genomsyrande perspektiv
Inget i den nya förbundsordningen ses få nya effekter utifrån de genomsyrande 
perspektiven.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Inga nya effekter utifrån 2016 års förbundsordning.

3 Slutsats
Den nya förbundsordningen liknar väldigt mycket den tidigare och utifrån detta kan 
Lekebergs kommun anta revidering av förbundsordning.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revideringar av förbundsordning för FINSAM.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Per Gustafsson
Kommundirektör Handläggare
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Förbundsordning för
Finsam Lekeberg och Örebro, 2016

Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro(nedan kallat förbundet) har inrättats med 
stöd av lagen (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) 
mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, kommun och region. 
Förbundet startade sin verksamhet den 1 januari 2008. Förbundsordning är tidigare upprättad 
2008 och 2012. Förbundsordning upprättad 2012 gäller till dess att en reviderad 
förbundsordning antas av samtliga medlemmars respektive fullmäktige och styrelser.

1 §
Förbundets namn
Förbundets namn är Finsam Lekeberg och Örebro

2 §
Förbundets säte
Förbundets säte är Örebro.

3 §
Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt 
kommunerna Lekeberg och Örebro. 

4 §
Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom medlemmarnas geografiska områden svara för en finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, region 
och kommun.
Det centrala motivet för förbundet är att förbättra samverkan mellan olika verksamheter. 
Syftet är att genom samverkan bidra till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. Individinriktade insatser inom den finansiella samordningen ska avse 
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
De aktiviteter som förbundet finansierar kan också användas som ett led i denna process. Det 
innebär att utbildningsinsatser, insatser av utredande och kartläggande karaktär inkluderas i 
förbundets verksamhet. 

5 §
Styrelsen
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. 

Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne. Styrelsen kommer alltså att bestå 
av fem ledamöter med fem ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Kommunernas och regionens representanter utses av respektive fullmäktigeförsamling och 
måste också vara ledamöter eller ersättare i dessa beslutsorgan. Försäkringskassan och 
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Förbundsordning 
Samordningsförbundet
Finsam Lekeberg och Örebro

2(5)

Arbetsförmedlingen utser ledamot och ersättare bland personer som är anställda vid 
respektive myndighet.

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det år då 
val av fullmäktige i region/landsting och kommuner har ägt rum.

Styrelsen utser för varje mandatperiod, inom sig en ordförande och en vice ordförande.

6 §
Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Förbundet har till uppgift att:
1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning, ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget, verksamhetsplan och årsredovisning för verksamheten

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda 
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster 
som är avsedda för enskilda.

7 §
Personal
Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt sty-
relsens anvisningar. Styrelsen har rätt att utse den personal som i övrigt behövs för att utföra 
arbetsuppgifter inom förbundets verksamhet.   

8 §
Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvud-
mans beslutsordning.

9 §
Samråd
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som 
behövs för att man ska kunna fullgöra sina uppgifter.
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Förbundsordning 
Samordningsförbundet
Finsam Lekeberg och Örebro

3(5)

10 §
Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås hos Lekebergs 
kommun, Örebro kommun, Region Örebro län samt hos förbundet.

11 §
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Försäkringskassan bidrar med hälften av 
medlen, regionen med en fjärdedel och kommunerna gemensamt med en fjärdedel. 
Primärkommunerna ska bidra med sin fjärdedel i proportion till sin andel av 
befolkningsmängd i samma kommuner, den 31 december föregående år.

Omfattningen av de medel som ställs till förbundets förfogande bestäms årligen av medlem-
marna och fördelas enligt vad som anges i föregående stycke. Medlemmarna betalar till 
förbundet sin andel av bidraget i förskott. 

12 §
Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos som omfattar hälften 
av räkenskapsåret. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa 
verksamhetens utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 
krediter för verksamheten.
Förbundsstyrelsen ska fastställa förbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen 
ska dessförinnan samråda med medlemmarna. För ett nybildat samordningsförbund fastställs 
budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet.

13 § 
Budget
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad budget. 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas 
av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 
Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna. För första verksamhetsåret 
fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

14 § 
Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Revisorer ska såvitt avser kommun 
respektive region utses av kommun- och regionfullmäktige. För kommunerna utses en 
gemensam revisor av Örebro kommun. 
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Förbundsordning 
Samordningsförbundet
Finsam Lekeberg och Örebro
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Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. 

Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i 
region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. 
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.

15 §
Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
därvid tre år. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 12 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 
16 §.

16 §
Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. 

När Förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 12 § i denna förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det 
sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med 
redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter reste-
rande tillgångar.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är Förbun-
det upplöst.

17 §
Tvister
Tvister mellan Förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol.

18 §
Ersättning till ledamöter och ersättare i styrelsen samt till revisorer
Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, ledamöter och 
ersättare i styrelsen samt till revisorer följer de bestämmelser medlemmarna antog i samband 
med förbundets bildande. Reglerna som då antogs utgår från bestämmelser som gällde för 
förtroendevalda inom Örebro läns landsting men anpassades till samordningsförbundet. För 
revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. Kostnaderna 
belastar förbundet.
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19 §
Arkivtillsyn
Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen, 
SFS 1990:782, åvilar kommunstyrelsen i Örebro.
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Protokoll 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §182

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§182 - Revidering av förbundsordning för FINSAM Lekeberg och 
Örebro, 2016 (11KS407)
Ärendebeskrivning
FINSAM har inkommit med förslag till förändringar i förbundsordningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revideringar av förbundsordning för FINSAM.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro - (11KS407-8)
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §203

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§203 - Revidering av förbundsordning för FINSAM Lekeberg och 
Örebro, 2016 (11KS407)
Ärendebeskrivning
FINSAM har inkommit med förslag till förändringar i förbundsordningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revideringar av förbundsordning för FINSAM.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av förbundsordning FINSAM - (11KS407-9)
 Förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro - (11KS407-8)
 §182 KSAU Revidering av förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro, 2016 - (KS 11-

407-10)
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Tjänsteskrivelse – Priser på kommunala tomter för 
bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun
   

Ärendebeskrivning
I kommunen gäller priser för kommunala villatomter som är beslutade 2009. 
Marknadspriser för villatomter har sedan dess förändrats vilket motiverar att 
kommunen beslutar om justerade priser för kommunala tomter för 
bostadsbebyggelse.

1 Bakgrund
I kommunen gäller priser för kommunala villatomter som är beslutade 2009. 
Marknadspriser för villatomter har sedan dess förändrats vilket motiverar att 
kommunen beslutar om justerade priser för kommunala tomter för 
bostadsbebyggelse. Som grund för prissättning ska även hänsyn tas till den faktiska 
exploateringskostnaden i form av t ex nya gator, gång-/cykelstråk, belysning och 
fiberkanalisation.

I Hidinge-Lanna säljs privata tomter för belopp som vida överstiger priset för 
kommunala villatomter. Skillnaden kan vara upp till 400 000 – 600 000 kr. 

Samtidigt genererar marknaden betydligt lägre priser ibland annat Fjugesta och 
Mullhyttan. I Mullhyttan har ingen kommunal villatomt sålts under de senaste åren, 
trots att det finns byggklara tomter för 50 % rabatterade priser á 60 000 kr.

Nuvarande priser för villatomter är:

Normaltomt upp till 1300 kvm = 120 000 kr

Tomt mellan 1301-2600 kvm = 160 000 kr

Tomt 2601 kvm och mer = 200 000 kr

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
En justering av gällande priser för villatomter och tomter för annan 
bostadsbebyggelse är nödvändig för att följa marknaden som i tillväxtområden 
kraftigt ökat och i andra området är fortsatt låg eller vilande. 

Det är viktigt att kommunen kan hålla priser som ligger i sund nivå med den privata 
marknaden. I tillväxtområden, för närvarande Hidinge-Lanna, är det även väsentligt 
att hålla tomtpriser på en nivå som genererar intäkter i sund relation till erforderliga 
exploateringskostnader, t ex för nya gator och belysning. Ledstjärna för prissättning 
av kommunal mark och färdiga kommunala tomter bör vara kostnadstäckning i 
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förhållande till vad erforderliga exploateringsåtgärder (gator, belysningsanläggningar 
etc) genererar.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
I syfte att anpassa priser på villatomter och tomter för annan bostadsbebyggelse i 
förhållande till rådande marknad föreslås följande prissättning för kommunala 
tomter:

Normaltomt upp till 1300 kvm = 140 000 kr

Tomt mellan 1301-2600 kvm = 180 000 kr

Tomt 2601-3000 kvm = 220 000 kr

Tomter större än 3000 kvm = 220 000 + 50 000 per påbörjad 1000 kvm

För tomtpriser i Mullhyttan reduceras pris enligt ovan med 50 % på grund av rådande 
lokalt marknadsläge.

För tomtpriser i Hidinge-Lanna ökas pris enligt ovan med 150 % på grund av rådande 
lokalt marknadsläge.

Notering: Pris för tomt avser endast markpriset. Till detta tillkommer normalt 
anslutningsavgifter för VA och lagfartskostnader.

3 Slutsats
I syfte att skapa en sund prisnivå som står i harmonisk relation till marknadens priser 
för försäljning av villatomter samt för att så långt möjligt nå kostnadsneutralitet mot 
erforderliga exploateringsåtgärder bör kommunen besluta om ny prissättning på 
tomter för bostadsbebyggelse enligt ovan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. fastställer ordinarie priser för villatomter och tomter för annan bostadsbebyggelse 
enligt följande: 
 - Normaltomt upp till 1300 kvm = 140 000 kr
 - Tomt mellan 1301-2600 kvm = 180 000 kr
 - Tomt 2601-3000 kvm = 220 000 kr
 - Tomter större än 3000 kvm = 220 000 + 50 000 per påbörjad 1000 kvm
 För tomtpriser i Mullhyttan reduceras pris enligt ovan med 50 % på grund av 
rådande lokalt marknadsläge
För tomtpriser i Hidinge-Lanna ökas pris enligt ovan med 150 % på grund av rådande 
lokalt marknadsläge.
2. delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om eventuella avsteg från 
beslutade prisjusteringar.
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LEKEBERGS KOMMUN
Tomas Andersson Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Protokoll 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §183

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§183 - Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i 
Lekebergs kommun (KS 16-266)
Ärendebeskrivning
I kommunen gäller priser för kommunala villatomter som är beslutade 2009. Marknadspriser för 
villatomter har sedan dess förändrats vilket motiverar att kommunen beslutar om justerade priser 
för kommunala tomter för bostadsbebyggelse.

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid sitt sammanträde i september 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. fastställer ordinarie priser för villatomter och tomter för annan bostadsbebyggelse enligt följande:

  Normaltomt upp till 1300 kvm = 140 000 kr - Tomt mellan 1301-2600 kvm = 180 000 kr

 Tomt 2601-3000 kvm = 220 000 kr

 Tomter större än 3000 kvm = 220 000 + 50 000 per påbörjad 1000 kvm

 För tomtpriser i Mullhyttan reduceras pris enligt ovan med 50 % på grund av rådande lokalt 
marknadsläge

 För tomtpriser i Hidinge-Lanna ökas pris enligt ovan med 150 % på grund av rådande lokalt 
marknadsläge.

2. delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om eventuella avsteg från beslutade 
prisjusteringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §68 KF Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun - (KS 16-

266-4)
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Protokoll 2016-09-26

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-20:30 Hidinge skola  

Övriga

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C) (ordförande)
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Peter Sahlqvist (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Kjell Edlund (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Ulla Kristina Fintling (C)  ersätter Liselotte 
Laurén (C)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)  ersätter Jonas 
Hellberg (M)
Marita Johansson (MP)  ersätter Pia Frohman 
(MP)
Mait Edlund (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)  ersätter Anette 
Bergdahl (S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson 
(FL)
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Protokoll 2016-09-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §68

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer

Justerare _________________________________________________________________
Linnéa Hägglöf Lennart M Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-09-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Datum för överklagan 2016-09-30 till och med 2016-10-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-09-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§68 - Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i 
Lekebergs kommun (KS 16-266)
Ärendebeskrivning
I kommunen gäller priser för kommunala villatomter som är beslutade 2009. Marknadspriser för 
villatomter har sedan dess förändrats vilket motiverar att kommunen beslutar om justerade priser 
för kommunala tomter för bostadsbebyggelse.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. fastställer ordinarie priser för villatomter och tomter för annan bostadsbebyggelse enligt följande:

   Normaltomt upp till 1300 kvm = 140 000 kr

 Tomt mellan 1301-2600 kvm = 180 000 kr

 Tomt 2601-3000 kvm = 220 000 kr

 Tomter större än 3000 kvm = 220 000 + 50 000 per påbörjad 1000 kvm

2. delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om eventuella avsteg från beslutade 
prisjusteringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motivering 
att förvaltningen ska se över beslutsunderlaget.

Propositionsordning
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ordförande ställer Wendla Thorstenssons (C) yrkande om återremiss mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige återremitterat ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun - 

(KS 16-266-2)
 §129 KSAU Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun - (KS 16-

266-1)
 §151 KS Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun - (KS 16-

266-3)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Teknik- och serviceavdelningen
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §204

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§204 - Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i 
Lekebergs kommun (KS 16-266)
Ärendebeskrivning
I kommunen gäller priser för kommunala villatomter som är beslutade 2009. Marknadspriser för 
villatomter har sedan dess förändrats vilket motiverar att kommunen beslutar om justerade priser 
för kommunala tomter för bostadsbebyggelse.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige i september 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. fastställer ordinarie priser för villatomter och tomter för annan bostadsbebyggelse enligt följande:

 Normaltomt upp till 1300 kvm = 140 000 kr

 Tomt mellan 1301-2600 kvm = 180 000 kr

 Tomt 2601-3000 kvm = 220 000 kr

 Tomter större än 3000 kvm = 220 000 + 50 000 per påbörjad 1000 kvm

 För tomtpriser i Mullhyttan reduceras pris enligt ovan med 50 % på grund av rådande lokalt 
marknadsläge

 För tomtpriser i Hidinge-Lanna ökas pris enligt ovan med 150 % på grund av rådande lokalt 
marknadsläge.

2. delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om eventuella avsteg från beslutade 
prisjusteringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun - 

(KS 16-266-2)
 §68 KF Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun - (KS 16-

266-4)
 §183 KSAU Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun - (KS 16-

266-6)
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Dnr: KS 16-73

Svar på motion om trådlöst nätverk på äldreboende i 
Lekeberg
   

Ärendebeskrivning
Motionen ”Trådlöst nätverk på äldreboendena i Lekeberg” lämnad av Kerstin 
Leijonborg och Maria Larsson för Framtidspartiet, anmäldes till kommunfullmäktige i 
februari 2016. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till vård- och 
omsorgsnämnden för beredning, 2016-02-29 § 17. Kerstin Leijonborg och Maria 
Larsson föreslår i motionen att det ska installeras ett trådlöst nätverk på
äldreboendena i Lekeberg. De som hyr lägenheterna och deras anhöriga använder sig 
mer och mer av mobiler, surfplattor m m och det är en nödvändighet att ett 
fungerande nätverk ska erbjudas på kommunens äldreboenden.

1 Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden inkom med yttrande på motionen den 26 oktober 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Antar vård- och omsorgsnämndens förslag till yttrande 
2. anser därmed motionen bifallen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonAnna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Dnr: VON 16-57

Synpunkter från vård- och omsorgsnämnden gällande 
motion "Trådlöst nätverk på äldreboenden i Lekeberg"

Ärendebeskrivning
Motionen ”Trådlöst nätverk på äldreboendena i Lekeberg” lämnad av Kerstin 
Leijonborg och Maria Larsson för Framtidspartiet, anmäldes till kommunfullmäktige i 
februari 2016.  Kommunfullmäktige överlämnade motionen till vård- och 
omsorgsnämnden för beredning, 2016-02-29 § 17.
Kerstin Leijonborg och Maria Larsson föreslår i motionen att det ska installeras ett 
trådlöst nätverk på äldreboendena i Lekeberg. De som hyr lägenheterna och deras 
anhöriga använder sig mer och mer av mobiler, surfplattor m m och det är en 
nödvändighet att ett fungerande nätverk ska erbjudas på kommunens äldreboenden.

1 Bakgrund
Kerstin Leijonborg och Maria Larsson Framtidspartiet lämnade en motion till 
kommunfullmäktige i februari 2016. I motionen de motionen att det ska installeras 
ett trådlöst nätverk på äldreboendena i Lekeberg.
SYD-IT och hyresvärden LEBO har gemensamt undersökt hur detta kan lösas.

2 Analys
Det finns idag ett behov av trådlös närverk för verksamheterna på Oxelgården och 
behovet kommer öka allt eftersom mer och mer av administrationen sker digitalt via 
ipads, telefoner och bärbara datorer.  I nuläget löser verksamheterna det delvis 
genom att använda sig av mobila bredband vilket har sina begräsningar. Ett trådlöst 
närverk kommer endast att vara för verksamheterna. Hyresgästerna och deras 
besökare är hänvisade till egna abonnemang som i vilken privat lägenhet som helst.    

Hyresvärden LEBO har sedan två år tillbaka dragit fiber in till samtliga lägenhet på 
Linden och Oxelgården. Detta möjliggöra för hyresgästerna att skaffa trådlöst närverk 
i sina lägenheter. Varje hyresgäst kan teckna ett eget privat abonnemang. Den 
möjligheten finns redan idag för de boende.  

  

2.1 Ekonomiska konsekvenser
Idag saknas helt infrastrukturen för trådlösa nätverk på Oxelgården vilket leder till att 
det krävs en hel del kabeldragning för att installera WiFi. 

En grov uppskattning från Sydnärkes IT-förvaltning är att investerings kostnaden är 
på ca 100 000 kr för både infrastruktur och utrustning men den kan vara både lite 
högre och lägre. Detta beroende på att det finns indikationer på att kabeldragningen 
kommer bli komplicerad.  

3 Slutsats
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med frågan att få till trådlösa närverk i 
alla sina verksamhetslokaler då det är och kommer bli en förutsättning för att kunna 
bedriva en bra och effektiv verksamhet. Det är dock, som alltid, också en ekonomisk 
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Dnr: VON 16-57

fråga vilket behöver tas med i kommande internbudgetarbete.  Det är också en 
kommunövergripande fråga då kommunens verksamhetslokaler bör hålla en viss 
standard och inte vara beroende av olika nämnders ekonomiska situation vilket lätt 
blir fallet. 

Hyresgästerna på Linden och Oxelgården kan skaffa trådlöst närverk i sina 
lägenheter. Varje hyresgäst kan teckna ett eget privat abonnemang. Den möjligheten 
finns redan idag för de boende.  

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. antar yttrandet på motionen ”trådlöst närverk på äldreboenden i Lekeberg” 
2. överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson SYSTEM
Ställföreträdande förvaltningschef Handläggare
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Dnr: VON 16-57

Yttrande från vård- och omsorgsnämnden gällande 
motion "Trådlöst nätverk på äldreboenden i Lekeberg"
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till motionen att installera trådlöst 
nätverk på äldreboenden i Lekeberg.

Vård- och omsorgsnämnden arbetar aktivt med frågan att få till trådlösa närverk i alla 
sina verksamhetslokaler då det är och, kommer bli i ännu högre grad, en 
förutsättning för att kunna bedriva en bra och effektiv verksamhet. Det är dock, som 
alltid, en ekonomisk fråga vilket tas med i kommande budgetarbete.  

Hyresvärden LEBO har sedan två år tillbaka dragit fiber in till samtliga lägenhet på 
Linden och Oxelgården. Detta möjliggöra för hyresgästerna att skaffa trådlöst närverk 
i sina lägenheter. Varje hyresgäst kan teckna ett eget privat abonnemang.  Den 
möjligheten finns redan idag för de boende.  

LEKEBERGS KOMMUN

Henrik Hult
Vård- och omsorgsnämndens ordförande  
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Protokoll 2016-10-26

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
12:45-15:45 Konferens Ånnaboda, lokal Björnen 2, 

Ånnaboda  

Övriga
Gustav Olofsson (Förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §70

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Gerry Milton (SD)
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Protokoll 2016-10-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-26

Datum för överklagan 2016-10-27 till och med 2016-11-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-10-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§70 - Yttrande från vård- och omsorgsnämnden gällande motion 
"Trådlöst nätverk på äldreboenden i Lekeberg" (VON 16-57)
Ärendebeskrivning
Motionen ”Trådlöst nätverk på äldreboendena i Lekeberg” lämnad av Kerstin Leijonborg och Maria 
Larsson för Framtidspartiet, anmäldes till kommunfullmäktige i februari 2016. Kommunfullmäktige 
överlämnade motionen till vård- och omsorgsnämnden för beredning, 2016-02-29 § 17. Kerstin 
Leijonborg och Maria Larsson föreslår i motionen att det ska installeras ett trådlöst nätverk på 
äldreboendena i Lekeberg. De som hyr lägenheterna och deras anhöriga använder sig mer och mer 
av mobiler, surfplattor m m och det är en nödvändighet att ett fungerande nätverk ska erbjudas på 
kommunens äldreboenden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar yttrandet på motionen ”trådlöst närverk på äldreboenden i Lekeberg”
2. Överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar yttrandet på motionen ”trådlöst närverk på äldreboenden i Lekeberg”
2. Överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar yttrandet på motionen ”trådlöst närverk på äldreboenden i Lekeberg”
2. Överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Yttrande från vård- och omsorgsnämnden gällande motion "Trådlöst 

nätverk på äldreboenden i Lekeberg" - (33672)
 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) om trådlöst nätverk på äldreboenden i Lekeberg - (VON 

16-57-2)
 Yttrande från vård- och omsorgsnämnden gällande motion "Trådlöst nätverk på 

äldreboenden i Lekeberg" - (33673)
 KF §17/2016 Anmälan av ny motion från Kerstin Leijonborg (FL) om trådlöst nätverk på 

äldreboenden i Lekeberg - (VON 16-57-1)
 §139 VONAU Yttrande från vård- och omsorgsnämnden gällande motion "Trådlöst nätverk på 

äldreboenden i Lekeberg" - (VON 16-57-3)

Page 3 of 4Page 299 of 345



Protokoll 2016-10-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Val av ordförande och vice 
ordförande i Sydnärkes IT-

nämnd 2017

14

KS 16-607
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Tjänsteskrivelse 2016-11-08 1 (1)

Dnr: KS 16-607

Tjänsteskrivelse - Val av ordförande och vice 
ordförande i Sydnärkes IT-nämnd 2017
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd. 

Enligt reglementet för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice 
ordförandeskapet rotera enligt följande ordning årligen:
Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.
Vice ordförandeskapet – i samma ordning som ordförandeskapet men en 
förskjutning motsvarande ett steg i ordningen.

1.1 Genomsyrande perspektiv
Inga negativa konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, 
mångfald och integration. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser eftersom vice- och ordförandeskapet inte medför 
något årligt arvode. 

2 Slutsats
Eftersom Laxå kommun varit ordförande och Lekebergs kommun varit vice 
ordförande under 2016 bör Lekebergs kommun utses till ordförande och Askersunds 
kommun till vice ordförande för 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser för 2017
1. Wendla Thorstensson (C), Lekebergs kommun, till ordförande för Sydnärkes IT-
nämnd
2. Per Eriksson (S), Askersunds kommun, till vice ordförande för Sydnärkes IT-nämnd

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonAnna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §186

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§186 - Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-
nämnd 2017 (KS 16-607)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd. Enligt reglementet 
för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice ordförandeskapet rotera enligt följande 
ordning årligen: Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. Vice ordförandeskapet 
– i samma ordning som ordförandeskapet men en förskjutning motsvarande ett steg i ordningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser för 2017

1. Wendla Thorstensson (C), Lekebergs kommun, till ordförande för Sydnärkes IT-nämnd

2. Per Eriksson (S), Askersunds kommun, till vice ordförande för Sydnärkes IT-nämnd.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §206

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§206 - Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-
nämnd 2017 (KS 16-607)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd. Enligt reglementet 
för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice ordförandeskapet rotera enligt följande 
ordning årligen: Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. Vice ordförandeskapet 
– i samma ordning som ordförandeskapet men en förskjutning motsvarande ett steg i ordningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser för 2017

1. Wendla Thorstensson (C), Lekebergs kommun, till ordförande för Sydnärkes IT-nämnd

2. Per Eriksson (S), Askersunds kommun, till vice ordförande för Sydnärkes IT-nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd 2017 - (KS 16-

607-1)
 §186 KSAU Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd 2017 - (KS 16-607-2)
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Revidering av 
sammanträdestider för 

kommunfullmäktige 2017

15

KS 16-519
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Tjänsteskrivelse 2016-11-08 1 (1)

Dnr: KS 16-519

Tjänsteskrivelse – Revidering av sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2017
   

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016 om sammanträdestider för 
2017. Efter beslut har det framkommit att skolriksdag ska hållas 24-25 april 2017. För 
att inte krocka med dessa tider bör kommunfullmäktiges sammanträde i april flyttas. 

1.1 Genomsyrande perspektiv
Inga konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald 
och integration. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1.antar följande sammanträdestider för år 2017:

27 februari
26 april
12 juni
25 september
27 november

2. Upphäver därmed KF §67/2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonAnna Nilsson
Kommundirektör Handläggare

Page 310 of 345



Protokoll 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §187

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§187 - Revidering av sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2017 (KS 16-519)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016 om sammanträdestider för 2017. Efter beslut 
har det framkommit att skolriksdag ska hållas 24-25 april 2017. För att inte krocka med dessa tider 
bör kommunfullmäktiges sammanträde i april flyttas.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1.antar följande sammanträdestider för år 2017:

Datum Tid

27 februari 18.30

26 april 18.30

12 juni 18.30

25 september 18.30

27 november 18.30

2. Upphäver därmed KF §67/2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §207

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§207 - Revidering av sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2017 (KS 16-519)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016 om sammanträdestider för 2017. Efter beslut 
har det framkommit att skolriksdag ska hållas 24-25 april 2017. För att inte krocka med dessa tider 
bör kommunfullmäktiges sammanträde i april flyttas.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1.antar följande sammanträdestider för år 2017:

Datum Tid

27 februari 18.30

26 april 18.30

12 juni 18.30

25 september 18.30

27 november 18.30

2. Upphäver därmed KF §67/2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017 - (KS 16-

519-4)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 §67 KF Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017 - (KS 16-519-3)
 §187 KSAU Revidering av sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017 - (KS 16-519-5)
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Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och 

service till vissa 
funktionshindrade (LSS), 

kvartal 2 2016

16
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KS 16-536
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Protokoll 2016-08-22

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:15 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §101

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-08-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-08-22

Datum för överklagan 2016-08-22 till och med 2016-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-08-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§101 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO, kvartal 2-2016 (VON 16-92)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 
§ gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal 2, 2016 finns två ej 
verkställda beslut att rapportera in till IVO. Det är två ej verkställda beslut enligt SoL inom 
äldreomsorgen (permanent bostad). Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer 
och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2-2016 
till IVO. 2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2-2016 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 2, 

2016 - (VON 16-92-3)
 Kvartalsrapport - (VON 16-92-2)
 Borttagen på grund av Sekr. - (VON 16-92-1)

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden
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Tjänsteskrivelse 2016-10-31 1 (1)

Dnr: VON 16-92

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO, kvartal 2-2016
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående 
beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2, 2016 finns två ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. Det är två 
ej verkställda beslut enligt SoL inom äldreomsorgen (permanent bostad).

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2-2016 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Henrik Westerling Kerstin Johansson 
Ställföreträdande förvaltningschef Handläggare
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Tjänsteskrivelse 2016-11-01 1 (2)

Dnr: KUB 16-423

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt LSS och SoL, kvartal 2, Kultur- och 
bildningsnämnden
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2, 2016, finns 6 individrapporter gällande ej verkställda beslut som rör 
SoL. Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2, 2016

Följande individrapporter finns att redovisa för perioden:

Kön Datum Beslut Anledning till ej 
verkställt beslut

Övrigt

Pojke 150819 Kontaktperson Svårigheter att få 
till möten med 
familjen som flera 
gånger uteblivit 
eller avbokat med 
kort varsel. Enligt 
plan skall insatsen 
inledas 160824.

Insatsen har 
avslutats då det i 
april inkommit nya 
uppgifter som 
föranlett en ny 
utredning. Utifrån 
denna finns 
misstanke om att X 
är i behov av andra 
mer omfattande 
insatser än 
kontaktperson.

Pojke 150819 Kontaktperson KP finns men då 
modern vid flera 
tillfällen 
uteblivit/avbokat 
sent har denna 
insats ännu inte 
kommit till stånd. 
Nästa möte 
inplanerat 3/8.

Flicka 150819 Kontaktfamilj Svårigheter att få 
till möten med 
familjen som flera 
gånger uteblivit 
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Tjänsteskrivelse 2016-11-01 2 (2)

Dnr: KUB 16-423

eller avbokat med 
kort varsel. Enligt 
plan ska insatsen 
inledas 160824.

Pojke 150819 Kontaktfamilj X har under våren 
utretts på BUP och 
det har 
framkommit att x 
lider av medelsvår 
utvecklingsstörning. 
Detta har gjort att 
förutsättningarna 
för val av familj har 
ändrats drastiskt. 
Det finns en familj 
som bedöms 
lämplig med då 
föräldrarna 
uteblivit från flera 
möten har insatsen 
ännu inte inletts. 
Insatsen skall enligt 
plan inledas 
160818.

Pojke Korttidsvistelse 
utanför det 
egna hemmet 
9.6 LSS

Insatsen har inletts 
enligt planering. 
Första mötet skedde 
160429.

Pojke Korttidsvistelse 
utanför det 
egna hemmet 
9.6 LSS

Insatsen har inletts 
enligt planering. 
Första mötet skedde 
160429.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut gällande kvartal 2, 2016
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom

LEKEBERGS KOMMUN
Maria Bäcklin SYSTEM
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-10-25

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-16:35 Multen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §117

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Michael Larsson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Pernilla Marberg (SD)
Pia Frohman (MP)  ersätter Anette Bergdahl (S) 
(2:e vice ordförande)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter 
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
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Protokoll 2016-10-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-25

Datum för överklagan 2016-11-03 till och med 2016-11-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-10-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§117 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, 
kvartal 2, Kultur- och bildningsnämnden (KUB 16-423)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt 
kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal 2, 2016, finns 6 individrapporter gällande ej 
verkställda beslut som rör SoL. Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut gällande kvartal 2, 2016

2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut gällande kvartal 2, 2016

2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2, Kultur- 

och bildningsnämnden - (KUB 16-423-11)
 Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS - (KUB 

16-423-7)
 §218 KUB-AU Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2, 2016 - (KUB 16-423-10)

Expedieras till 
Revisorerna

Kommunfullmäktige
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Protokoll 2016-10-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Tjänsteskrivelse 2016-10-31 1 (1)

Dnr: KS 16-536

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 2 2016
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående 
beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2, 2016 finns två ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. Det är två 
ej verkställda beslut enligt SoL inom äldreomsorgen (permanent bostad).

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 
2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §188

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§188 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2016 (KS 16-536)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 
§ gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal 2, 2016 finns två ej 
verkställda beslut att rapportera in till IVO. Det är två ej verkställda beslut enligt SoL inom 
äldreomsorgen (permanent bostad). Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer 
och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 ON §101 VONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 2-

2016 - (KS 16-536-1)
 VON Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 

2, 2016 - (KS 16-536-2)
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §208

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§208 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2016 (KS 
16-536)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 
§ gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal 2, 2016 finns två ej 
verkställda beslut att rapportera in till IVO. Det är två ej verkställda beslut enligt SoL inom 
äldreomsorgen (permanent bostad). Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer 
och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Elin Nilsson (L) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av ärendet eller i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2016 - (KS 16-536-5)
 VON Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 

2, 2016 - (KS 16-536-2)
 ON §101 VONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 2-

2016 - (KS 16-536-1)
 KUB Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2, 2016 

- (KS 16-536-4)
 KUB §117/2016 Ej verkställda beslut, kvartal 2, 2016 - (KS 16-536-3)
 §188 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2016 - (KS 16-536-6)
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Redovisning av ej besvarade 
motioner och 

medborgarförslag, andra 
halvåret 2016

17

KS 16-635
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Tjänsteskrivelse 2016-11-08 1 (2)

Dnr: KS 16-635

Tjänsteskrivelse – Redovisning av ej besvarade 
motioner och medborgarförslag, andra halvåret 2016

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per 
år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av 
fullmäktiges ordinarie sammanträden vår och höst.

Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på samma sätt 
som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i 
fullmäktige eller i nämnd/styrelse.

Totalt finns 3 motioner och 3 medborgarförslag som ännu inte är besvarade varav en 
motion och ett medborgarförslag passerat gränsen ett år. 

1 Analys
1.1.1 Ej besvarade motioner

Dnr Ärende Avsändare Status och prognos Handläggare Inkommen

KS 
14-
208

Motion om 
giftfri miljö i 
förskolan

Marita 
Johansson 
(MP)

Beredning pågår och 
beräknas kunna behandlas 
på kommunfullmäktiges 
sammanträde i februari 
2017.

Administrativa 
avdelningen

2014-04-22

KS 
16-
73

Trådlöst 
nätverk på 
äldreboenden 
i Lekeberg

Kerstin 
Leijonborg 
(FL)

Beredning pågår och 
beräknas kunna behandlas 
på kommunfullmäktige
under hösten 2016.

Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-02-10

KS 
16-
110

Utredning av 
Lindens 
servering

Kjell 
Edlund (S)

Beredning pågår och 
beräknas kunna behandlas 
på kommunfullmäktige
under våren 2017.

Administrativa 
avdelningen

2016-02-29

1.1.2 Ej besvarade medborgarförslag
Dnr Ärende Avsändare Status och prognos Handläggare Inkommen

KS 
15-
761

Ökad 
medborgardialog

Rasmus 
Axelsson

Beredning pågår och 
beräknas kunna 
behandlas på 
kommunstyrelsen
under december 2016.

Administrativa 
avdelningen

2015-11-
27

KS Lampor/ljuslyktor Linnéa Beredning pågår och Teknik- och 2014-11-
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Tjänsteskrivelse 2016-11-08 2 (2)

Dnr: KS 16-635

14-
562

i Vattenparken Larsson beräknas kunna 
behandlas på 
kommunstyrelsen
under våren 2017.

serviceavdelningen 05

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §189

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§189 - Redovisning av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag, andra halvåret 2016 (KS 16-635)
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst. Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på 
samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i 
nämnd/styrelse. Totalt finns 3 motioner och 3 medborgarförslag som ännu inte är besvarade varav 
en motion och ett medborgarförslag passerat gränsen ett år.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2016-11-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §209

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum för överklagan 2016-11-18 till och med 2016-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Page 2 of 3Page 344 of 345



Protokoll 2016-11-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§209 - Redovisning av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag, andra halvåret 2016 (KS 16-635)
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst. Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på 
samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i 
nämnd/styrelse. Totalt finns 3 motioner och 3 medborgarförslag som ännu inte är besvarade varav 
en motion och ett medborgarförslag passerat gränsen ett år.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, andra 

halvåret 2016 - (KS 16-635-1)
 §189 KSAU Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, andra halvåret 

2016 - (KS 16-635-2)
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