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Avgift för tillhandahållande av kopior av kommunens allmänna handlingar

Avgifterna gäller gemensamt för alla sektorer.

Verksamhet Avser Ökning %
Exkl moms Exkl moms Inkl moms

2015 2016 2016
Tom 9 kopior 0,00 0,00 0,00
Fr.o.m. 10 kopior 51,00 51,00 64,00 Svartvit 0,0%
Varje kopia därutöver 1,75 1,75 2,00 Svartvit 0,0%
Allmänna handlingar i digital form, tillhandahålles utan avgift

För utskrift av upptagning på datamedia tas avgift ut på motsvarande sätt som kopia på allmän handling.

Ovanstående gäller även när kopiorna sänds till beställaren via fax.

Ersättning tas även ut för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för ev. postförskotts-
avgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda 
handlingen eller kopian till mottagaren.

Avgiften erlägges kontant om inte särskilda omständigheter föranleder annat.

Kommunstyrelse & kommunkontor

Belopp i kr
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Verksamhet Avser Ökning %
Exkl moms Exkl moms Inkl moms

2015 2016 2016

Allmän kopieringsservice- Avser kopiering för föreningar, privatpersoner eget material.

Enstaka kopior (max 9 per original)
Fast avgift (Första kopian per original) 10,20 10,20 13,00 Svartvit 0,0%
Varje kopia därutöver 1,75 1,75 2,00 Svartvit 0,0%

Ex. 6 st kopior medför en kostnad på 10+(1,75*5) = 18,75 kr exkl. moms.

Större kopieringsarbeten utförda av kommunkontorets vaktmästeri (10 eller fler kopior / original) 
Föreningar och organisationer som är registrerade hos kommunen
Fast avgift (Första kopian per original) 25,25 25,25 32,00 Svartvit 0,0%
Varje kopia därutöver (svartvit) 0,80 0,80 1,00 Svartvit 0,0%
Varje kopia därutöver (färg) 1,75 1,75 2,00 Färgutskrift 0,0%

Övriga
Fast avgift (Första kopian per original) 51,00 51,00 64,00 Svartvit 0,0%
Varje kopia därutöver 1,75 1,75 2,00 Svartvit 0,0%

Uttag ur digitala kartdatabaser
Kartformat
A4 71,40 71,40 89,00 Per styck 0,0%
A3 91,80 91,80 115,00 Per styck 0,0%

Faxning och Skanning
Inkommande per sida 1,79 1,79 2,00 Svartvit 0,0%
Utgående per jobb max 6 sidor 5,10 5,10 6,00 Svartvit 0,0%

Belopp i kr

Kommunstyrelse & kommunkontor
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Teknik & Arbetsmarknad
Verksamhet Avser Ökning %

Exkl moms Exkl moms Inkl moms
2015 2016 2016

Sysselsättningsåtgärder
Diverse arbete pensionärer
Gräsklippning, pensionärer 156,55 156,55 196,00 Per halvtimma 0,0%
Snöskottning, pensionärer 156,55 156,55 196,00 Per halvtimma 0,0%

Gräsklippning, 1/5-30/9, föreningar 547,00 684,00 Per timma Ny 2016

Transport av trädgårdsavfall 50,50 50,50 63,00 Per mil 0,0%
(Tippavgift tillkommer)

Båtplatser Sundsbron 808,00 808,00 1 010,00 Årsavgift 0,0%

Kolonilotter 303,00 303,00 378,75 Årsavgift 0,0%

Fjärrvärme till externa kunder indexregleras kv:2      710,00 Per MWh 0,0%
75 % flisindex + 5% oljeprisindex+ 20% kpi
taxan justeras kvartalsvis Per MWh 0,0%
Fjärrvärme påslag pga Kulvertförluster, from 2016 9,0%

Färdtjänst

Färdtjänst: Principen för egenavgiften är Västtrafiks kollektivtrafiks  
baspristaxa +50% 

Riksfärdtjänst: Normalkostnad med allmänt färdmedel (enligt regeringens föreskrifter)

Färdtjänst i annan kommun: Egenavgiften 30 % av reskostnaden

Arbetsresa inom ramen för färdtjänst: Motsvarande Västtrafiks taxa för områdesladdning

Sektor Samhällsbyggnad

Belopp i kr
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PLAN- OCH BYGGLOV

Plan- och bygglovverksamheten har en taxa som utgår från kommunförbundets förslag.
"Plan- och bygglovtaxa 2011", som började tillämpas i juni 2011.
Taxan bygger numera på det s.k. prisbasbeloppet d.v.s. 44 400 kr i för 2014
Prisbasbeloppet följer den allmänna kostnadsutvecklingen och justeras samtidigt i hela landet.

Bygglovstaxan beräknas på olika faktorer.
Regeringen fastställer prisbasbeloppet som ändras beroende på kostnadsutveckling och inflationstryck. 
Prisbasbeloppet utgör första faktorn vid beräkning av taxan.
Byggnadsåtgärdens yta genererar faktor nummer två, denna kallas även objektsfaktor.
Faktor nummer tre kallas bygglovfaktor och beräknas utifrån handläggarens nedlagda arbete i bygglovskedet.
Faktor nummer fyra kallas startbesked och beräknas utifrån handläggarens arbete i bygganmälansskedet.

Bygglovsavgiften beräknas enligt följande;
Faktor 1 x Faktor 2 x (Faktor 3+ Faktor 4) = avgift.

Vid bygglovsgivning tas även i förekommande fall ut avgifter för detaljplan, kartmaterial och husutsättning.
Den totala avgiften varierar således från fall till fall men skall som grundprincip täcka kommunens egna 
kostnader för bygglovshanteringen.

Räkneexempel, OF= objektsfaktor, HF=handläggningssfaktor, mPBB= milliprisbasbelopp, n=justeringsfaktor.
Exempel 1: Villa 130 m2 inom detaljplan
OF=8, mPBB x OFxHF1+HF2x n=44,4x8x47x0,8=13 356 kronor
Exempel 2: Fritidshus 75 m2, utanför plan.
OF=6, mPBBxOFxHF1+HF2x n=44,4x6x44x0,8  =9 378 kronor
Exempel 3: Industribyggnad 750 m2, inom detaljplan.
OF=20, mPBBxOFxHF1+HF2x n=44,4x20x47x0,8=33 389 kronor
Övriga ärendetyper: Planavgifter, Nybyggnadskartor, utstakning av hus, Brandfarlig vara, mm.
I taxan ingår faktor för NÄRF:s granskning och deltagande vid samråd.

Verksamhet Avser Ökning %
Exkl moms Exkl moms Inkl moms

2015 2016 2016
Plan och bygglov
Prisbasbelopp 44 500 44 300 Lovärende -0,45
(moms utgår ej på bygglovsavgifter)

FELPARKERINGSAVGIFT

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2005-10-26, Dnr 106/2005 KF § 92
Färgelanda kommun fastställer med stöd av 2 a § Förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift och
1 § samma förordning att följande felparkeringsavgifter skall gälla i Färgelanda kommun.
200 kronor för samtliga typer av felparkeringar med undantag av felparkering som innebär felaktigt
utnyttjande av fordonsplats för handikappade där avgiften sätts till 500 kronor.

Belopp i kr

Plan- och bygg
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Verksamhet Avser Ökning %
Exkl moms Exkl moms Inkl moms

2015 2016 2016
Vatten och avlopp, from 2013 Färgelanda Vatten AB
Förbrukningsavgifter se separat förslag 3,5%
Separat dokumnet hos VästVattenAB
Anlutningsavgifter VA se separat förslag 0,0%      
Janurai 2013 överlåtits till Färgelanda 
vatten AB, vilka tillika kommer ansvara 
för drift och budget samt taxeförslag.

Avfallshantering Avser Ökning/minskning %
Exkl moms Exkl moms Inkl moms

2015 2016 2016
Hushållsavfall
Extrasäckar 62,73 59,59 74,49 Per styck -5,00%
140 l kärl vecka 3 402,94 3 232,79 4 040,99 Per år -5,00%
190 l kärl vecka 4 396,12 4 176,31 5 220,39 Per år -5,00%
370 l kärl vecka 7 742,60 7 355,47 9 194,34 Per år -5,00%
660 l kärl vecka 13 184,17 12 524,96 15 656,20 Per år -5,00%
140 l kärl 14 dag 1 672,72 1 589,08 1 986,35 Per år -5,00%
190 l kärl 14 dag 2 171,40 2 062,83 2 578,54 Per år -5,00%
370 l kärl 14 dag 3 836,80 3 644,96 4 556,20 Per år -5,00%
660 l kärl 14 dag 6 557,06 6 229,21 7 786,51 Per år -5,00%
140 l kärl månad 957,63 909,75 1 137,19 Per år -5,00%
190 l kärl månad 1 158,36 1 100,44 1 375,55 Per år -5,00%
140 l kärl kvartal 434,91 413,16 516,45 Per år -5,00%
190 l kärl kvartal 503,91 478,71 598,39 Per år -5,00%
140 l sommar 727,31 690,94 863,68 Per år -5,00%
190 l sommar 918,95 873,00 1 091,25 Per år -5,00%
370 l sommar 1 552,49 1 474,87 1 843,59 Per år -5,00%
660 l sommar 2 802,85 2 662,68 3 328,35 Per år -5,00%
Ej sorterade sopor normal taxa x 3 normal taxa x 3
Extra kärltömning inom 1 vecka 158,91 150,96 188,70 Per styck  
Utbyte av kärl 93,05 88,40 110,50 Per tillfälle  
Latrinburk 376,36 357,57 446,96 Per styck  

Grovavfall Stigentippen  Privatpersoner
Till container 79,45 75,48 94,35 Per kbm -5,0%
Till container ( i personbil) 35,55 33,77 42,21 Per styck -5,0%
Träavfall osorterat (ej tryckt) 55,42 52,65 65,81 Per kbm -5,0%
Tryckimpregnerat virke 548,86 521,47 651,84 Per kbm -5,0%
Asbest 878,18 834,27 1 042,84 Per kbm -5,0%
Däck med fälg 17,77 16,88 21,10 Per styck -5,0%
Däck utan fälg Kostnadsfritt Kostnadsfritt
Elektronik och metallskrot Kostnadsfritt Kostnadsfritt
Hushållsmaskiner och återvinningsbart 
material Kostnadsfritt Kostnadsfritt

Belopp i kr

Belopp i kr

Renhållning 
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Verksamhet Avser Ökning/minskning %
Exkl moms Exkl moms Inkl moms

2015 2016 2016
Slamhanteringen
Brunn 0-4 kbm 1 161,94 1 103,84 1 379,80 Per styck -5,0%
Varje kbm därutöver 111,42 105,85 132,31 Per kbm -5,0%
Tillägg budning inom 14 dagar 123,09 116,94 146,18 Per gång -5,0%
Tillägg budning inom   3 dagar 445,68 423,40 529,25 Per gång -5,0%
Tilläg budning samma dag 1 181,04 1 121,99 1 402,49 Per gång -5,0%
Framkörningsavgift (bomkörning) 524,20 497,99 622,49 Per gång -5,0%

Extra ordinära uppgifter t.ex. spolning, 
jourtillägg mm. Gäller entreprenörens taxa 
+ 5 % 

VA & Renhållning 

Belopp i kr
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MAXTAXA barnomsorg
Högsta avgift i förskoleverksamhet (förskola/familjedaghem) skall 2016 vara:
o barn nr 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 313 kronor/mån (tidigare 1 260 kr)
o barn nr 2: 2% av inkomsten - dock högst 875 kronor/mån (tidigare 840 kr)
o barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 438 kronor/mån (tidigare 420 kr)
o barn nr 4: ingen avgift

Högsta avgift i skolbarnomsorgen ( fritidshem/familjedaghem) ska 2016 vara:
o barn nr 1: 2% av inkomsten - dock högst 875 kronor/mån (tidigare 840 kr)
o barn nr 2: 1% av inkomsten - dock högst 438 kronor/mån (tidigare 420 kr)
o barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 438 kronor/mån (tidigare 420 kr)
o barn nr 4: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som "barn nr 1" och syskon som "barn nr 2, 3, 4" i den verksamhet där barnet 
är placerat.

För barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat 
barn gäller maxtaxan och en vistelsetid av 15 tim/vecka.

Avgiftsfri allmän förskola för 3-5 åringar  motsvarande 15 tim/vecka. 
För barnomsorgsbehov utöver de 15 första avgiftsfria timmarna reduceras avgiften med 30 %
under januari - maj och september - december. Full avgift debiteras under juni - augusti.

Avgift debiteras 12 mån/år.

Lovfritidshem 50 kronor per bokad dag

Personalkost, Barnomsorg Frukost 21 kr
Lunch 42 kronor
Mellanmål 21 kr

Verksamhet 2015 2016 Belopp i kr Avser Ökning %
exkl moms exkl moms inkl moms

Skola
Förkommet busskort 150,00 150,00 150,00  Administrationskostnad 0,0%

Hyror i kommunala lokaler
(Föreningspris)
Alla skolor, klassrum 35,00 50,00 50,00 Per timma 42,9%
Alla skolor, tekniksalar 40,00 55,00 55,00 Per timma 37,5%
Övriga skolor, matsal 60,00 90,00 90,00 Per timma 50,0%
Valboskolans matsal 80,00 120,00 120,00 Per timma 50,0%
Valboskolans Idrottshall 55,00 90,00 90,00 Per timma 63,6%
Övriga gymnastiksalar 40,00 60,00 60,00 Per timma 50,0%

(Privatbokningar)
Valboskolans matsal, med kök 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Per tillfälle 0,0%
Valboskolans matsal, utan kök 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Per tillfälle 0,0%
Övriga skolor, matsalar 550,00 550,00 550,00 Per tillfälle 0,0%
Valboskolans Idrottshall 330,00 330,00 330,00 Per timma 0,0%
Övriga gymnastiksalar 110,00 110,00 110,00 Per timma 0,0%

Vuxenutbildning
Verksamhet 2015 2016 Belopp i kr Avser Ökning %

exkl moms exkl moms inkl moms

Adm. kostn. externt prov 300,00 300,00 300,00 Per provtillfälle Ny 2015

Kost & Städ
Verksamhet 2015 2016 Belopp i kr Avser Ökning %

exkl moms exkl moms inkl moms

Skollunch
Taxa skollunch (matkupong) 52,00 52,00 58,00 Per kupong 0,0%

Städtaxa Internt
Lokalvård till verksamheterna 262,00 241,00 241,00 Per timme -8,0%
Extrastäd till verksamheterna 
(kostnad för personal, material 
och maskiner) 239,00 239,00 239,00 Per timme 0,0%

Sektor Barnomsorg och Utbildning
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Verksamhet 2015 2016 Belopp i kr Avser Ökning %
 exkl moms exkl moms inkl moms

Musikskola
Elevavgift 1 050,00 1 050,00 1 050,00 Per läsår 0,0%
Hyra av instrument 400,00 0,00 0,00 Per läsår -100,0%

Lotteritillstånd
Registreringsavgift 300,00 300,00 300,00 0,0%
Hyror i kommunala lokaler
(Privatbokningar)
Fritidsgården Allhem 775,00 775,00 775,00 Per tillfälle 0,0%
Valboskolans matsal, med kök 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Per tillfälle 0,0%
Valboskolans matsal, utan kök 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Per tillfälle 0,0%
Övriga skolor, matsalar 550,00 550,00 550,00 Per tillfälle 0,0%
Färgelanda Sporthall 550,00 550,00 550,00 Per timma 0,0%
Valboskolans idrottshall 330,00 330,00 330,00 Per timma 0,0%
Övriga gymnastiksalar 110,00 110,00 110,00 Per timma 0,0%

Övriga lokaler/anläggningar 500,00 500,00 500,00 Per tillfälle 0,0%
Scen-element 40,00 40,00 50,00 Per styck 0,0%
Scen-element 800,00 800,00 1 000,00 Hela scenen 0,0%
Simskola gratis fr,o.m. tredje barn
Utomhussimskola 90,00 100,00 100,00 per vecka 11,1%
Utomhussimskola 250,00 250,00 250,00 3 veckor 0,0%
Inomhussimskola 300,00 300,00 300,00 10 ggr 0,0%
Konferenssal Centrumhuset 500,00 500,00 500,00 Per tillfälle
Konferenssal Centrumhuset 150,00 150,00 150,00 Per timma 0,0%
Konferenssal Familjecentral 500,00 500,00 500,00 Per tillfälle
Konferenssal Familjecentral 150,00 150,00 150,00 Per timma 0,0%

(Föreningspris)
Färgelanda Sporthall 65,00 100,00 100,00 Per timma 53,8%
Färgelanda Sporthall, matcher 80,00 120,00 120,00 Per timma 50,0%
Valboskolans Idrottshall 55,00 90,00 90,00 Per timma 63,6%
Övriga gymnastiksalar 40,00 60,00 60,00 Per timma 50,0%
Valboskolans matsal 80,00 120,00 120,00 Per timma 50,0%
Övriga skolor, matsalar 60,00 90,00 90,00 Per timma 50,0%
Alla skolor, klassrum 35,00 50,00 50,00 Per timma 42,9%
Alla skolor, tekniksalar 40,00 55,00 55,00 Per timma 37,5%

Övriga lokaler/anläggningar 30,00 45,00 45,00 Per timma 50,0%
Grusplan, Valboskolan 40,00 60,00 60,00 Per timma 50,0%
Grusplan Valboskolan (matcher) 70,00 100,00 100,00 Per timma 42,9%
Grusplan, "Lilla", Valboskolan 30,00 45,00 45,00 Per timma 50,0%
PA-anläggning 0,00 0,00 0,00 Per tillfälle 0,0%
Scen-element 40,00 40,00 50,00 Per styck 0,0%
Scen-element 600,00 600,00 750,00 Hela scenen 0,0%
Föreningsägda samlingslokaler 0 0,00 0,00 Lokalkostnaden 0,0%
Konferenssal Centrumhuset 50,00 75,00 75,00 per timma 50,0%
Kopior 0,75 0,75 1,00 Per styck 0,0%

Bibliotek
Övertidsavgift 5,00 5,00 5,00 Per bok, CD etc/vecka 0,0%
Påminnelseavgift 12,00 12,00 15,00 Per utskick 0,0%
Fjärrlåneavgift 0,00 12,00 15,00 Per fjärrlån #DIVISION/0!
Förseningsavgift 7-dagarslån 4,00 4,00 5,00 Per dag & bok 0,0%
Förkommet lånekort 10,00 10,00 10,00 0,0%
Förkomna böcker, vuxen 240,00 240,00 300,00 0,0%
Förkomna böcker, barn 120,00 120,00 150,00 0,0%
Kopior 4,00 4,00 5,00 Per st A4 0,0%
Kopior 8,00 8,00 10,00 Per st A3 0,0%
Färg Kopior 12,00 12,00 15,00 Per st A4 0,0%
Färg Kopior 24,00 24,00 30,00 Per st A3 0,0%
Fax inkommande per sida 4,00 4,00 5,00 svartvit 0,0%

Sektor Kultur och Fritid
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Belopp i kr 2015 Belopp i kr 2016 Avser Kommentar Förändring %
Individ- och familjeomsorg
Tillstånd- och tillsyn enligt
alkohollagen

Ansökningsavgifter: Inga återbetalningar
Permanenta tillstånd
Nyansökningar permantent serverings 
tillstånd catering-tillstånd, provsmakning 7 700,00 7 700,00 Per tillfälle 0,0%
Trafikservering 7 000,00 7 000,00 Per tillfälle 0,0%
Ägarskiften 7 000,00 7 000,00 Per tillfälle 0,0%

Utvidgade tillstånd, catering, provsmak, 
pausservering, gemensam serveringsyta samt 
utökat servering/yta eller ändrat 
alkoholutbud, ägarbyte/ändring/ ny ledamot 
i bolaget, omregistrering i AB/HB 3 300,00 3 300,00 Per tillfälle

Sökande har 
stadigvarande tillstånd 
i Dalsland  0,0%

Anmälan om catering, provsmakning eller 
kryddning av snaps Ingår i tillsynsavgift

Ingår i 
tillsynsavgift

Sökande har 
stadigvarande tillstånd 
i Dalsland  Sökande 

Utökad serveringstid 2 200,00 2 200,00 Per tillfälle

Sökande har 
stadigvarande tillstånd 
i Dalsland 0,0%

Kunskapsprov med möjlighet till 2 omprov 1 000,00 1 000,00 Per tillfälle 0,0%

Tillfälliga tillstånd allmänhet:
För krögare med permanent tillstånd i någon av Dalslandskommunerna
Högst 6 dagar 3 600,00 3 600,00 Per tillfälle 0,0%
Över 6 dagar 300,00 300,00 Per dag

Sökande utan permanent tillstånd i någon 
av Dalslandskommunerna

Högst 6 dagar 6 000,00 6 000,00 Per tillfälle

Sökande har 
stadigvarande tillstånd 
i Dalsland 0,0%

Över 6 dagar 500,00 500,00 Per dag 0,0%

Tillfälliga tillstånd slutna sällskap max 6 
tillstånd per halvår 1 700,00 1 700,00 Per tillfälle Ingen återbetalning 0,0%

Tillsynsavgifter:

Fast tillsynsavgift

Permanenta tillstånd för allmänhet och 3 300,00 3 300,00 Per år 0,0%
slutet sällskap

Tillsynsavgift beroend på årsomsättning av starköl, vin och sprit och annan alkoholdryck

Fast avgift (gäller ej pausservering) 3 300,00 3 300,00 Per år

Årsomsättning kronor
               1  -      50 000 500,00 500,00 Per år Till viss del nya avgifter 
      50 001  -     100 000 1 000,00 1 000,00 Per år eller omräknad avgift 
    100 001  -     200 000 2 000,00 2 000,00 Per år mer differentierad
    200 001  -     500 000 3 000,00 3 000,00 Per år
    500 001  -  1 000 000 5 000,00 5 000,00 Per år
 1 000 001  -  2 000 000 6 000,00 6 000,00 Per år
 2 000 001  -  3 000 000 7 000,00 7 000,00 Per år
 3 000 001  -  4 000 000 9 000,00 9 000,00
 4 000 001  -  5 000 000 10 000,00 10 000,00
 5 000 001  -  6 000 000 11 000,00 11 000,00
 6 000 001  -  7 000 000 12 000,00 12 000,00
 7 000 001  -  8 000 000 13 000,00 13 000,00
 8 000 001 - 14 000,00 14 000,00
Tillsynsavgift 
avseende tobaksförsäljning 1 200,00 1 200,00 Per år 0,0%
avseende försäljning av folköl 1 200,00 1 200,00 Per år 0,0%
Försäljning av både tobak och folköl 2 100,00 2 100,00 Per år 0,0%

Sektor Omsorg, IFO

ej momspliktig vht



Äldreomsorg

Avgiftsunderlag

Inkomster som skall ingå i avgiftsunderlaget.

•         Inkomst av tjänst.
•         Inkomst av kapital – senaste taxering.
•         Pension.
•         Sjukpenning.
•         Livränta.
•         Vårdbidrag enligt lagen om handikappers. och vårdbidrag.
•         Skattefria stipendier över 3000 kr/mån.
•         Studiemedel i form av studiebidrag.
•         Avtalsgruppförsäkringar (AGS-ersättningar).
•         Bostadsbidrag och bostadstillägg.
•         Inkomst av näringsverksamhet –senaste taxering.
•         Utbetalning från privat pensionsförsäkring och IPS konto.
•         All utländsk inkomst.
•         Avdrag för den preliminära skatten enligt skattetabell , extraavsättning skall ej ingå.

Förbehållsbelopp

Ensamståe
nde 

Gifta & 
partnerskap

Andel av 
basbelopp 135,46% 114,46%

Basbelopp 44 300 44 300
Förbehållsb
elopp 5 001 4 225

Sektor Omsorg, Äldreomsorg och ESS

När den enskildes avgifter 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. 

Enbart överskott i inkomstslaget kapital beaktas (efter skatt). Förmögenheten får inte påverka avgiftsunderlagets 
storlek. Makar och registrerade partners inkomster skall beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda 
inkomster. Motsvarande gäller inte sambors inkomster.

För närmare precisering av begreppen och vad som ingår hänvisas till SoL 8 kap.4 §,  aktuell 
inkomstskattelagstiftning samt Prop. 2000/01:140.

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 beräknas med ledning av ett minimibelopp i 
fråga om kostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader utom boendekostnaden. Till 
minimibeloppet skall läggas den faktiska aktuella bostadskostnaden. I socialtjänstlagen 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 135,46 procent av prisbasbeloppet för ensamstående och 114,46 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. Kommunen har ingen 
skyldighet att ersätta den enskilde för underskott i förbehållsbelopp däremot en skyldighet att informera om 
försörjningsmöjligheter.



Gäller t ex följande:

•         Fördyrad kost, t ex pga. att maten erhålls genom hemtjänsten.
•         Kostnader för god man.
•         Funktionshindrade personer familje- och arbetssituation samt andra omständigheter.

•         ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet.
•         ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende.
•         tillhandahålls kostnadsfritt.

Högkostnadsskydd

Avgiftsutrymme

Den enskilde kan få hemtjänst såväl i ordinärt boende som i särskilt boende. Framhållas bör att även de 
omvårdnads- och serviceinsatser som tillhandahålls inom särskilt boende, inklusive korttidsboende, faller inom 
begreppet hemtjänst. Inom ramen för den högsta avgiften skall även rymmas de insatser som anges i 26 § tredje 
stycket hälso- och sjukvårdslagen. Enskildas utgifter för kost och hyra (hyreskontrakt) omfattas inte av den 
föreslagna högsta avgiften. Avgifterna får justeras i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå.

Det finns situationer då den enskilde har högre levnadskostnader inom ramen för de poster som det lagstadgade 
minimibeloppet avser att täcka. Det kan också förkomma att enskilda därutöver av olika skäl har andra 
levnadskostnader än dessa. Kommunen skall höja nivån på minimibeloppet 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 de avser ett inte oväsentligt belopp.

I några undantagsfall får kommunen bestämma förbehållsbeloppet 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:

Yngre funktionshindrades förbehållsbelopp skall sättas till en högre nivå efter en individuell prövning. 
Ensamstående funktionshindrade under 60 år ges en generell uppräkning med 10 % av förbehållsbeloppet.

Vid beräkning av förbehållsbelopp följer att minimibeloppet skall justeras av kommunen i samband med 
förändringar i prisbasbeloppets nivå.

Ett högkostnadsskydd införs i SoL kap 8.5§ i form av en högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i 
ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften får per månad uppgå 
till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar 1 991 kronor (2016 års prisnivå). Det 
införs vidare ett högkostnadsskydd 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 0,5539 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar 2 045 kronor (2016 års prisnivå). 

Samtliga insatser av vård-, omsorgs-, och servicekaraktär som förkommer i kommunen (äldre- och 
handikappomsorgen) oavsett hur de benämns omfattas av bestämmelsen om högsta avgift för hemtjänst, 
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård.

Avgiftsutrymmet kommer att utgöra grunden för allt uttag av avgifter för hemtjänstinsatser (utvidgat begrepp, 
dvs. alla insatser enligt SoL 8 kap.5§ .punkt 1) inom särskilt och ordinärt boende.



Modell för uträkning av avgiftsutrymmet.

+ enskildes Avgiftsunderlag (månadsinkomster – prel. skatt).
-        individuellt förbehållsbelopp (generellt förbehållsbelopp – nedsättning + förhöjning)
-        faktisk bostadskostnad

#NAMN?

Korttidsboende.

+ enskildes Avgiftsunderlag (månadsinkomster – prel. skatt).
-        individuellt förbehållsbelopp (generellt förbehållsbelopp – nedsättning + förhöjning)
-        faktisk bostadskostnad

#NAMN?
-    boendeavgift
#NAMN?

Avgiftssystem för hemtjänstinsatser

Nivåbaserade system 

Avgiftsutry
mme Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

1-339 kr 60% 65% 70% 75% 100%
340-679 kr 65% 70% 75% 80% 100%

680-1019 
kr 70% 75% 80% 85% 100%

1020-1359 
kr 75% 80% 85% 90% 100%

1360-1991 
kr 80% 85% 90% 95% 100%

Nivå 1 
Den enskilde har en eller flera insatser av någon typ av insats ( ej hemtjänsttimmar) enligt Sol 8 kap 5§,p1.

Den enskildes avgiftsutrymme kopplas till avgiftssystemet för att bestämma hur mycket som skall erläggas i 
avgift per månad. Om den enskilde inte har något avgiftsutrymme skall den avgiftsbefrias för hemtjänstavgifter.

I de fall den enskilde har insatser på ett korttidsboende har den inget hyreskontrakt utan avgiftsbeläggs med en 
boendeavgift som omfattas av högkostnadsskyddet SoL 8 kap.5§.punkt 2. Avgiftsutrymmet skall då beakta två 
avgifter, först boendeavgift sedan hemtjänstavgift.

Finns det inget avgiftsutrymme så skall den enskilde avgiftsbefrias. Boendeavgiften är maximalt 68 kr per dag 
eller 2 045 kr per månad.

Den enskilde avgiftsbeläggs utifrån vad den har för avgiftsutrymme och vilka biståndsinsatser den erhåller (SoL 
8 kap.5§. punkt 1). Den som har hemtjänstinsatser på ett äldreboende, antingen permanent eller som 
korttidsboende, anses ha fullt omvårdnadsbehov och avgiftsbeläggs enligt nivå 5. Vad gäller hemtjänst i ordinärt 
boende så är det de biståndsbedömda timmarna som ligger till grund vid avgiftsberäkningen. Boendeavgiften 
enligt SoL 8 kap.5§.punkt 2 omfattas inte av systemet utan uttages enligt särskild ordning och separat taxa.



Erhålls enbart hemtjänst skall biståndet vara mellan 1-9 tim/mån.

Nivå 2 
Den enskilde har hemtjänst mellan 10-19 tim/mån. 
Den enskilde har hemtjänst mellan 1-9 tim/mån + en annan typ av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1.

Nivå 3 
Den enskilde har hemtjänst mellan 20-29 tim/mån. 
Den enskilde har hemtjänst mellan 1-9 tim/mån + två eller flera andra typer av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1.
Den enskilde har hemtjänst mellan 10-19 tim/mån + en annan typ av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1.

Nivå 4 
Den enskilde har hemtjänst mellan 30-39 tim /mån. 
Den enskilde har hemtjänst mellan 10-19 tim/mån + två eller flera andra typer av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 
Den enskilde har hemtjänst mellan 20-29 tim/mån + en annan typ av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1.

Nivå 5 
Den enskilde har hemtjänst 40 tim/mån eller mer. 
Den enskilde har hemtjänst mellan 20-29 tim/mån + två eller flera andra typer av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1.
Den enskilde har hemtjänst mellan 30-39 tim/mån + en annan typ av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1.
Den enskilde har hemtjänstinsatser i ett äldreboende.

Högsta pris för olika insa  Innebär år 2016.
Hemskick 20 % av hög  p   398 kr per månad
Hemtjänst 13 % av hög  p   259 kr per timma
Hemsjukvård 13,5 % av   269 kr per månad
Dagvård 3 % av hög  per dag   60 kr per dag

Hyror
Hyran debiteras enligt hyreskontrakt. 

Eventuell höjning av hyran följer Valbohems årliga förhandling med Hyresgästföreningen

Avgifter för mat Äldreomsorg 

Hemsändning av färdiglagad mat 398 kr/månad, ingår i högkostnadsskyddet

För biståndsbedömd mat betalas ingen moms.

Inkl. moms Exkl. moms Ökn %

Hemsändning av färdiglagad mat
Helportion              50,00 kr/lunch      0 %
Pensionärer                         5          51,00 kr/lunch      2,2 %

Permanentplats äldreboen             3 940 kr/månad      0 %
Dagsportionspris               131 kr/dag           0%

Avgiften baseras maximalt på högkostnadsskyddets översta gräns (hög ) (1 991 kr år 2016). Grundregel – 
kostnaden får inte överstiga självkostnadspris eller högsta pris för insatstypen. Regeln om högsta pris samt 
självkostnadspris är ”spärregler” som kontrolleras att de är uppfyllda efter att avgiften fastställts. Skulle inte 
regeln vara uppfylld skall avgiften sänkas till högsta priset för tjänsten i de fall sådant finns och i annat fall till 
självkostnaden för tjänsten.



  
Enheten för stöd och Service

Avgifter socialpsykiatri
from 2016 kommer kommunen ta ut avgifter för insatser inom socialpsykiatrin enligt SoL
Avgifter för boendestöd och kontaktperson följer de avgifter inom maxtaxan som gäller för hemtjänstinsatser 
och beräknas efter beviljad tid.
Kostnader för mat och boende på Särskilt boende inom socialpsykiatrin varierar beroende på placering, 
maxavgift för maten är samma som matkostnaden på särskilt boende inom äldreomsorgen. 

 LSS
Avgifter för insatser enligt LSS begränsas till kostnader för hyra (enligt hyreskontrakt) och mat.

Övriga taxor 
Utprovnings  100 kr per gång
Vaccination 100 kr per gång
Trygghetslarm 219 kr per månad *
Avgiften för trygghetslarm avser hyra för teknisk utrustning och ligger utanför maxtaxan.
Vid behov av tilläggsfunktioner kan en extra avgift tillkomma.
*Under 2016 har politiken beslutat att trygghetslarm skall vara avgiftsfritt

Reduceringsregler

Justeringsregler

Jämkning dubbelt boende

•         Den enskilde har ett eget kapital som överstiger 2 basbelopp.

När omsorgstagaren inte erhållit beslutade biståndsinsatser görs frånvaroavdrag fr o m 8:e dagen. Avdraget görs 
då från dag 1 på nästkommande faktura (tidigare fr o m 8:e dagen). Vid särskilt boende gäller samma principer 
för matkostnaden, dvs att den reduceras fr o m 1:a dagen vid en frånvaro överstigande 7 dagar.

Om den enskilde boende på ett äldreboende har planerade permissioner som uppgår till mer än 10 dgr under en 
kalendermånad så skall avgiften för mat reduceras från dag 1 oavsett frånvarons längd och sammanhållning.

När den enskilde flyttar in på särskilt boende kan fastställandet av bostadstillägg ta sin tid. Om den enskilde 
erhåller retroaktiv ersättning som ej är ringa så skall en retroaktiv avgiftsberäkning ske för att fastställa avgiften 
för perioden. Om det visar sig att det finns avgiftsutrymme skall avgift tas ut retroaktivt för perioden.

Om biståndet inte avser full månad skall avgiften proportioneras så att 1/30 utfaller per uppburen dag (särskilt 
boende).

Vid inflyttning till särskilt boende (i Färgelanda kommun) kan det vara som så att den enskilde får dubbla 
boendekostnader. Jämkningen erhålls under förutsättning att den enskilde inte har egen betalningsförmåga. Egen 
betalningsförmåga anses den enskilde ha om:

•         Den enskilde har överskjutande belopp vid uträkning av avgiftsutrymme efter att avgift är erlagd, 
beloppet överstiger kostnaden för det dubbla boendet.

•         Om det uträknade beloppet enligt punkt två inte uppnår kostnaden för det dubbla boendet skall den 
överskjutande delen reducera jämkningen för det dubbla boendet.

Om jämkning erhålls är det hyreskostnaden som jämkas (inte hemtjänstavgiften). Jämkning av boendekostnaden 
kan ske om den enskilde ansöker om det i följande fall;



Fastställande av avgiften

Belopp som styrs av basbeloppet.

  Förbehållsbeloppet
  Högkostnadsskyddets (maxtaxans) översta gräns (hög). 

Omräkning av hemtjänstavgifter.

Avgifterna räknas om från och med avgifterna för februari månads tjänster.

Om den enskilde låter bli att lämna ekonomiskt underlag så skall avgiften sättas till högsta avgift inom erhållen 
biståndsinsats. Förfarandet måste föregås av två påminnelser samt att justering av avgiften skall ske retroaktivt (6 
månader) vid inlämnande av ekonomiskt underlag. Kommunen åtar sig alltså att reglera avgiften trots att beslutet 
vunnit laga kraft om avgiften är satt utifrån ej lämnat ekonomiskt underlag.

Lagstiftningen och nämndens system för avgifter är starkt kopplat till basbeloppet. Reglering sker därför av 
följande belopp årligen efter det att basbeloppet fastställts.

Hyrd bostad – maximalt 3 månader. Jämkning kan erhållas under förutsättning att hyresavtalet är uppsagt. 
Jämkning erhålls med faktisk boendekostnad inkl värme.

Egen bostad (vanligen hus) – maximalt 3+3 månader (6 månader). Jämkning kan erhållas under förutsättning att 
den enskilde avser att avyttra det egna boendet. För att den enskilde skall kunna få rätt till ytterligare en 3 
månaders jämkningsperiod krävs det att den enskilde kan vidimera att den haft för avsikt att avyttra boendet 
under erhållen jämkningsperiod. Jämkning kan erhållas med schablonbelopp för beräkning av boendekostnad 
ink. värme.

Upphör kontraktet, uthyres lägenheten, eller avvecklas/överlåtes egen fastighet under tiden för jämkningen 
upphör jämkningen och skall återbetalas. Grunden för den dubbla kostnaden finns ej kvar. Kommunens 
ansvarige tjänsteman kontaktas av den enskilde. Ansökan om jämkning skall ha inkommit till kommunen senast 
3 månader efter att den enskilde flyttat in på särskilt boende.
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Verksamhet Avser Ökning %
Ny taxa from 2014-01-01 Exkl moms Exkl moms Inkl moms

2015 2016 2016
Saluplats
Tillfällig saluplats, 3*3 meter 144,00 144,00 180,00 Per dag 0,0%
Tillfällig saluplats, 6*3 meter 288,00 288,00 360,00 Per dag 0,0%
Tillfällig saluplats, 9*3 meter 432,00 432,00 540,00 Per dag 0,0%
Tillfällig saluplats, 12*3 meter 576,00 576,00 720,00 Per dag 0,0%
Elanslutning 60,00 60,00 75,00 Per dag 0,0%
Saluplats, en dag/vecka, exkl el 3 264,00 3 264,00 4 080,00 Helår 0,0%
Saluplats, en dag/vecka, inkl el 4 161,60 4 161,60 5 202,00 Helår 0,0%

Torghandel 

Belopp i kr
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