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Plats och tid Folkets hus samt digitalt via Teams 2020-11-30 18:00-21:50 
    
Närvaro Enligt bil. förteckning 
 Jan Björkman (S), ordförande 

 
Övriga deltagande Iréne Robertsson, kommunchef 

Morgan Bengtsson, kommunalråd 
Per Fremark, VD SBVT   

  
Utses att justera Linda Rehn (S), Klavs Wix Nielsen (KD)  Paragraf 117-138 
 
 

 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-12-07 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Sekreterare 
 

 ...................................................................................... 
Matilda Frigård Danielsson 

 
 
Ordförande 
 

 ...................................................................................... 
Jan Björkman 

 
 
Justerande 
 

 ..................................................................................... 
Linda Rehn 

 
 
Justerande 
 

 ..................................................................................... 
Klavs Wix Nielsen 

 
 
ANSLAGSBEVIS 
Justerat protokoll finns på kommunledningskontoret och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
 
Beslutsinstans Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2020-11-30  
Datum för anslags  
uppsättande  

2020-12-07 Datum för anslags  
nedtagande 

2020-12-30 

 

Underskrift: Matilda Frigård Danielsson 
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Beslutande vid kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
 
För Socialdemokraterna:  För Centerpartiet:  
Annika Sjöstedt Andreas Brovall  
Dan Orvegren Anna Blissing 
Jan Björkman Malin Åman  
Kjell-Åke Karlsson Rolf Jönsson  
Linda Rehn  
Miroslav Milurovic För Moderaterna:  
Patrik Sjöstedt Marianne Eriksson 
Pirjo Veteli Patrik Krupa 
Rolf Persson  
Siw Henriczon För Vänsterpartiet:  
Tamam Abou Hamidan Annika Lande 
Yvonne Andreasson Timmy Sulasalmi 
  
För Sverigedemokraterna:  För Kristdemokraterna:  
Linda Röman Klavs Wix Nielsen 
Max Nielsen  
Peter Holmström  
Tommy Holmgren  
Willy Salomonsson  
Dan Rasmusson  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 TOTALT: 27 

 
 
 
  

http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3535
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3561
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3625
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3671
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3721
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3687
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3503
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3631
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3511
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3517
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3561
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3523
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3507
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3515
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3573
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3481
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3525
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3513
http://xs031/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%2520(UM)&PNS_ID=3497
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§ 126 Taxor och avgifter 2021 Olofströms kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
1. Byggnadsnämndens följande taxa ges delegation till 

byggnadsnämnden: 
 Ansökan transportdispenser. 
2. Byggnadsnämndens taxa 2021 gällande bygglov, bygganmälan, kartor, 

strandskyddsdispens m.m. godkänns, föreligger. 
 
3. Taxor och avgifter 2021 för kommunledningsförvaltningen, byggnads-

nämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden godkänns enligt 
beslutsförslaget nedan. 

 
Reservationer: 
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden har fattat beslut. 
 
Byggnadsnämndens taxa är med då förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag 
gällande bygglov, bygganmälan, kartor, strandskyddsdispens m.m.” Taxan har 
fått en mer överskådlig utformning, tabeller har flyttats och bytt namn och 
avgiftsbelopp har avrundats (BN § 93/2020). Byggnadsnämnden har annars 
delegation att bestämma grundbeloppet inom sitt verksamhetsområde enligt  
KF § 82/2009, där även övriga nämnders delegation finns med vad gäller taxor 
och avgifter. 
 
Beslutsförslag 
Belopp inom parentes avser 2020 års avgift. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Ansökningsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl 
 
Avgifter för serveringstillstånd 
Stadigvarande tillstånd till allmänheten 6 000 kr (6 000) 
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 5 000 kr (5 000) 
Stadigvarande serveringstillstånd för 5 000 kr (5 000) 
cateringverksamhet till slutna sällskap 
 
Stadigvarande ändring i gällande tillstånd 3 500 kr (3 500) 
Tillfällig ändring i gällande tillstånd 2 500 kr (2 500) 
 

KF § 126/2020 KS 2020/1957 
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Tillfälligt tillstånd till allmänheten 
 servering en dag 3 500 kr (3 500) 
 servering mer än en dag 4 500 kr (4 500) 
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 1 000 kr (1 000) 
 
Särskilt tillstånd för provsmakning vid 4 000 kr (4 000) 
tillverkningsstället 
Tillfälligt tillstånd för pausservering och 
provsmakning vid arrangemang 
 servering en dag 1 500 kr (1 500) 
 servering mer än en dag 2 500 kr (2 500) 

Serveringstillstånd för servering i 
gemensamt serveringsutrymme 
 servering en dag 3 500 kr (3 500) 
 servering mer än en dag 4 500 kr (4 500) 
 
Kunskapsprov, stadigvarande och tillfälliga  1 500 kr/person (1 500) 
till allmänheten (ej i anslutning till ansökan), 
3 tillfällen/person 
Kunskapsprov, slutet sällskap, paustillstånd,  750 kr/person (750) 
provsmakning (ej i anslutning till ansökan), 
3 tillfällen/person 
 
_____ 
 
Tillsynsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl 
 
Fast årlig tillsynsavgift 
 
Stadigvarande serveringstillstånd till 1 000 kr (1 000) 
allmänheten och slutna sällskap 
Alkoholservering i inrikes trafik 1 500 kr (1 500) 
Försäljning av folköl 1 250 kr (1 250) 
 
Rörlig tillsynsavgift 
 
Helårsomsättning i kr Avgift 2021 Avgift 2020 
0 – 99 999 1 500 1 500 
100 000 – 250 000 1 800 1 800 
250 001 – 500 000 3 200 3 200 
500 001 – 750 000 4 000 4 000 
750 001 – 1 000 000 4 500 4 500 
1 000 001 – 1 500 000 5 300 5 300 
1 500 001 – 2 000 000 6 000 6 000 
2 000 001 – 2 500 000 6 500 6 500 
2 500 001 – 3 000 000 7 100 7 100 
3 000 001 – 3 500 000 7 600 7 600 
3 500 001 – 4 000 000 8 200 8 200 
4 000 001 – 5 000 000 8 800 8 800 
5 000 001 – 6 000 000 9 500 9 500 
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6 000 001 –  10 200 10 200 
 
 
Avgiften för eventuell tillsyn för tillfälliga serveringar är inkluderad i 
ansökningsavgiften. 
Påminnelseavgift för restaurangrapport 1 000 kr (1 000) */** 
och särredovisning 
* Per påminnelse 
** Har rapport inte inkommit efter två påminnelser ska högsta avgiftsklassen 
avseende rörlig tillsynsavgift debiteras. 
_____ 
 
Avgifter för allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för 
automatisk databehandling 
 
Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, ska avgift tas ut för 
kopior/digitala filer av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar 
för automatisk databehandling. 
 
Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kr (50). För varje sida därutöver är 
avgiften 2 kr (2). 
 
Förvaltningen får besluta om undantag från första och andra styckena om det 
finns särskilda skäl. 
 
Avgift vid begäran om registerutdrag i enlighet med dataskyddsförordningen 
tas ut med samma avgift som för allmänna handlingar när det begärs mindre 
än ett år efter föregående förfrågan. 
 
När en avgift tas ut ska förvaltningen samtidigt ta ut ersättning för kostnaden 
för att sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. 
I de fall när framtagandet kräver mer än 30 minuters arbetsinsats, debiteras 
vårt självkostnadspris på 300 kr exkl. moms per påbörjad timme. 
Om det är kommuner, region, kommunalförbund, politiska partier, interna 
förtroendevalda, personalorganisationer, massmedia eller statliga myndigheter 
som begär ut allmänna handlingar så tas inte någon avgift ut. 
 
_____ 
 
Byggnadsnämnden, BN § 93 
 
Taxa för bygglov, bygganmälan, kartor, strandskyddsdispens m.m. 
 
Handling föreligger. 
 
_____ 
 
Felparkeringsavgifter 
 
På plats för rörelsehindrade utan särskilt 1 000 kr (1 000) 
tillstånd 
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På eller inom ett avstånd av 10 m före ett 700 kr (700) 
övergångsställe 
 
I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 700 kr (700) 
10 m från korsande körbanans närmaste 
ytterkant 
 
Övriga felparkeringar 500 kr (500) 
 
Utan att tiden när parkeringen påbörjats har 500 kr (500) 
angetts med parkeringsskiva eller annan 
anordning och att denna är synlig 
 
_____ 
 
Utbildningsnämnden, Ubn § 73 
 
Månadsavgifter enligt lag om maxtaxa 
 
OBS! Avgifter för förskola och fritidshem är inte klara. 
Maxavgiften för 2021 följs av Skolverkets antagna maxtaxa som meddelas 
november/december 2020. Dessa avgifter är enbart för information. 
Avgiften uttas under 12 månader. 
 
Förskola 
Barn nr 

% av inkomsten Avgift 2021 
dock högst kr 

Avgift 2020 
dock högst kr 

1 
 

3 %  1 478 

2 
 

2 %  986 

3 1 %  493 
    

 
Allmän förskola 3-5 år är avgiftsfri och omfattar 16 timmar. Erbjuds endast 
på av förskolan schemalagd tid. Kan ej nyttjas på annan tid. 
 
Sammanlagd inkomst lika med eller mindre än 10 000 kr/mån avgiftsfritt. 
 
Fritidshem 
Barn nr 

% av inkomsten Avgift 2021 
dock högst kr 

Avgift 2020 
dock högst kr 

1 
 

2 %  986 

2 
 

1 %  493 

3 1 %  493 
    

 
_____ 
 
Avgifter för musikskolan 
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Anmälningsavgift 600 kr/termin och familj (600) 
Blockflöjtsundervisning avgiftsfritt 
 
_____ 
 
Socialnämnden, SN § 101 
 
Matavgifter 
Matavgifterna ökar i samma takt som kostenhetens prisökningar 5% (5%). 
Matavgifterna för 2021 börjar att gälla 1/3-21 och gäller till 28/2-22. 
 
Särskilt boende, korttids och växelvård SoL: 
Helkost/sondmat per dag  126,00 kr (120,00) 
 
Frukost 32,00 kr (30,00) 
Huvudrätt 56,00 kr (54,00) 
Efterrätt 6,00 kr   (6,00) 
Kvällsmat 32,00 kr (30,00) 
  
Huvudrätt, gäst 88,00 kr (84,00) 
Efterrätt, gäst 19,00 kr (18,00) 
Kvällsmat, gäst 39,00 kr (37,00) 
Frukost, gäst 39,00 kr (37,00) 
 
Avgift för mat för parboende på säbo, se riktlinjer för parboende. 
 
Dagverksamhet Skogsbacken: 
Dagvht Skogsbacken inkl mellanmål 83,00 kr (79,00) 
 
Matdistribution, hemtjänst: 
Portionspris Huvudrätt 56,00 kr (54,00) 
Portionspris Efterrätt   6,00 kr (6,00) 
Portionspris Huvudrätt, gäst 88,00 kr (84,00) 
Portionspris Efterrätt, gäst 19,00 kr (18,00) 
 
Daglig verksamhet / Daglig sysselsättning: 
Daglig verksamhet, Huvudrätt 56,00 kr (54,00) 
Daglig verksamhet, Efterrätt 6,00 kr   (6,00) 
 
Barn och tonårskorttids / korttidstillsyn, under 16 år: 
Portionspris Frukost 16,00 kr (16,00) 
Portionspris Huvudrätt 28,00 kr (28,00) 
Portionspris Kvällsmat  16,00 kr (16,00) 
Portionspris Mellanmål 0 kr (0) 
 
Barn och tonårskorttids / korttidstillsyn, över 16 år: 
Portionspris Frukost 32,00 kr (30,00) 
Portionspris Huvudrätt 56,00 kr (54,00) 
Portionspris Efterrätt 6,00 kr   (6,00) 
Portionspris Kvällsmat 32,00 kr (30,00) 
Mellanmål 0 kr (0) 
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_____ 
 
Omsorgsavgift enl SoL 
 
Omsorgsavgiften för 2021 börjar att gälla 1/3-21 och gäller till 28/2-22. 
 
Särskilt boende exkl fristående servicelägenheter, korttids och växelvård 
enl SoL: 
I omsorgsavgiften ingår omsorg och viss sjukvård samt trygghetslarm. Även 
tekniska hjälpmedel och vårdsängar ingår i omsorgsavgiften. 
 
I omsorgsavgiften ingår inte personliga omkostnader, vilka du själv får betala. 
Exempel på kostnader du själv får betala är läkarbesök, läkemedel, tandvård, 
glasögon, hårvård, fotvård och privata förbrukningsvaror. Även hemförsäkring 
får man bekosta själv. 
 
När man bor i särskilt boende, förutom fristående servicelägenheter, är 
avgiften 2 138 kr (2 125 kr), vilket är det samma som maxtaxan. (Pbb * 
53,92% * 1/12). 
 
Särskilt boende exkl fristående servicelägenheter äldreomsorgen 
Omsorgsavgift maxtaxa. 
Hyra betalas direkt till hyresvärden. 
Mat heldag 126 kr/dag 3 780 kr/mån (120, 3 600). 
 
Gruppboende socialpsykiatri 
Omsorgsavgift maxtaxa. 
Hyra betalas direkt till hyresvärden. 
 
Korttidsplats Äldreomsorgen 
Omsorgsavgift maxtaxa. 
Matavgift 126 kr/dag (120) 
 
Växelvårdsplats 
Omsorgsavgift maxtaxa. 
Matavgift 126 kr/dag (120) 
 
Hemtjänst / Boendestöd, ordinärt boende och fristående 
servicelägenheter 
Avgiften för hemtjänst utgår ifrån 8 nivåer. Dessa bygger på vilken typ och 
omfattning av insats enl schablontid man får hjälp med. 
Nivå 1: 269 kr (267 kr) 
Nivå 2: 538 kr (534 kr) 
Nivå 3: 807 kr (801 kr) 
Nivå 4: 1 076 kr (1 068 kr) 
Nivå 5: 1 345 kr (1 335 kr) 
Nivå 6: 1 614 kr (1 602 kr) 
Nivå 7: 1 883 kr (1 869 kr) 
Nivå 8: 2 138 kr (2 125 kr) 
 
*Maxtaxan är en tolftedel av 53,92 % av prisbasbeloppet. 
Prisbasbeloppet för 2021 utgör 47 600 kr (47 300 kr). 
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Följande insatser är avgiftsfria:  
 Avlastning i hemmet: Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri. Över 18 

tim medför avgift enligt hemtjänsttaxa, individuell prövning görs. 
 Telefontjänst: Ingen avgift tas ut (0 kr). 
 Social aktivering: Biståndsbedöms, max 2 tim/vecka avgiftsfri. 

Över 2 tim/vecka medför avgift enligt hemtjänsttaxa, individuell prövning 
görs. 

 
Trygghetslarm, ordinärt boende och fristående servicelägenheter 
261 kr per månad (259 kr) 
Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift. Kopplas larmet ur före 
den 14:e i månaden, ingen avgift. 
 
Dagverksamhet Skogsbacken 
Matavgift: 83 kr/dag (79) 
Omsorgsavgift enligt hemtjänstavgift. Har man ingen hemtjänst tidigare blir det 
ingen omsorgsavgift. 
 
Ledsagning 
154 kr per tillfälle (153) 
 
Gräsklippning / Snöskottning / Vedinhämtning 
Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp (biståndsbedömd): 
Gräsklippning 78 kr/timme och person (78) 
Snöskottning 78 kr/timme och person (78) 
Vedinhämtning 78 kr/timme och person (78) 
Utryckningsavgift 51 kr/tillfälle (51) 
 
Boendestöd av mobilt team socialpsykiatrin 
Personer med långvarig psykisk diagnos (mer än 1 år) som får boendestöd i 
form av handledning och hjälp att klara sin dagliga livsföring själv men som 
själv deltar vid städning, matlagning etc betalar ingen hemtjänstavgift. 
Avgiften för hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm, biståndsbedömd 
trädgårdshjälp kan dock aldrig uppgå till mer än 2 138 kr (2 125 kr). 
 
Hemsjukvård / Rehab 
För hembesök av kommunsköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast tar 
kommunen ut en avgift om 123 kr (122 kr) per besök, max 307 kr (305 kr) per 
månad. Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. 
Avgiften ingår i den kommunala maxtaxan enligt socialtjänstlagen. 
 
För personer som är hemsjukvårdspatienter tar kommunen ut en avgift om 
högst 307 kr (305 kr) per påbörjad månad. Avgiften gäller för 
hemsjukvårdspatienter som bor i ordinärt eller särskilt boende. Avgiften ingår i 
den kommunala maxtaxan enligt socialtjänstlagen. 
 
Avgiften för hembesök och hemsjukvård omfattas av det kommunala 
högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen (maxtaxan). 
Undantag:  
Barn och ungdom t.o.m. det år man fyller 19 år. 
Personer som har en palliativ diagnos (z-diagnos). 
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Maxtaxa 
Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (föregående 
års exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2021 baseras på 2021 års 
inkomster. 
 
Lämnas inga inkomstuppgifter in tas högsta avgiften ut för insatsen. Ingen 
retroaktiv återbetalning när inkomstuppgifter kommer in. 
 
Hänsyn tas även till boendekostnaden samt ett schablonmässigt 
förbehållsbelopp. 
 
 Beräkning Förbehållsbelopp, 

kr/månad 
 
Ensamstående över 
65 år 

 
Pbb*135,46%*(1/12) 
 

 
5 373 (5 339) 

 
Sammanboende 
över 65 år 

 
Pbb*114,46%*(1/12) 
 

 
4 540 (4 512) 

 
Ensamstående 
yngre (-64 år) 

 
Pbb*135,46%*(1/12) 
*110% 

 
5 911 (5 873) 

 
Sammanboende 
yngre (-64 år) 

 
Pbb*114,46%*(1/12)*
110% 

 
4 994 (4 963) 

(prisbasbeloppet (Pbb) för 2021 är 47 600 kr) 
 
Förbehållsbeloppet ska täcka normala kostnader för följande poster:  
Livsmedel, förbrukningsvaror, kläder/skor, telefon, hygien, tandvård, 
läkemedel, öppen hälso- och sjukvård, dagstidning, hemförsäkring, resor, 
möbler, husgeråd, fritid.  
 
Förbehållsbeloppet kan höjas om fördyrningen är varaktig och överstiger 200 
kr per månad.  
Omständigheter som ger rätt till förhöjt förbehållsbelopp är  
 Fördyrade matkostnader (utgår från Konsumentverkets 
 rekommendationer vid beräkning) 
 Fördyrade reskostnader (t.ex. arbets- och sjukresor) 
 Kostnad för god man 
 Underhållsskyldighet för barn 
 Övrigt efter individuell prövning 
 
Reduktioner: 
Avgiften för omvårdnad reduceras: 
 I särskilt boende endast om varit frånvarande hela månaden. 
 Ingen övrig reduktion eftersom brukaren fått omsorg över 8 tim redan 
 under en dag. 
 Hemtjänst reduktion om man fått mindre än 8 tim (enl schablontiden). 
 Korttids/växelvård/trygghemgång beräknas avgifter per dag. Dvs 1/30 av 
maxtaxan per dag. 
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Mat i hemtjänsten som är levererad (antingen hem eller till 
hemtjänstpersonalens lagringsplats) ska betalas utan reduktion. 
 
Under förutsättning att det finns ett avgiftsutrymme så får man betala avgifter 
för ovanstående delar. Dessa avgifter får tillsammans inte överstiga 
avgiftsutrymmet eller maxavgiften på 2 138 kr (2 125 kr) per månad. Kostnad 
för mat och hyror ingår inte i maxavgiften utan dessa får man alltid betala för. 
 
Samtliga avgifter inom rubriken hemtjänstavgifter ingår i kommunens maxtaxa 
enligt socialtjänstlagen. Dessa taxor gäller inte personer med insatser enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
_____ 
 
Övriga avgifter, gäller från om med 2021-01-01 
 
Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare) enl SoL 
Avgift för måltid erläggs enligt kommunens fastställda taxa i de fall vårdgivaren 
inte angivit kostnad för måltid i avtal.  
 
Avgift för omvårdnad erläggs enligt kommunens fastställda taxa för särskilt 
boende enligt SoL.  
 
Hyra erläggs motsvarande de minsta rummen (28 m2) på det särskilda 
boendet Jämsegården i de fall vårdgivaren ej angivit kostnad för hyra i avtal 
eller att vårdgivaren fakturerar den enskilde direkt. Motsvarande hyra i juli 
2020 är 4 094 kr/mån (4 024 kr). 
 
Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare) enl LSS 
Avgift för måltid erläggs enligt kommunens fastställda taxa i de fall vårdgivaren 
inte angivit kostnad för måltid i avtal.  
 
Hyra erläggs motsvarande de minsta rummen (28 m2) på det särskilda 
boendet Jämsegården i de fall vårdgivaren ej angivit kostnad för hyra i avtal 
eller att vårdgivaren fakturerar den enskilde direkt. Motsvarande hyra i juli 
2020 är 4 094 kr/mån (4 024 kr). 
 
Avgifter för läger inom LSS 
Egenavgift vid läger inom LSS 206 kr/dygn (205). 
 
_____ 
 
Ersättningsnivåer 2021 som vistelsekommun ska fakturera Olofströms 
kommun, då brukare från Olofströms kommun tillfälligt vistas i annan 
kommun 
 
SoL insats service, omsorg (inkl larminsatser)  565 kr/utförd 
  kundtimme (565) 
(pris per tim enl kpb plus 3,2% (löneökn 2018) och 3,2 (löneökn 2019) 
Larminstallation   565 kr (565) 
Matdistribution  63 kr/portion (63) 
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Hemsjukvård  565 kr/tim (565) 
(med timme menas utförd hos brukare plus färdtid och tid för dokumentation).  
 
Övriga insatser meddelas om kunden omfattas av andra beslut än 
ovanstående. 
Tid hos kund för insatser och larm ska dokumenteras i manuell tidrapport som 
skickas med fakturan. Om utförd tid överstiger beställd schablontid, måste 
skälen för detta redovisas skriftligt. 
 
_____ 
 
Ersättningsbelopp för personlig assistans enl LSS vid extern utförare 
Det yrkade timbeloppet ska vara verkligt och skäligt. För att kommunen ska 
kunna göra sin utredning avseende detta behöver den enskilde inkomma med 
underlag för att styrka det yrkade timbeloppet. I de fall den enskilde inte i 
tillräcklig omfattning medverkat i utredningen kan kommunen tillämpa ett 
förenklat förfarande och då blir timbeloppet 277 kr (275 kr). 
 
_____ 
 
Avgift för den enskilde vid vård utanför hemmet 
Ersättning tas ut för uppehälle från vuxna personer som får vård eller 
behandling i HVB-hem eller familjehem med högst 80 kr (80 kr) per dag med 
stöd av 8 kap 1 § SoL samt 6 kap 1 § socialtjänstförordningen. 
 
 
_____ 
 
Beredning: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-13 
Kommunstyrelsen 2020-11-17 
 
_____ 
 
Delges:  
Inköpssamordnare M.S 
Kommunikation för uppdatering av hemsidan 
Byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
 


