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Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg
Dessa grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg avser avgifter och
kostnadsersättningar som uttages med stöd av 8 kap. socialtjänstlagen och 26 § sjätte stycket
hälso- och sjukvårdslagen. Boendekostnader uttages enligt 12 kap. jordabalkens bestämmelser
alternativt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen. Avgifter och kostnadsersättningar avseende insatser enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, regleras i annan ordning.

§1

Avgiftsunderlag

Inkomsten beräknas enligt 8 kap. 4 § socialtjänstlagen.
Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de
närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.
Vid beräkning av inkomsten ska följande medräknas:
1. ett uppskattat överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen
(1999:1229), efter avdrag för den skatte- och avgiftssats som följer av tillämplig skattetabell
enligt 55 kap. 6 och 8 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244). Om det inte kan beslutas någon
tillämplig skattetabell ska den skatte- och avgiftssats användas som följer av den skattetabell
som skulle ha varit tillämplig om sådant beslut hade kunnat fattas.
2. ett uppskattat överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 14 kap. 21 § inkomstskattelagen efter avdrag för den skatte- och avgiftssats som följer av tillämplig skattetabell
enligt 55 kap. 6 och 8 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244). Om det inte kan beslutas någon
tillämplig skattetabell ska den skatte- och avgiftssats användas som följer av den skattetabell
som skulle ha varit tillämplig om sådant beslut hade kunnat fattas.
Samma avdrag får göras som i självdeklarationen, förutom vad som anges i 97 kap. 4 § SFB
1 och 4, dvs:
- avdrag enligt 16 kap. 32 § inkomstskattelagen för utgift för egen pension får endast göras
med den del som överstiger ett halvt prisbasbelopp,
- avdrag får inte göras för underskott från tidigare beskattningsår enligt 40 kap. inkomstskattelagen.
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Endast överskott ingår i den avgiftsgrundande inkomsten.
3. överskott i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskattelagen, efter avdrag med
30 % skatt, för året före det år avgiften avser. Avdrag får göras enligt vad som anges i
97 kap. 5 § SFB, dvs:
- avdrag får göras för kapitalförluster till den del de motsvaras av kapitalvinster som tagits upp
som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen,
- avdrag får göras uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen vid byte av bostad, och
- avdrag får göras för negativ räntefördelning enligt 33 kap. inkomstskattelagen.
Endast överskott ingår i den avgiftsgrundande inkomsten.
4. inkomst som på grund av 3 kap. 9-13 §§ inkomstskattelagen eller skatteavtal inte ska tas upp
som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, tjänst eller kapital.
5. bostadstillägg enligt 102 kap. 21 § SFB.
6. bostadsbidrag enligt 96-98 kap. SFB, särskilt bostadstillägg enligt 102 kap. 26 § SFB och
boendetillägg enligt 103 a - 103 e kap. SFB.
Om inkomsten inte går att beräkna på ovanstående sätt bör taxerad inkomst användas.
Förmögenhet
Förmögenhet ska inte påverka avgiftsunderlagets storlek, ej heller förmögenhetsskatt.
Makar, registrerade partner, sambor, barn
I fråga om makar och registrerade partner ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av
makarnas/parternas sammanlagda inkomster efter skatt. Sambors inkomster ska inte läggas ihop
och delas. Barns inkomst ska inte medräknas i avgiftsunderlaget.
Uppgiftsinlämning
Den enskilde är skyldig att lämna uppgifter för att rätt avgift ska kunna fastställas.
Omsorgsförvaltningen inhämtar vid insatsernas början och därefter årligen uppgifter om
inkomst, boendekostnad, bostadstillägg/motsvarande och övriga nödvändiga uppgifter från den
enskilde. Omsorgsförvaltningen inhämtar också uppgifter om inkomst, boendekostnader och
bostadstillägg/motsvarande från berörda myndigheter.
I avvaktan på att blanketten ”Uppgifter för beräkning av avgift i ordinärt och särskilt boende”
eller blankett med motsvarande benämning inkommer till omsorgsförvaltningen debiteras den
enskilde högsta avgift enligt taxa för de insatser den enskilde erhållit. När inkomstblanketten
inkommit debiteras den enskilde rätt avgift enligt taxa och för de insatser den enskilde erhållit
retroaktivt som längst för den månad avgiften avser + två månader, om inte annat framkommer
av utslag i allmän förvaltningsdomstol.
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Om den enskilde inte lämnar in begärda uppgifter och/eller inte samtycker till att förvaltningen
får inhämta uppgifter om inkomst, boendekostnad och bostadstillägg/motsvarande från berörda
myndigheter debiteras högsta avgift enligt taxa för de insatser den enskilde erhållit.
Den enskilde är skyldig att kontinuerligt lämna uppgifter om ändrade förhållanden.
Personuppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt personuppgiftslagen.

§2

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet utgörs av ett i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen fastställt högsta belopp för
1. avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter för kommunal hälsooch sjukvård. Högkostnadsskyddet för dessa insatser uppgår till och med 2016-06-30 till per
månad en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Från och med 2016-07-01 uppgår
högkostnadsskyddet för dessa insatser till per månad en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet.
2. avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 12 kap. jordabalkens (hyreslagens)
bestämmelser. Högkostnadsskyddet för denna insats uppgår till och med 2016-06-30 till per
månad en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet. Från och med 2016-07-01 uppgår
högkostnadsskyddet för denna insats till per månad en tolftedel av 0,5539 gånger
prisbasbeloppet.
Kommunen beräknar högkostnadsskyddet för den enskilde avseende hemtjänst, dagverksamhet,
kommunal hälso- och sjukvård samt bostad i sådant särskilt boende som inte regleras i 12 kap.
jordabalken i enlighet härmed. Nivåerna i högkostnadsskyddet ändras i enlighet med
prisbasbeloppets förändring.
Hemtjänst och dagverksamhet
Avgift för hemtjänst uttages i ordinärt och särskilt boende samt vid korttidsvistelse. I bostad med
särskild service enligt socialtjänstlagen uttages avgift för särskild service.
Högsta avgift för hemtjänst och dagverksamhet täcker in i princip samtliga insatser, av service-,
omvårdnads- och omsorgskaraktär, vilka beviljas med stöd av socialtjänstlagen.
I begreppet hemtjänst ingår även ledsagning och avlösning av anhörig, liksom trygghetslarm. De
omvårdnads- och serviceinsatser som tillhandahålls inom särskilt boende och vid korttidsvistelse,
faller in under begreppet hemtjänst.
Boendestöd
Boendestöd är en insats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Biståndet utgår ifrån den
enskildes behov och utformas så att det bidrar till att frigöra och stärka den enskildes egna
resurser. Boendestödjaren ska arbeta utifrån ett rehabiliterande och pedagogiskt synsätt med att
motivera och engagera den enskilde. Den enskildes delaktighet är en förutsättning för stödet.
Avgift för boendestöd ingår i det i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen beskrivna högkostnadsskyddet för
hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter för kommunal hälso- och sjukvård.
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Hemsjukvård
Avgifter för kommunal hemsjukvård ingår i det i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen beskrivna
högkostnadsskyddet. Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och
sjukvårdslagen, vilka initierats av kommunalt anställd/inhyrd legitimerad personal eller av läkare
och utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut eller av
annan personal som fått uppgiften genom delegering/instruktion av sjuksköterska,
distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Hemsjukvård avser inte hälso- och
sjukvårdsinsatser som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att patienten själv kan
utföra, dvs egenvård.
Kost i särskilt boende/bostad med särskild service
I alla särskilda boenden, oavsett driftsform, tillhandahålls samtliga måltider av vårdgivaren och
kostnad för helkost/sondmat, uttages för dygnets samtliga måltider. Enskildas utgifter för kost
omfattas inte av högkostnadsskyddet.
I bostad med särskild service i enskild regi, samt i kommunala boendeformer, exklusive boendet
på Göingegatan, Hässleholm, tillhandahålls samtliga måltider av vårdgivaren och kostnad för
helkost/sondmat, uttages för dygnets samtliga måltider. Enskildas utgifter för kost omfattas inte
av högkostnadsskyddet.
I bostad med särskild service på Göingegatan, Hässleholm, uttages kostnad för erhållna måltider,
enligt taxa för kost inom äldre- och handikappomsorgen. Enskildas utgifter för kost omfattas inte
av högkostnadsskyddet.
Kost vid dagverksamhet
Vårdgivaren tillhandahåller måltider vid dagverksamhet och kostnad härför uttages enligt taxa för
kost inom äldre- och handikappomsorgen.
Kost vid korttidsvistelse/växelvård
Vårdgivaren tillhandahåller samtliga måltider vid korttidsvistelse/växelvård och kostnad härför
uttages enligt taxa för kost inom äldre- och handikappomsorgen.
Subvention
Personer som har så låg inkomst att de inte kan betala för kosten kommer att beviljas
försörjningsstöd i form av matsubvention, det vill säga till den del som avser tillredning av
maten. Matsubvention beviljas oavsett om den enskilde har förmögenhet eller inte och avser
följande:
- Personer som bor i ordinärt boende och vistas på biståndsbeslutad korttidsvistelse/växelvård
- Personer som erhåller biståndsbeslutad matdistribution
- Personer som äter middag i kommunens restauranger/matsalar i samband med biståndsbeslutad
dagverksamhet.
Hyra/avgift för bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av 12 kap. jordabalken
I det särskilda boendet, inklusive bostad med särskild service, uttages hyra/avgift för bostad.
Bestämmelserna i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) är i dag normalt sett tillämpliga för boende i
Omsorgsförvaltningen/ Utvecklingsenheten
Postadress: Löjtnant Granlunds väg 14, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: 0451-26 70 00
Telefax: 0451-416 36
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

K:\HLM - KLK\Namnd_Styr\Kfs\Forslag\F 07 Grunder avgift äldre-handikappomsorg 20160701 bilaga.doc

5(9)
lägenhet och enbäddsrum inom det särskilda boendet men ej för boende i två- och flerbäddsrum.
Hyra uttages även för dubbletter som bebos av makar (motsvarande). Hyrorna är satta med
utgångspunkt från bostadens storlek och standard, läge och, i förekommande fall, tillgång till
gemensamhetsutrymmen.
Den enskilde, som bor i lägenhet eller enbäddsrum, förbehålls medel för hyreskostnaden via
förbehållsbeloppet enligt socialtjänstlagen. Personer som bor i två- eller flerbäddsrum betalar sin
boendekostnad i form av avgift inom ramen för 8 kap. 2 § socialtjänstlagen. Den högsta nivån för
avgift för boende fastställs i procent av prisbasbeloppet.
Kortare debiteringsperiod än en månad
I de fall debiterade insatser omfattar kortare perioder än en månad bör nivån på den högsta
avgiften anpassas till den aktuella volymen insatser på ett proportionerligt sätt.

§3

Förbehållsbelopp och minimibelopp

Förbehållsbeloppet består av ett i 8 kap. 7 § socialtjänstlagen fastställt minimibelopp samt den
faktiska boendekostnaden. Kommunen beräknar förbehållsbeloppet för den enskilde i enlighet
härmed. Minimibeloppet ändras i enlighet med prisbasbeloppets förändring.
Minimibeloppet för ensamstående personer 61 år och äldre och för var och en av sammanlevande makar och sambor uppgår till de i socialtjänstlagen fastställda lägsta nivåerna.
Det normerade lägsta beloppet uppgår enligt 8 kap. 7 § socialtjänstlagen till:
1.
2.

1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor.

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna
medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård och, i
förekommande fall, bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av 12 kap. jordabalkens
bestämmelser.
Minimibeloppet beräknas huvudsakligen med ledning av uppgifter från Konsumentverkets
hushållsbudget för ensamboende och sammanboende personer 61 år och äldre. Livsmedelskostnaden beräknas dock för personer 75 år och äldre, eftersom Konsumentverket numera
beräknar livsmedelskostnaden för fler åldersgrupper och flertalet av de som bor i särskilt
boende/bostad med särskild service eller har hemtjänst i ordinärt boende tillhör gruppen 75 år
och äldre. Beträffande yngre personer och barnfamiljer, se nedan. Vissa poster utgår ifrån
beloppen i riksnormen i socialtjänstförordningen. Posterna för öppen hälso- och sjukvård samt
läkemedel utgör 1/12-del av respektive högkostnadsskydd.
Om kommunen finner att den enskilde inte har det förbehållsbelopp han eller hon har rätt till ska
avgiften sättas ned.
Det är primärt kommunens ansvar att utreda om avgiften behöver sättas ned. Den enskilde,
dennes anhöriga eller god man/förvaltare måste dock vara behjälplig med att lämna kommunen
uppgifter till grund för denna prövning.
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Avgiftsreglerna innebär inte ett allmänt försörjningsstöd. Omsorgsnämnden har ingen skyldighet
att betala ut medel till en person för att han eller hon ska nå upp till det minimibelopp som anges
i lagen. Om den enskilde inte når upp till angivet minimibelopp kan avgiften för hemtjänst,
dagverksamt och kommunal hälso- och sjukvård jämkas till noll kronor.
Avgiftssystemet är inte avsett att täcka kostnader för stora räkningar som inte ryms inom minimibeloppets ram genom höjning av minimibeloppet med 1/12-del av räkningsbeloppet per månad.
Likaså är avgiftssystemet inte avsett att täcka utgifter för skulder, oavsett om dessa ligger för
utmätning hos kronofogdemyndighet eller ej. Genom denna senare myndighets försorg erhåller
den enskilde vid utmätning ett fastställt belopp för existensminimum.
Boendekostnad
Den enskilde har rätt att förbehålla sig medel för den faktiska boendekostnaden. Detta avser
permanent boende, inte sommarstuga e d. Vid boende i egen bostadsfastighet, bostadsrätt eller
ägarlägenhet ska räntekostnader för bostadslån som inte är avdragsgilla anses ingå i boendekostnaden. Likaså ska, i förekommande fall, drift- och uppvärmningskostnader, beräknade i
enlighet med Pensionsmyndighetens/Försäkringskassans bestämmelser, kommunal
fastighetsavgift och tomträttsavgäld anses utgöra en del av boendekostnaden. I de fall den
enskilde kan styrka högre drifts- och uppvärmningskostnader än enligt ovan beräknade, godtages
dessa.
Om den biståndsberättigade delar bostad med en annan vuxen person får den biståndsberättigade
tillgodoräkna sig högst halva boendekostnaden.
Boendekostnad som utgör hyra kan endast jämkas, vid behov, när det blir fråga om dubbla
boendekostnader vid flyttning till särskilt boende/bostad med särskild service.
För sådan boendekostnad som inte omfattas av 12 kap. jordabalkens bestämmelser ska inget
förbehåll göras. Avgift för sådan bostad kan tas ut i de fall den enskilde har utrymme att betala
denna avgift. I annat fall ska avgiften jämkas med stöd av 8 kap. socialtjänstlagen.
Dubbla boendekostnader vid flyttning till särskilt boende/bostad med särskild service
Den enskilde bör under en rimlig övergångsperiod, dock längst tre månader, efter flyttning till
särskilt boende/bostad med särskild service, äga rätt att förbehålla sig medel för
boendekostnaden för den tidigare bostaden i enlighet med fastställda tillämpningsföreskrifter till
taxor inom äldre- och handikappomsorg. För ägd bostad kan avvecklingstiden, efter särskild
prövning, uppgå till högst sex månader.
Makar eller motsvarande
Om makar/registrerade partner/sambor lever i skilda hushåll, t ex när den ena maken
(motsvarande) har flyttat till särskilt boende, ska de betraktas som ensamstående.
Förbehållsbeloppet ska beräknas som för ensamstående. Inkomsterna ska dock läggas samman
och därefter fördelas med hälften på vardera maken/registrerade partnern. Sambors inkomster
ska inte läggas ihop och delas.
Eftersom biståndsbeslutet gäller den enskilda personen var för sig och insatserna kan variera för
vardera person, beräknas också avgifter för varje enskild person. Två sammanlevande makar/
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partner/sambor erhåller förbehållsbelopp i enlighet med 8 kap. 7 § socialtjänstlagen men får
individuella avgiftsbeslut.
När avgifterna fastställs ska kommunen dessutom försäkra sig om att den biståndsberättigades
make/partner eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.
Syskon
Syskon som bor tillsammans räknas som ensamstående vid beräkning av avgift. Om den
biståndsberättigade delar bostad med vuxet syskon, får den biståndsberättigade tillgodoräkna sig
högst halva boendekostnaden.
Yngre personer med funktionshinder
För yngre funktionshindrade som erhåller avgiftsbelagd insats enligt socialtjänstlagen ska en
individuell prövning göras av nivån på minimibeloppet.
Till grund för bedömningen ska ligga Konsumentverkets beräkningar alternativt, där sådana inte
finns, fastställda belopp inom riksnormen i socialtjänstförordningen.
Barnfamiljer
För förälder/föräldrar som erhåller avgiftsbelagd insats enligt socialtjänstlagen och som har
hemmavarande barn i åldern 0-18 år ska en individuell prövning göras av nivån på minimibeloppet. Till grund för bedömningen ska ligga Konsumentverkets beräkningar alternativt, där
sådana inte finns, fastställda belopp inom riksnormen i socialtjänstförordningen. Boendekostnaden delas på antalet vuxna, boende i hushållet.
Hemmavarande vuxna barns, dvs där föräldern inte längre har någon underhållsskyldighet,
eventuella inkomst, medräknas ej när insatserna avser förälder/föräldrar.
Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan vid denna tidpunkt
eller återupptas skolgången innan barnet fyller 19 år, är föräldrarna dock intill dess barnet fyller
21 år underhållsskyldiga så länge skolgången pågår. Till skolgång räknas studier i grundskolan
eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.
Hemmavarande vuxna barn som erhåller insatser räknas som ensamstående vid beräkning av
avgift.

§4

Höjning av minimibeloppet

Om den enskilde genom bidrag eller annan förmån redan har kompenserats för en viss merkostnad, exempelvis genom handikappersättning, har den enskilde inte behov av en höjning av
miniminivån och omsorgsnämnden är inte skyldig att höja nivån på minimibeloppet.
Skälig omfattning
Den enskildes faktiska kostnader för de poster som anges i 8 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen kan av olika skäl vara så höga att det i lagen angivna beloppet inte räcker till för att täcka
kostnaderna. Den enskilde kan då i viss utsträckning få förbehålla sig extra medel för sådana
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merkostnader. Detsamma gäller om den enskilde har andra levnadskostnader som denne rimligen
bör få förbehålla sig medel för.
Särskilda omständigheter
Exempel på särskilda omständigheter som kan berättiga till ett högre minimibelopp är om den
enskilde har underhållskostnad till barn, fastställt genom dom eller avtal, fördyrade kostnader för
arbets- och sjukresor eller kostnader för god man.
Kostnader för mat som köps via hemtjänsten i ordinärt eller särskilt boende/bostad med särskild
service kan också vara en sådan merkostnad som kan berättiga till högre minimibelopp, likaså
högre omkostnader på grund av lägre ålder än 61 år och försörjningsplikt gentemot minderåriga
hemmavarande barn.
Varaktigt behov
En förutsättning för att den enskilde ska ha rätt till ett högre minimibelopp är att behovet av
ytterligare medel är av varaktig karaktär och att behovet avser ett inte oväsentligt belopp. Med en
kostnad av varaktig karaktär menas en kostnad som är regelbundet återkommande under större
delen av ett år. Däremot behöver den inte återkomma årsvis. Syftet är inte att tillfälliga merkostnader eller regelbundet återkommande kostnader av mindre storlek ska berättiga till ett högre
minimibelopp. Sådana kostnader får den enskilde finansiera inom ramen för det i 8 kap. 7 § andra
stycket socialtjänstlagen angivna beloppet.
Ett inte oväsentligt högre belopp
Med ett inte oväsentligt belopp menas en månadskostnad som uppgår till 5 % av minimibeloppet
för ensamstående.

§5

Sänkning av minimibeloppet
Sänkning av minimibeloppet i särskilt boende/bostad med särskild service:
- I de boendeformer där omsorgsnämnden/enskild vårdgivare tillhandahåller tvätt-och
rengöringsmedel, toalettpapper samt hushållspapper i gemensamhetsutrymmen sänks
posten förbrukningsvaror med 80 %.
- I de boendeformer där omsorgsnämnden/enskild vårdgivare tillhandahåller säng,
sängutrustning, inklusive sängkläder, ombesörjer tvätt av sängkläder, tillhandahåller
fast armatur och glödlampor/lysrör till dessa sänks posten hemutrustning med 160
kronor per person och månad.
- I de boendeformer där omsorgsnämnden /enskild vårdgivare tillhandahåller
abonnemangsavgift för TV sänks minimibeloppet med 10 kronor per person och
månad.
- I de boendeformer där hushållsel ingår i hyran/avgiften för bostad sänks minimibeloppet per person och månad med 150 kronor eller det belopp som enligt
hyreskontraktet utgörs av kostnad för hushållsel.
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- För personer som har tandvårdsintyg, vilket berättigar till nödvändig tandvård inom
ramen för högkostnadsskyddet inom öppen hälso- och sjukvård, sänks posten
personlig hygien med ett belopp som motsvarar 1/12 av nämnda högkostnadsskydd
per person och månad.

§6

Ändring av avgift
Den enskildes avgift ändras i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 9 § socialtjänstlagen.
Omsorgsnämnden omprövar varje år avgifterna utifrån ändrade prisbasbelopp,
skattebestämmelser samt inkomst- och bostadsförhållanden.

§7

Överklagande
Beslut om avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4-9 §§ socialtjänstlagen kan
överklagas genom förvaltningsbesvär.
Kommunens taxebeslut kan endast bli föremål för laglighetsprövning enligt 10 kap.
kommunallagen.

§8

Beräkning av kommunens självkostnad
Självkostnaden beräknas med utgångspunkt från de nyckeltal som varje år fastställs i
kommunens bokslut. Till grund för nyckeltalen ligger personalkostnader, lokalkostnader och övriga kostnader som kan hänföras till respektive verksamhet. För att få
fram självkostnaden lägges den s k overheadkostnaden, dvs gemensamma kostnader
för t ex administration, som procentuellt fördelas på respektive verksamhet, på de
fastställda nyckeltalen.

§9

Påminnelseersättning
Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy, varvid
lagstadgad påminnelseersättning debiteras.
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