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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

TAXE- OCH AVGIFTSTNÄMNDEN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Taxe- och avgiftsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-12
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2017-12-20 till och med 2018-01-11

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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Sammanträdesdatum 2017-12-12

Taxe- och avgiftsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 17 Val av justerare
§ 18 Tillämpningsföreskrifter 2018
§ 19 Attestordning för taxe- och avgiftsnämnden 2018
§ 20 Delegationsordning taxe- och avgiftsnämnden 2018
§ 21 Intern kontrollplan taxe- och avgiftsnämnden 2018
§ 22 Rapport skulder och eventuella åtgärder
§ 23 Avskrivningar över ett basbelopp
§ 24 Avskrivningar enligt delegation
§ 25 Övriga frågor
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Taxe- och avgiftsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17- Val av justerare

Ärendebeskrivning

Kjell Edlund (s) utses att justera protokollet.

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Taxe- och avgiftsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 18 - Tillämpningsföreskrifter 2018 
(17/TAN/8)

Ärendebeskrivning

Enligt beslut, i respektive Kommunfullmäktige, får Vård- och omsorgsnämnden eller Social- 
och omsorgsnämnden i de sju kommunerna årligen besluta om riktlinjer för hur taxan inom 
hemtjänsten ska tillämpas.

Detta beslutas från och med 2003-11-01 av Taxe- och avgiftsnämnden.

Det föreslås att Taxe- och avgiftsnämnden beslutar att följande förslag till 
tillämpningsföreskrifter skall gälla från och med den 1 januari 2018. Förändringar som gjorts 
är under punkten:

D Avgiftsunderlag avsnitt 3. Kyrkoskatten

Att från driftstart ”nya” Procapita sker beräkning med kyrkoskatten i den församling i varje 
kommun som har den högsta procentsatsen.

När det gäller beloppen i 1. Specifikation av avdrag och 2. Kostnader för mat så är dessa 
belopp inte offentliggjorda ännu och är därför markerade med XXX

Förslag till beslut

1. Ordförande delegeras att besluta om de belopp för kostnader som ingår vid 
beräkning av förbehållsbeloppet när aktuella siffror för 2018 finns tillgängliga.

2. Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggningen skall gälla från och med den 1 
januari 2018.

Beslut

1. Ordförande delegeras att besluta om de belopp för kostnader som ingår vid 
beräkning av förbehållsbeloppet när aktuella siffror för 2018 finns tillgängliga.

2. Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggningen skall gälla från och med den 1 
januari 2018.

Beslutsunderlag
 Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning
 Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning 2018

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Taxe- och avgiftsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 19 - Attestordning för taxe- och avgiftsnämnden 2018 
(17/TAN/9)

Ärendebeskrivning

Det föreligger attestordning för taxe- och avgiftsnämndens verksamhetsområden gällande 
bokföringsåret 2018. Ekonomiavdelningen föreslår att nämnden fastställer attestordning 
enligt bilagt förslag.

Förslag till beslut

Ekonomiavdelningens förslag till attestordning gällande taxe- och avgiftsnämndens 
verksamhetsområden skall gälla från och med 1 januari 2018.

Beslut

Ekonomiavdelningens förslag till attestordning gällande taxe- och avgiftsnämndens 
verksamhetsområden skall gälla från och med 1 januari 2018.

Beslutsunderlag
 Attestordning 2018
 Attestordning för taxe- och avgiftsnämnden 2018

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Taxe- och avgiftsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 - Delegationsordning taxe- och avgiftsnämnden 2018 
(17/TAN/10)

Ärendebeskrivning

På grund av organisatoriska förändringar föreslås vissa justeringar i delegationsordningen 
(enligt bilaga).

Förslag till beslut

-Att godkänna föreslagen delegationsordning.

Beslut

Taxe- och avgiftsnämnden godkänner föreslagen delegationsordningen.

Beslutsunderlag
 Delegationsordning taxe- och avgiftsnämnden 2018

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Taxe- och avgiftsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 21 - Intern kontrollplan taxe- och avgiftsnämnden 2018 
(17/TAN/11)

Ärendebeskrivning

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

Taxe- och avgiftsnämnden föreslås anta ny kontrollplan som gäller 2018.

Förslag till beslut

Förslag till intern kontrollplan skall gälla från och med 1 januari 2018.

Beslut

Taxe- och avgiftsnämnden beslutar att förslag till intern kontrollplan skall gälla från och med 
1 januari 2018.

Beslutsunderlag
 Förslag till intern kontrollplan taxe- och avgiftsnämnden 2018
 Intern kontrollplan år 2018

Expedieras till 

 

Paragrafen är justerad
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Taxe- och 
avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Taxe- och avgiftsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 22- Rapport skulder och eventuella åtgärder

Ärendebeskrivning

En uppföljning utifrån aktuellt skuldläge presenteras för respektive kommun.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Taxe- och avgiftsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 23- Avskrivningar över ett basbelopp

Ärendebeskrivning

Det finns två avskrivningar över ett basbelopp som berör Hallsbergs kommun och Lekebergs 
kommun.

Ärendet innehåller sekretessbelagda uppgifter. Hanteras i separat protokoll. 

Paragrafen är justerad
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avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Taxe- och avgiftsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24- Avskrivningar enligt delegation

Ärendebeskrivning

Dnr 17/TAN/12
Avskrivningar enligt delegation oktober-december 2017.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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avgiftsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Taxe- och avgiftsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

 Datum för 2018 bestäms:
- 2018-02-23 kl.09.00
- 2018-10-24 kl. 13.00
- 2018-12-12 kl. 09.00
 

 Nils-Olof Tivemyr (c) ställer frågan varför Askersund och Degerfors inte har med 
förbrukningsartiklar i specifikationen för avdrag? Avgiftshandläggare Carola Persson förklarar 
att Askersund och Degerfors betalar detta själva därför är det inte med i uträkningen av 
förbehållsbeloppet.

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§ 17

   



Tillämpningsföreskrifter 2018

§ 18

17/TAN/8
   















Attestordning för taxe- och avgiftsnämnden 
2018

§ 19

17/TAN/9
   







Delegationsordning taxe- och avgiftsnämnden 
2018

§ 20

17/TAN/10
   











Intern kontrollplan taxe- och avgiftsnämnden 
2018

§ 21

17/TAN/11
   







Rapport skulder och eventuella åtgärder

§ 22

   



Avskrivningar över ett basbelopp

§ 23

   



Avskrivningar enligt delegation

§ 24

   



Övriga frågor

§ 25
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