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Ny rapport - Taxor för vård och omsorg 
Kommunernas sätt att ta ut avgifter inom vård- och omsorgsområdet har 
varit föremål för en hel del debatt och kritik under senare tid. Kritiken har 
bland annat handlat om variationer avseende avgifternas nivå och taxors 
konstruktion samt otillräckliga och svåröverskådliga lokala avgiftsbestäm-
melser. Flera av de problem som har lyfts fram kan tillskrivas en till vissa 
delar svårtillämpad lagstiftning. Mot bakgrund av detta har ett flertal kom-
muner framfört krav på att Svenska Kommunförbundet skall belysa och för-
söka bringa klarhet i de begrepp och bestämmelser som gäller då kommuner 
tar ut avgifter för vård och omsorgsinsatser som ges till äldre och funktions-
hindrade. Kommunerna har också efterfrågat möjligheter att mer systema-
tiskt göra kommunvisa jämförelser. 

Med denna rapport försöker vi att tillmötesgå de önskemål som har fram-
förts. Syftet är dels att ge vägledning om de rättsliga förutsättningar som 
gäller då kommunen tar ut avgifter inom vård- och omsorgsområdet, dels att 
ge förutsättningar för kommunvisa jämförelser. Rapporten vänder sig främst 
till de tjänstemän och politiker i landets kommuner som bereder och beslutar 
i avgiftsfrågor. Ansvariga för rapporten är Boel Callermo, sektionen för Vård 
och Omsorg och Per Sedigh, Finanssektionen. Frågor besvaras av Boel 
Callermo, telefon 08-772 43 27.  

Rapporten distribueras kostnadsfritt i två exemplar till varje kommun. Ytter-
ligare rapporter kan beställas från Kommentus Förlag AB, 117 99 Stockholm, 
telefon 08-709 59 90, fax 08-709 59 80. Rapporten kostar 250 kronor plus 
moms och porto.  
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Presskonferens om rapporten kommer att hållas på Svenska Kommunför-
bundet torsdagen den 12 juni.  
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