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Förslag på kriterier och riktlinjer gällande servicegruppens 
tjänster samt ny modell för prissättning 

Kommunens servicegrupp har under de senaste 5 åren utökat sin kundkrets med 
ca 40 %. Det är en ökning som servicegruppen rent bemanningsmässigt inte 
klarar av. Det finns idag inte några tydliga riktlinjer som beskriver vilka kriterier 
som ger berättigade till åtnjutande av servicegruppens tjänster. 
Då denna typ av service inte är bistånd enligt socialtjänstlagen och är frivillig att 
tillhandahålla för kommuner, ser vi stora olikheter mellan landets kommuner 
gällande detta. Vissa kommuner tillhandahåller inte några tjänster 
överhuvudtaget och andra erbjuder t.ex. ett begränsat antal arbetstimmar till alla 
sina ålderspensionärer. Ett flertal kommuner har höjt sin gräns från 65 år till 75 
år, eftersom dagens nyblivna pensionärer rent generellt är fysiskt friskare än 
tidigare. 
För att kommunens servicegrupp ska kunna utföra tjänster till den grupp av 
pensionärer som har störst behov, måste det finnas riktlinjer och kriterier som 
styr. Det finns även behov av att fatta beslut gällande ny prissättning. 

Förslag på kriterier och riktlinjer som ligger till grund för beslut 

• Service utgår till alla pensionärer 75 år och däröver, som är folkbokförda i 
Ljusnarsbergs kommun och som största delen av året är boende där tjänsten 
ska utföras. Gällande sammanboende par förutsätts dock att båda är minst 
fyllda 75 år. 

• Undantag till ovanstående kriterier kan göras då pensionärer under 75 år har 
beviljad hemtjänst. Gällande sammanboende par förutsätts dock båda ha 
beviljats hemtjänst för att tjänsten ska kunna nyttjas. 

• Arbete utförs endast helgfri måndag till fredag. 
• Under sommar och höst avser tj änsten gräsklippning, bortförsel av gräsklipp 

samt räfsning av löv. Klippning av buskar och häckar utförs i mån av tid. 
Övrigt trädgårdsarbete utförs inte. 

• Arbetet under sommar och höst kommer att utföras efter ett löpande schema 
fr.o.m. vecka 20 t.o.m. vecka 45. 

• Klippning kommer att ske cirka 15 gånger under säsongen beroende på 
väder och växtlighet. 

• Vintertid utförs snöröjning samt sandning av gångar till bostäder. 
• Utöver ovanstående tjänster finns det under hela året möjlighet att få hjälp 

med bo1tförsel av sådant som ska lämnas till Skärets återvinningscentral. 
Tjänsten ingår inte som ordinarie tjänst under sommar och höst, utan betalas 
separat. (Se nedanstående prislista.) 



• Arbete utförs som inplanerat under förutsättning att servicegruppen har 
personal som kan utföra tjänsten. Vid avsaknad av erforderlig personal vid 
inplanerat tillfälle, utförs tjänsten så snai1 det är möjligt. 

• Ansökan skickas/lämnas skriftligen till kommunens arbetsmarknadsenhet. 
För att verksamheten ska kunna ha beredskap för att utföra uppdragen ska 
ansökan gällande gräsklippning göras senast fredag vecka 17 och för 
snöröjning senast fredag vecka 43. 

• Bokning av tjänster kan endast göras genom blankett och måste tidsmässigt 
ske enligt ovanstående. Bokning genom direktkontakt med kommunens 
servicegrupp är inte möjlig. 

• Pensionärer som inte längre omfattas av kriterierna, är skyldiga att 
omgående meddela detta till kommunen. Meddelande ska ske skriftligen till 
Ljusnarsbergs kommuns arbetsmarknadsenhet. 

• Betalning sker efter faktura enligt gällande taxa. Faktura adresseras till den 
som angivits som sökanden. Vid utebliven betalning upphör servicen. 

• Kommunens ställningstagande i enskilt ärende kan inte överklagas. 

Kostnad för utfört arbete 

Griisklippning 
Prissättning sker utifrån storlek på gräsmatta enligt nedanstående tabell: 

Kvadratmeter gräsmatta som Pris per månad (inkl. 
ska klippas trimning och räfsning) 
Upp till 500 300 
Över 500 och upp till 1000 500 
Över 1000 och upp till 1500 800 
Över 1500 och upp till 2000 1300 

Kunder vars gräsmattor överstiger en yta på 2000 kvadratmeter hänvisas till 
privata alternativ. 

Tillämning av fast pris per månad under 5 månader. Fakturering sker juni t.o.m. 
oktober. Klippning sker vid ca 15 tillfällen beroende på väder och växtlighet. 

Snöröjning och smulning 
150 kronor per påbö1jade 30 minuter. 
Nuvarande pris 125 kronor per timme. 

Transport till lttervi1111i11gsce11tral 
Från 150 kronor till 600 kronor per gång beroende på mängd som ska 
transporteras bo11. 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes sign. 

Kf § 60 
Ks § 143 
Bus§ 51 

Sammanträdesdatum 

2011-06-09 

Dnr KS 022/2011 

Förslag till reviderade taxor för Servicegruppens tjänster 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef/rektor Kent Liljendahl har inkommit med skrivelse daterad den 
14 april 2011 rörande revidering av taxor för Servicegruppens tjänster. Det 
konstateras att taxorna inte ändrats sedan december 2002. 

Förslag 
Enhetschef/rektor Kent Liljendahl föreslår kommunfullmäktige besluta om 
följande taxa för Servicegruppens tjänster: 

Gräsklippning: 

Krattning: 

Trimning och 
häckkli ppning: 

Snöskottning av 
trappor, gång
vägar och garage
infarter: 

Sandning av 
trappor, gång
vägar och garage
infarter (inklusive 
sand) 

Transporter 

Tomt upp till 2 000 kvm - 180 kronor per tillfälle 
Tomt över 2 000 kvm - 250 kronor per tillfälle 

125 kronor per timme 

125 kronor per timme 

125 kronor per timme 

100 kronor per tillfälle 

100-500 kronor per timme beroende på mängd som 
transpo1ieras. 

Vidare föreslås att ovanstående priser är inklusive moms samt gäller från 
och med den 1 juni 2011. 

Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag 
till reviderade taxor för Servicegruppens tjänster. Vidare föreslås 
kommunfullmäktige besluta att de reviderade taxorna skall gälla från och 
med den 1 juli 2011. 

Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-06-09 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Enhetschef/rektor Kent Liljendahl 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



LJUSNARSBERGS 

KOMMUN 2011-04-14 

Förslag på nya priser för de tjänster Servicegruppen utför åt pensionärer 
bosatta i Ljusnarsbergs kommun 

Gräsklippning 
Nuvarande pris Nya diffrentierade priser 
160 kr/gång oavsett storlek på yta Tomt upp till 2000 kvm - 180 kr/gång 

Tomt över 2000 kvm - 250 kr/gång 

Krattning 
Nuvarande pris Nytt pris 
120 kr/timme 125 kr/timme 

Trimning och häckklippning 
Nuvarande pris Nytt pris 
100 kr/timme 125 kr/timme 

Snöskottning av trappor, gångvägar och garageinfarter 
Nuvarande pris Nytt pris 
100 kr/timme 125 kr/timme 

Sandning av trappor, gångvägar och garageinfarter (inklusive sand) 
Nu varande pris Nytt pris 
50 kr/gång 100 kr/gång 

Trans porter 
Nuvarande pris Nya diffrentierade priser 
500 kr/timme oberoende mängd som 100-500 kr/tinune beroende på mängd som 
transporteras transporteras 

Priserna är inklusive moms och är tänkta att gälla från och med den 1 juni 2011. 

Kent Liljendahl, rektor/enhetschef VUXAM 


