
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-10-17 

 

  

 
  
 

Kommunstyrelsen 
Plats: Stora Vänortsrummet 
Tid: tisdag 29 oktober 2019 kl. 09:00 

 

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  Redovisning av delegationsbeslut 
 

 4 

4.  Delgivningar 
 

 5 

5.  Gästrike Ekogas AB 
 

Therese Metz 
Jonas Stenfelt, 09:00 
 

 

6.  Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 
 

D Persson 6 

7.  Ekonomisk uppföljning - nämnderna 
 

J Krüger 8 

8.  Finanspolicy - uppföljning 2019-08-31 
 

J Krüger 10 KF 

9.  Omfördelning av kommunstyrelsens 
investeringsbudget 
 

D Hedman 15 

10.  Driftsbidrag Wij valsverk 
 

A-S Stensson 16 

11.  Delårsbokslut 2019-08-31 - kommunstyrelsen 
 

L Sjödin/A-Stensson 17 

12.  Delårsbokslut 2019-08-31 
 

A-S Stensson 65 KF 

13.  Ändrad tidplan budgetprocessen 2020-2022 
 

A-S Stensson 104 



Ockelbo kommun 
Datum 
2019-10-17 

 Sida 
2(3) 

 

 

Ärende Föredragande  

14.  Utdebitering/skattesats 2020 
 

A-S Stensson 106 
KF 

15.  Framtidens kompetensbehov och olika former av 
utbildningsmöjligheter 
 

A-S Stensson  

16.  Erbjudande till elever barn- och 
fritidsprogrammet 
 

A-S Stensson 107 

17.  Riktlinjer för ortnamnsverksamhet och 
adressättning i Ockelbo kommun 
 

A-S Stensson 108 
KF 

18.  Yttrande - Samråd om viktiga frågor inför arbetet 
med förvaltningsplan 2021-2027 i Bottenhavets 
vattendistrikt 
 

Anna Bredberg, VGS, 11:00 143 

19.  Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 
 

Emelie Jonsson, VGS 202 
KF 

20.  Ändring av taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen 
 

Emelie Jonsson, VGS 261 
KF 

21.  Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 
 

Emelie Jonsson, VGS 269 
KF 

22.  Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen 
samt kart- och mätverksamhet 
 

Emelie Jonsson, VGS 275 
KF 

23.  Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 
 

Emelie Jonsson, VGS 300 
KF 

24.  Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak 
och liknande produkter samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel 
 

Emelie Jonsson, VGS 310 
KF 

25.  Revisionsrapport - Granskning av arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda 
 

A-S Stensson 318 

26.  Uppdatering av kommunstyrelsens del av den 
gemensamma dokumenthanteringsplanen: 
ungdomsråd 
 

 344 
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Datum 
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Ärende Föredragande  

27.  Granskning avseende informationsskyldighet 
enligt artikel 13 och 14 samt kravet på 
transparens enligt artikel 5 i 
dataskyddsförordningen  
 

 348 

28.  Sammanträdesdatum 2020 
 

 359 
KF 

29.  Valärende - Samägt bolag mellan Hästen 
kooperativ hyresrättsförening och Ockelbo 
kommun 
 

L Sjödin 361 
KF 

30.  KS-KF ärenden 
 

 362 

31.  Information kommunstyrelsen 
Krav på kravmärkt livsmedelsinköp 
Jäv inom Ockelbo kommun 
Revidering av besöksnäringsstrategi 
Dialogveckan 
Företagsklimat 
Arrende 
Gallerian 
Externa hyror i kommunens fastigheter 
#bäst med Ockelbo 

 
Från KS 2019-09-10 
Från KS 2019-09-10 
M Ekström 
M Ekström 
M Ekström 
D Hedman 
D Hedman 
L Sjödin 
S Wike 

 

 
Magnus Jonsson 
ordförande 

 

 



 

 

 
 
 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-10 

Referens 
KS 2019/00007  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2019-08-24 – 2019-10-10 har följande delegationsbeslut 
fattats. 
Verksamhetsansvarig trafik 2019-10-10 med stöd av punkt 1.13, Besluta om 
eller avslå rätten till skolskjuts enligt gällande skolskjutsreglemente 
avseende förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola – 
Skolskjutsar läsåret 19/20 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-09 

Referens 
KS 2019/00008  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2019-08-27 
 Ockelbogårdar AB – Protokoll 2019-08-28 
 Gästrikerådet – Protokoll 2019-09-13 
 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2019-09-24 
 Ockelbogårdar AB – Protokoll 2019-09-25 
 Gästrike Vatten AB – Protokoll 2019-09-26 
 
SKL cirkulär 
 EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen – vägledning till 

uppdaterad taxa och delegationsordning 
 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022 
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Persson, Daniel, 0297-55568 
daniel.persson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-09 

Referens 
KS 2019/00009  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens månadsredovisning per september 2019.                         
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OCKELBO KOMMUN  

Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Sep Sep Sep

Verksamhet 2019 2019 2019 2019 2019 2019

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      2 450 2 850 -400 1 838 2 222 -384

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 836 836 0 627 478 149

13 ÖVRIG VHT 5 635 5 635 0 4 226 4 125 102

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     800 1 100 -300 600 719 -119

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 320 2 020 300 1 740 1 424 316

33 TURISM 120 120 0 90 37 53

38 RÄDDNINGSTJÄNST           4 550 4 250 300 3 413 3 109 303

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 -26 26

53 KOMMUNIKATIONER 8 800 9 000 -200 6 600 6 897 -297

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 350 0 263 105 158

79 FÄRDTJÄNST 990 990 0 743 649 94

91 UTVECKLINGSMEDEL 3 600 3 600 0 2 700 1 834 866

93 KOMMUNADM 24 550 23 750 800 18 413 17 412 1 001

94 INTERNATIONELLT 100 100 0 75 52 23

96 PERSONALADM 1 745 1 745 0 1 309 1 255 54

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 56 846 56 346 500 42 635 40 289 2 346

AME/Integration

20 ENSAMKOMMANDE BARN 0 1 000 -1 000 0 742 -742

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 -700 700 0 -1 144 1 144

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 5 444 6 694 -1 250 4 083 5 513 -1 430

Summa AME/Integration 5 444 6 994 -1 550 4 083 5 110 -1 027

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     205 205 0 154 -190 344

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 6 985 6 985 0 5 239 5 069 170

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 1 150 0 863 430 432

93 KOMMUNADM 2 155 2 155 0 1 616 1 472 145

FASTIGHETER 14 413 14 863 -450 10 810 9 379 1 431

Summa Teknikområdet 24 908 25 358 -450 18 681 16 160 2 521

Summa kommunstyrelsen totalt 87 198 88 698 -1 500 65 399 61 559 3 840

Kommentarer:

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2019-09-30 visar att nämnden har ett överskott om 3 840 tkr i 

September. Årsprognosen är dock -1 500 tkr. Hänsyn har inte tagits till VGS och de signaler som är just nu är ett överskott 

från dom vilket borde förbättra årsprognosen. 

Nämnds- o Styrelseverksamhet har en årsprognos med underskott på 400 tkr. Det beror på det nya arvodesreglementet 

som ej tillfullo kompenserats i budget samt två utbildningsdagar som inte heller var budgeterade. Huvudsak ligger 

underskottet på kommunfullmäktige.

AME/Integration - Verksamheten Ensamkommande Barn visar ett underskott på 742 tkr just nu. Verksamheten kommer 

att upphöra sista maj men avvecklingskostnader kvarstår varför det visar på ett underskott om 1 mkr i årsprognos. 

Flyktingverksamheten har minskat mottagande vilket ger minskade intäkter. I september ligger det ett överskott på 1 144 

tkr med en årsprognos med överskott på 700 tkr. Arbetsmarknadsenheten visar ett underskott på 1 430 tkr just nu.Det 

finns flera osäkerhetsposter med minskat antal deltagare, arbetsförmedlingens framtid osv, årsprognosen pekar mot ett 

undeskott på 1 250 tkr. 

Teknikområdets har ett överskott på 2 521 tkr i september men årsprognosen är ett underskott om 450 tkr. Det beror på 

att kapitalkostnader/avskrivningar ökat mer än vad vi tog hänsyn till i budget och flera tunga områden kommer aktiveras 

under hösten. Även El och Fjärrvärme har ökat mer än budgeterat men här hänger mycket på hur hösten utvecklas. Sen 

har vi beräknade tillkommande kostnader för paviljongerna i Åbyggeby, både initialt och drift.
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Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-09 

Referens 
KS 2019/00010  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Nämndernas månadsredovisning per september 2019. 
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OCKELBO KOMMUN  

Socialnämnden

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Sept Sept Sept

Verksamhet 2019 2019 2019 2019 2019 2019

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 341 441 -100 256 315 -59

KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 180 180 0 135 88 47

ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 -36 36

FAMILJERÄTT 200 200 0 150 167 -17

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 200 100 100 150 17 133

ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 921 921 0 691 551 140

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

INDIVID- O FAMILJEOMSORG 7 062 6 562 500 5 297 4 266 1 031

BARN- O UNGDOMSVÅRD 4 837 4 337 500 3 628 3 532 96

INSATSER VUXNA 4 405 3 905 500 3 304 2 720 584

EKONOMISKT BISTÅND 10 000 8 500 1 500 7 500 5 796 1 704

Summa IFO 26 304 23 304 3 000 19 728 16 314 3 414

VÅRD OCH OMSORG

SÄRSKILDA BOENDEFORMER 43 350 43 350 0 32 513 32 330 183

HANDLÄGGARENHETEN 1 785 1 785 0 1 339 1 345 -6

STÖD I ORDINÄRT BOENDE 20 845 20 245 600 15 634 15 167 467

ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -82 -82 0 -62 -141 80

ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 12 767 11 767 1 000 9 575 8 432 1 144

HEMSJUKVÅRD 10 029 10 029 0 7 522 7 263 259

LAG OM STÖD O SERVICE LSS 26 256 25 756 500 19 692 19 679 13

SOCIALPSYKIATRI 3 845 3 345 500 2 884 2 513 371

Summa VÅRD OCH OMSORG 118 795 116 195 2 600 89 096 86 587 2 510

Summa SN totalt 146 020 140 420 5 600 109 515 103 452 6 064

Kommentarer:

Uppföljningen för september har inte varit  i Socialnämnden. 

Inga större förändringar från augusti. Prognosen oförändrad.
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Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-09 

Referens 
KS 2019/00666  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Finanspolicy - uppföljning 2019-08-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Rapporten godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo 
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till 
kommunfullmäktige två gånger per år i samband med års- och delårsbokslut. 
                         

Beslutsunderlag 
Finanspolicy rapport 190831                          
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RAPPORTERING FINANSPOLICY  
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2 (4) 

 

1. Aktuell likviditetssituation 
Tillgängliga likvida medel 190831: 

 

 
Kommentar: Lägre likviditet än vid årsskiftet. Checkkredit vilande. 
 

2. Placeringsportfölj 

Placeringar 190831 

 

 

Kommentar: Efter årsskiftet har även Exceed/ SGP avslutats. 

  

 

 

 

 

Likvida medel Belopp 

Kassa och bank 67,0 mkr 

Ej utnyttjade kreditlöften   0,0 mkr 

Finansiella tillgångar som kan omsättas 
inom tre bankdagar 

 

Totalt: 67,0 mkr 

Motpart Instrument Belopp 

Carlssson Noren 
/Consensus 

Macro Fund 0,5 mkr 

Mangold Etik global 0,5 mkr 

Totalt: 
 1,0 mkr 
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3. Skuldportfölj 
 

 

Kommentar: Skuld oförändrade sedan årsskiftet. Genomsnittlig räntesats sjunkit 
från 0,87% vid årsskiftet.  9,5 mkr utav skulden utgörs av gröna lån. 

 

Kommentar: 

Genomsnittlig kapitalbindning är 2,32 år vilket är något längre än vid årsskiftet 
2,17 år. En enligt policyn något för stor del med kort kapitalbindning. Något att 
ta hänsyn till vid omläggning av lån. 

 

 

Långivare Belopp Genomsnittlig 
räntesats 

Kommuninvest 151,7 mkr 0,76 % 

Totalt: 151,7 mkr 0,76 % 

Kapitalbindning Max Min 190831 

< 1 år 30 % 0 % 38,1 % 

1-2 år 30 % 0 % 0 % 

2-3 år 20 % 0 % 18,8 % 

3-4 år 20 % 0 % 16,7 % 

4-5 år 20 % 0 % 26,4 % 

5-6 år 20 % 0 % 0 % 

6-7 år 20 % 0 % 0 % 

7-8 år 20 % 0 % 0 % 

8-9 år 20 % 0 % 0 % 

9-10 år 20 % 0 % 0 % 
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Kommentar: 

Avvikelser mot policyn att åtgärda vid omläggning av lån. Genomsnittlig 
räntebindning är 1,63 år mot 1,30 år vid årsskiftet. 

4. Borgensåtagande 
 

 

Kommentar: Något lägre borgensåtagande än vid årsskiftet. 

5. Avvikelser 
Några avvikelser från finanspolicyn per 190831 finns att åtgärda. 

Räntebindning Max Min 190831 

< 1 år 60 % 35 % 61,1 % 

1-3 år 30 % 15 % 12,5 % 

3-5 år 25 % 5 % 26,4 % 

5-7år 15 % 5 % 0 % 

7-10 år 10 % 0 % 0 % 

Gäldenär Belopp 

Ockelbogårdar AB 138,2 mkr 

Ockelbo Vatten AB 28,5 mkr 

Wij Säteri AB 
7,4 mkr 

Stiftelsen Wijträdgårdar 
3,4 mkr 

Åbyggeby LBC 
0,4 mkr 

Totalt: 
177,9 mkr 
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Tekniska enheten 
Hedman, David, 0297-55491 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-09 

Referens 
KS 2019/00667  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Omfördelning av kommunstyrelsens 
investeringsbudget 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av investeringsmedel inom 
befintlig investeringsbudget enligt nedan angivna tabell. Medel tas från 
Ospecificerat fastigheter samt Hälsocentralen ytskikt som skjuts till 
kommande år. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Omfördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget föreslås enligt 
nedan; Hälsocentralen – ytskikt flyttas till nästa år. Bredband installeras på 
Lingbogården, Skador på tak i Jädraås och Lingbo åtgärdas. Reservkraft på 
Bysjöstrand blir dyrare än beräknat då vissa ombyggnationer på fastigheten 
måste genomföras. Vattenskada i omklädningsrum på IP. Lagning av asfalt 
på gång- och cykelvägar. 

 
Budget Budget 

Projekt fr mars NY 

Ospecificerat fastigheter 700 130 

Hälsocentralen – Ytskikt 1 300 
 

Lingbogården - Bredband 
 

40 

Lingbogården - Tak 
 

200 

Jädraås skola - Tak 
 

600 

Jädraås skola - Vattenskada 
 

300 

Jädraås skola - Värmepump 
 

200 

Bysjöstrand - Reservkraft 
 

110 

Laddstolpar - Fortum 
 

30 

IP – Rust omklädningsrum 100 200 

Asfalteringar 
 

180 

Iläggningsplats båtar 
 

110 

Summa kommunstyrelsen teknikområdet 2 100 2 100 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-15 

Referens 
KS 2019/00676  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Driftsbidrag Wij valsverk 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Utbildnings- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna 
med ett driftsbidrag till Wij valsverk. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Wij valsverk är i behov av ett årligt bidrag till driftkostnader av 
anläggningen. Frågeställningen är om detta kan inordnas inom 
verksamhetsområdet föreningsbidrag. 
Förslaget är att utbildnings- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheterna med ett driftsbidrag till Wij valsverk. 
                            
                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-13 

Referens 
KS 2019/00660  
 

  

 
 [Huvudmottagare]  

 

Delårsbokslut 2019-08-31 - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2019-08-31 godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och fr o m 2019 för 
perioden januari till augusti. 
Kommunstyrelsen ska till delårsbokslutet per 31 augusti 2019 upprätta en 
verksamhetsberättelse utifrån styrelsens verksamhetsområden. 
Verksamhetsberättelsen struktureras utifrån fastställda rubriker. I 
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse finns delar som kommer att ingå i 
delårsbokslutets förvaltningsberättelse. 
                         

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2019-08-31 – kommunstyrelsen  
Verksamhetsberättelser från integration och arbetsmarknad, 
samhällsplanering (bredband), näringsliv, kommunikationer, teknikområdet, 
övergripande IT-verksamhet, information/kommunikation och 
vänortssamarbete.  
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Kommunkontoret  Ann-Sofie Stensson  0297-55514  070-5141423  ann-sofie.stensson@ockelbo.se 

1 (12) 

 

2019-09-30 
 

 

DELÅRSBOKSLUT PER 31 AUGUSTI 2019 - KOMMUN-
STYRELSEN 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2019-08-31 godkänns. 

Ärende 

Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och fr o m 2019 för perioden ja-
nuari till augusti. 

Kommunstyrelsen ska till delårsbokslutet per 31 augusti 2019 upprätta en verksamhetsbe-
rättelse utifrån styrelsens verksamhetsområden. Verksamhetsberättelsen struktureras uti-
från fastställda rubriker. I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse finns delar som kom-
mer att ingå i delårsbokslutets förvaltningsberättelse. 

 

 

 

Ann-Sofie Stensson 

 

 

Bilagor 

Verksamhetsberättelser från integration och arbetsmarknad, samhällsplanering (bred-
band), näringsliv, kommunikationer, teknikområdet, övergripande IT-verksamhet, informat-
ion/kommunikation och vänortssamarbete.  
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DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2019 – KOMMUNSTYRELSEN 
Verksamhetsbeskrivning 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och sam-
ordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.  

Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till politiska par-
tier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, övergripande miljöfrågor, planar-
bete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksamheten.  

Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mätbara mål har utarbetats; kom-
munadministration, integration och arbetsmarknad, utvecklingsenhet, näringsliv, kommu-
nikationer, samhällsplanering och teknikområdet  

Viktiga händelser  
Målstyrningsmodell Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av full-
mäktige och är kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande 
strategier utarbetats. Därefter och utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen 
och nämnderna utarbetat mätbara mål. Nämndernas mätbara mål ska behandlas varje år 
i samband med fastställande av budget. Utöver detta ska verksamhetsplaner upprättas 
och dessa fastställs av respektive förvaltningschef. 

Förskola i södra/centrala Ockelbo. Byggnationen av kommunens nya förskola, Wij för-
skola fortsätter enligt plan och beräknas stå klart oktober 2019.  

Framtidens Centrum i Ockelbo 2.0 Ombyggnationen av gallerian, biblioteket och Väl-
komstcenter blev så gott som färdig under juni månad. Ytorna är funktionella och fräscha 
och förhoppning på ett flöde av människor som blir gynnsamt för handeln i kommunen. 

Detaljplaner/försäljning tomter Detaljplanen för flerfamiljshus vid vattentornet (Rävbacken) 
är klar. Bygglov är inlämnat byggnationen beräknas att påbörjas under hösten 2019. En 
detaljplan för flerfamiljshus, på lucktomten vid gamla apoteket är under framtagande. 

Wij Trädgårdar Fr o m januari 2019 övertog kommunen skötseln av Wij Trädgårdar (fastig-
heter, park, drift och skötsel, fastighetsförvaltning och aktuell personal. Drift och skötsel av 
fastigheter och park sköts fr o m 2019-01-01 av Ockelbo kommun till erforderliga beslut är 
fattade. Processen med övertagande av fastigheterna pågår.  

Upphandling Wij Trädgårdar Fokus under året ligger på att hitta nya aktörer och entrepre-
nörer som vill driva de kommersiella verksamheterna såsom logi, restaurang, konferens 
och kafé på Wij trädgårdar. Från 2020 - 2021 ska de icke kommersiella delarna vara i 
kommunal förvaltning och de kommersiella delarna ska drivas av entreprenörer på affärs- 
och marknadsmässiga grunder. Stiftelsen Wij trädgårdar finns kvar för att säkerställa att 
verksamheten drivs vidare i stiftelsens anda och att den konstnärliga inriktningen finns 
kvar. 
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Arbete med ny översiktsplan Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att påbörja arbetet 
med en ny översiktsplan för kommunen. Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha 
en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver kommunens 
avsikter när det gäller framtida mark och vattenanvändning i form av exempelvis strategier 
för bebyggelseutveckling, trafikförsörjning, naturmiljöer med flera intressen. 

Kommunens HVB hem, Gläntan och Åsbacka har avvecklats med giltighet fr o m 2018-
01-01. Placeringsformen HVB har i och med detta upphört i kommunens regi. Verksam-
heten Stödboende riktar sig till barn och ungdomar åldern16-20 år. Placeringsformen 
stödboende och är en tillsynspliktig verksamhet. Vid årsskiftet var 10 ungdomar inskrivna 
på stödboendet. Antal placeringarna har succesivt sjunkit med anledning av att de place-
rade barnen fyller 21 år och blir utskrivna från stödboendet. De har idag egna lägenheten. 
Kommunstyrelsen fattade beslutet att stänga boendet 2019-05-31.  

Integration Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar i ett nära samarbete 
med arbetsförmedlingen, Komvux/sfi, individ- och familjeomsorg och Ockelbogårdar AB 
har upparbetats i mottagandet av flyktingar i Ockelbo. Till och med 21 augusti 2019 har 
det kommit 45 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och bosatte sig i kommunen, 
15 vuxna och 30 barn (12 anknytningar och 33 självbosatta). 

Arbetsmarknadsåtgärder Enheten arbetar med personer som är arbetslösa och behöver 
coachning, arbetsträning och/eller vägledning för att underlätta inträdet på arbetsmark-
naden eller hitta nya vägar mot studier. Inom arbetsmarknadsenheten finns det 10 olika 
aktiviteter att prova på. 

Feriejobb/sommarjobb Alla ungdomar som avslutat årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 på 
gymnasiet och är folkbokförda i kommunen är garanterad sommarjobb 60 timmar. 200 
(190) ungdomar hade möjligheten att söka sommarjobb, varav 107 (109) ungdomar har 
ansökt och erhållit sommarjobb. Jobben fördelades inom kommunen samt föreningslivet, 
några exempel är äldreomsorgen, förskole/fritidsverksamhet, lägerverksamheter, café och 
service, trädgård, och underhållsarbeten. Dessa delas upp i två veckors perioder då de 
arbetar 30 timmar varje vecka. 

Från försörjningsstöd till anställning. Med målet att minska behovet av försörjningsstöd 
och samtidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som används i allt fler kommu-
ner. Modellen innebär att kommunen/ arbetsmarknadsenheten anställer ett antal personer 
med försörjningsstöd för att ”lyfta” bort kostnaden från individ- och familjeomsorg. Pro-
jektet har fasats ut i början av 2019. 

Extratjänster Från och med 2019-01-01 beslutades att anställningsformen ”extratjänst” 
skulle upphöra. De deltagare som redan anställts under 2018 fick fortsätta anställningsti-
den ut, in på 2019. Under första halvåret har totalt 50 personer varit anställda. 30 juni 
2019 var antalet 27 personer och 23 personer har avslutat sin tjänst.  

Företagsklimat I maj släpptes Svenskt Näringsliv enkätsvar kring företagsklimatet. Enkä-
ten går till ungefär 200 företag, 85 svarade. Vartannat är får även kommunfullmäktigeleda-
möter enkäten. Enkätsvaren från företagare 2019 gick från 3,25 till 3,39 på det samman-
fattande omdömet. ”Glappet” mellan politikernas och företagens svar minskade, vilket är 
vårt mål. Själva rankingen släpps 24 september 2019. 
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Årets företagare Företagarnas företagargala i regionen är ersatt av lokala event. I Ockelbo 
hölls Årets Företagar-event hos förra årets vinnare Stilleben. Den uppskattade tillställ-
ningen började hos Stilleben och fortsatte med mat på Åmotsgården. Årets företagare i 
Ockelbo 2019, som företagarföreningen Företagarna Ockelbo tillsammans med Ockelbo 
Kommun fjolårets vinnare utser, blev Sofie Almkvist som äger och driver Sofies Kropps-
vård. 

Projekt i kommunen Det är flera projekt som näringslivsenheten är involverade i såsom:  

”Destinationsutveckling Gästrikland”, som är ett besöksnäringsprojekt tillsammans med 
övriga Gästrikekommuner och finansieras av Region Gävleborg. Fokus både lokalt och 
gemensamt, ser över samverkansmöjligheter.  

Leader Gästrikebygden har beviljat projekten ”Testeboåns Vänner” och ”Biking Gäst-
rikland”, som med sina olika inriktningar (fria vandringsvägar för fisk och utökade 
mountainbike leder) syftar till en ökad besöksnäring.  

Övriga projekt näringslivsenheten är involverad i är ”Vattendragsrestaurering Gopån” 
(LOVA), ”Naturlyftet” (LONA) och ”förstudie Kölsjöån” (Länsstyrelsen). 

Kollektivtrafiken i kommunen Inom kommunen körs Kuxatrafiken, avgiftsfri kollektivtrafik 
öppen för alla sedan 1995. Kuxatrafiken består till största delen av öppna skolturer, andra 
delar är centrumlinjen Kuxa fram, serviceturer och anropsstyrd trafik. Möjlighet att pendla 
till och från Ockelbo kommun är en viktig fråga och bättre turtäthet är därför ett mål. Sam-
verkan sker med X-trafik och i olika forum för regional trafik. 

Servicetrafiken samordnas av beställningscentralen och innefattar vissa skolskjutsar, färd-
tjänst och sjukresor. Skolskjutsar handlägger vi själva, men färdtjänsten sköter kollektiv-
trafikmyndigheten, Region Gävleborg. Träffar hålls med en samrådsgrupp. 

Färdtjänst Nytt gemensamt regelverk för färdtjänst- och riksfärdtjänst infördes 1 juni 2019. 
Personer med färdtjänsttillstånd kan nu beställa resor inom hela länet, tidigare var man 
begränsad till resor inom kommunen. Nu får man möjlighet att nå ett större utbud vilket är 
positivt för individen. 

Länstrafik Utökad trafik i december 2018 följs nu av aviseringar om besparingar i länstrafi-
ken med anledning av besparingskraven inom regionen. X-trafik håller möten med länets 
kommuner under hösten för att diskutera förändringar. 

Skolskjutsar organiseras till största delen i den linjelagda Kuxatrafiken. Ett mindre antal 
elever har behov av enskild skjuts. Somliga körs av Ockelbo taxi medan andra har beställ-
ningar hos Serviceresor och ingår i den länsomfattande taxitrafiken.  Det går dagliga skjut-
sar till särskolorna i Gävle och Sandviken. 

Kommunikation Marknadsföring är en viktig del, att ska skriva och informera om allt som 
rör vår bygd. Målet är att ligga i framkant med att informera om allt positivt som händer i 
kommunen. Fokus på att delge lokala nyheter, utveckling av hemsidan och Ockelbo kom-
muns Facebook. Antal besökare på Ockelbo kommuns hemsida och antalet följare på Fa-
cebook har ökat.  

21



 

 

5 (12) 

 

Strategisk kommunikation Under våren har vi arbetat tillsammans med förvaltningarna för 
att skapa kommunikationsplaner och stötta förvaltningarna i deras kommunikationsarbete. 
Arbetet fortsätter under året. Dessutom har vi under våren arbetat fram en ny kommuni-
kationspolicy, nya riktlinjer för sociala medier samt nya arbetssätt för de sociala kana-
lerna. Vi har också arbetat intensivt för att säkerställa att allt kommunikationsarbete sker 
enligt GDPR.  

Ny kommunikationspolicy för Ockelbo kommun har antagits med giltighet fr o m 1 juli 
2019. Kommunikationspolicyn är ett viktigt verktyg som ska ligga till grund för att säkra att 
kommunens kommunikationsarbete följer de lagar och förordningar som gäller i dag. I den 
nya kommunikationspolicyn säkerställs att den nya dataskyddsförordningen följs samt att 
vi har en rättslig grund för att hantera personuppgifter då vi marknadsför och informerar 
om kommunens verksamhet. 

Vänortsamarbete För perioden 2019–2020 har Charter of European rural Communities 
beviljats medel från EU för ungdomsprojektet ”Lyceum” med Ockelbo kommun som pro-
jektägare. Under årets första del har två möten anordnats i Neastved, Danmark och 
Pölva, Estland.  

När det rör vuxendelen av samarbetet har ännu inget projekt beviljats men en ansökan till 
EU ligger inne. Ockelbo kommun har även deltagit i 15-års firandet av EU- utvidgningen i 
Nagycenk, Ungern. Det helt enligt syftet med europeisk integration ”people meet people”.  

I enlighet med EU-handslaget har det även varit EU-information i bl. a. kommunfullmäk-
tige. Samarbetet kring internationella frågor med Region Gävleborg, Gävle, Sandviken, 
Hofors och Älvkarleby kommun fortsatt. Samverkan inom flera verksamhetsområden plan-
eras såsom skola och näringsliv.  

MÅLUPPFYLLELSE MÄTBARA MÅL 2019 
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är kom-
munens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande strategier utarbe-
tats. Under hösten 2018 har kommunstyrelsen och nämnderna utifrån Visionen och strate-
gierna utarbetat mätbara mål.  

Vid delårsbokslut 2019-08-31 är det första gången måluppfyllelse anges av nedanstående 
mål. 
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Trygga kompetensförsörjningen 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekry-
tera kompetens 

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse  
prognos 

Behålla personal och ha lätt att rekrytera 
nya medarbetare genom att erbjuda triv-
samma arbetsplatser med utvecklingsmöj-
ligheter.   

Detta mål redovisas i per-
sonalberättelsen  

Värna miljön i stort och smått  
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar 

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse  
prognos 

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande. 

Statistik över resor med kollektivtrafik, kom-
munbilar respektive privatbilar. 

Minskat totalt resande med 
5 %. 
Andelen kollektivtrafik ska 
öka i förhållande till andra 
färdsätt. 

Målet finns på två ställen 

Värna miljön och teknik 
som underlättar 

Utveckla samhället 
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i 

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse  
prognos 

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation 
genom kontinuerlig tillgång till tomter. 

Det ska finnas minst en byggklar tomt för fler-
bostadshus till försäljning. Villatomter centralt 
i Ockelbo och i byarna samt sjönära tomter 
ska finnas fördelade i kommunen. 

Kontinuerlig tillgång till 
minst 10 tillgängliga tomter i 
attraktiva lägen för småhus 
och 1 tomt för flerbostads-
hus. 

Lägenheter 

Målet uppfyllt 

Arbetet och måluppfyl-
lelse beräknas uppnås vid 
årets slut. 

 

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) 
ska öka. 

Målet uppfyllt 

(Vid PTS rapport i mars 
2019 redovisas tillgång till 
bredband i oktober 2018.  

Ökning sedan föregående 
mätning är 10,3 procen-
tenheter) 

Målet uppfyllt 
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Ständiga förbättringar 
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, 
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse prognos 

Korta vägen till egen försörjning i samver-
kan med övriga nämnder, arbetsför-
medlingen och näringslivet. 

Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens 
officiella statistik 

Minska arbetslösheten i 
kommunen med 50 perso-
ner 

Målet ej uppfyllt 

Efter en positiv trend så 
öka åter arbetslösheten i 
kommunen. 

Förbättra dialogen med företagare. 

Ökning enkätsvar med 
0,2: Företagares gällande 
tjänstemännens attityder 
respektive politikers attity-
der till företagande. Utfall: 
ökning med 0,05 för tjäns-
temännens attityder och 
0,19 för politikers attity-
der. 

Mål ej uppfyllt 

Medborgarna är nöjda med kvalitet och 
bemötande i sina kontakter med kommu-
nens verksamheter. 

Stickprovsmätningar av upplevelse/bemö-
tande/kvalitet i människors möten med kom-
munens verksamheter 

Måluppfyllelse kan inte 
anges  

 

Teknik som underlättar 
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse  
prognos 

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande. 

Statistik över resor med kollektivtrafik, kom-
munbilar respektive privatbilar. 

Minskat totalt resande med 
5 %. 

Andelen kollektivtrafik ska 
öka i förhållande till andra 
färdsätt. 

För att möta målet om att 
Öka användandet av befint-
lig teknik och minska resan-
det revideras Ockelbo kom-
muns Bil- och resepolicy.  
I samarbete med VGS pågår 
projektet Hållbart resande, 
som också det strävar till 
minskat och smartare re-
sande.  
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Torgför Ockelbo 
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse  
prognos 

Nå fler invånare, besökare och företagare 
i digitala forum. 

Antal följare och sökträffar på Instagram och 
Facebook samt hemsidorna ockelbo.se och vi-
sitockelbo.se 

  

Målet uppfyllt 

Ökning av antalet följare re-
spektive besökare med xxx 
antal under 2019. 

Målet sätts när mätningen 
gjorts för 2018. 

Målet uppfyllt 

 

KOMMENTARER TILL RESULTATET 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden om 2,5 mkr. Detta förklaras till 
största delen av att medel för systemstöd, integration, vakanser inom administration inte 
har nyttjats samt erhållen ersättning som en uppgörelse avseende yttre skötsel.  

Kommunstyrelsens redovisar som årsprognos ett underskott om 1,5 mkr. 

Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning uppnås för perioden men inte för årsprognosen. 

Driftsbudget 

Avvikelser/områden att kommentera 

Kommunens stödboende redovisar ett underskott för perioden på 0,9 mkr. Verksamheten 
har upphört och vissa avvecklingskostnader kvarstår, årsprognosen beräknas till ett un-
derskott om 1,0 mkr. 

Flyktingverksamheten har ett förändrat mönster i mottagande där mottagande personer 
kommer från andra kommuner där etableringsersättningen har nyttjats och för kommunen 
innebär det inget bidrag. Detta innebär att tidigare årsprognos har justerats ned. Det visar 
dock fortfarande ett överskott.  

Arbetsmarknadsenheten visar ett underskott just nu och även i årsprognosen. Här har vi 
tappat pengar från arbetsförmedlingen vilket motsvarar underskottet.  

Politisk verksamhet redovisas ett underskott med anledning av nytt arvodesreglemente 
samt två utbildningsdagar för förtroendevalda som inte var budgeterade. Uppföljningen vi-
sar på ökade kostnader för detaljplaner. Näringsliv, räddningstjänst och kommunadminist-
ration visar på överskott. 
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INVESTERINGSBUDGET 
Kommunstyrelsen investeringsbudget 2019 (utgångspunkt) fastställdes till 14,6 mkr (inkl 
tillägg om 3,0 mkr för genomförande av åtgärdsförslagen i Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSBs utredning ”Kommunal ledningsplats”. 

Utöver detta har investeringsnivån för förskolan beslutats under åren 2017 till 2019 till to-
talt 33,0 mkr, 25,2 mkr av detta har upparbetats under perioden. 

Kommentarer 

Nettoinvestering för perioden är 27,2 mkr. Årsprognos 45,7 

De stora investeringarna för 2019 är att slutföra om- och nybyggnation av Wij förskola, in-
vesteringar Åbyggeby skola, reservkraftverk Bysjöstrand och ombyggnationen av gallerian 
5;an, Framtidens centrum. 

FRAMTID 

Arbetsmarknadspolitik Stora oklarheter hur arbetsmarknadspolitiken med ansvarsfördel-
ning och resurser kommer att fördelas under och efter arbetsförmedlingens reformperiod 
2019 - 2021. Arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer att ha stor påverkan på en-
hetens resurser. I dagsläget är det svårt att få en hel bild av de verkliga konsekvenserna 
för de kommuninvånare som saknar egen försörjning.  
Det vi kan se är att arbetslösheten åter ökar i kommunen sedan maj 2019 och att arbets-
marknadsenheten får färre anvisade deltagare från arbetsförmedlingen. Det lokala kon-
toret i Ockelbo stängs ner. De arbetssökande kommer i större utsträckning att hänvisas till 
myndighetens digitala kanaler för att få kontakt med myndigheten och därmed färre fy-
siska möten med de arbetssökande. 
Med färre insatserför för de som är arbetslösa bedömer vi att kostnaderna för kommunen 
kommer att öka och individerna kommer i kläm. 
Kommunen behöver fokusera på att utveckla arbetsmarknaden och integrationsarbetet för 
att möjliggöra för fler personer att erhålla en egen försörjning. 
Näringsliv Vi upplever ett växande intresse för Ockelbo från både lokala och externa före-
tag. De företag som bygger och investerar sänder positiva vibbar till övrig näring att de 
tror på Ockelbo. Vår nuvarande översiktsplan och detaljplaner är begränsande och häm-
mar tillväxt. Utmaningen för att få tillväxt är en ny översiktsplan, som pekar riktning och 
underlättar för etableringar och expansioner. Viktigt att vi är proaktiva för att möta mark-
nadens behov. 
Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av detaljplaner och möjliggörandet av 
byggnation är ett viktigt fokusområde för kommunen. 
Det som saknas i kommunen är en metod eller modell för att snabba på etableringen på 
arbetsmarknaden för de människor som saknar utbildning och endast uppbringar arbets-
livserfarenheter, ett valideringssystem.  
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Det finns system/metoder som andra kommuner använder för att få en snabbare väg till 
att bli anställningsbar, samt att ge en praktik ett ännu större värde än vad det redan har 
idag.  
Kommunen har åtagit sig att vidta åtgärder för att stärka delaktigheten, kunskapen och 
engagemanget för EU-frågor. Det antagna EU-handslaget kommer också att innebära in-
formations och utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän. 
I Ockelbo planeras aktiviteter under året för att göra vänortsarbetet mera känt och för att 
kunna bredda möjligheterna för samverkan med våra vänorter. Det gemensamma arbetet 
med Gästrikekommunerna fortsätter. 
Framtida kommunikationer är en viktig tillväxtfaktor för kommunen.  

PERSONAL 
Redovisning av sjukfrånvaro är obligatoriskt för kommunerna att redovisa och för kom-
munstyrelsens del har sjukfrånvaron minskat per augusti 2019 med jämförelse med före-
gående år. Att beakta vid jämförelser när beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal perso-
ner påverkas förändringen markant vid enstaka sjukfrånvarotillfällen.  

Total sjukfrånvaro  

Kön 2019-08-31 2018-08-31 2018 2017 

Kvinna 1,2 6,3 4,9 8,0 

Man 1,4 2,5 2,37 4,7 

Totalt 1,3 4,3 3,6 6,3 
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Driftsredovisning (belopp i tkr) 

      Års- Avvikelse  Budget Ek uppf Avvikelse 

   Budget prognos årsprognos  Aug Aug Aug 

  Verksamhet 2019 2019 2019  2019 2019 2019 

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                       2 450 2 850 -400  1 633 2 058 -424 

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER  836 836 0  557 428 130 

13 ÖVRIG VHT 5 635 5 635 0  3 757 3 590 166 

30 FYSISK O TEKNISK PLAN      800 1 100 -300  533 686 -152 

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 320 2 020 300  1 547 1 269 278 

33 TURISM 120 120 0  80 37 43 

38 RÄDDNINGSTJÄNST            4 550 4 250 300  3 033 2 732 301 

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0  0 -104 104 

53 KOMMUNIKATIONER 8 800 9 000 -200  5 867 6 165 -298 

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 350 0  233 71 162 

79 FÄRDTJÄNST 990 990 0  660 515 145 

91 UTVECKLINGSMEDEL 3 600 3 600 0  2 400 1 764 636 

93 KOMMUNADM 24 550 23 750 800  16 367 15 529 838 

94 INTERNATIONELLT 100 100 0  67 27 40 

96 PERSONALADM 1 995 1 995 0  1 330 977 354 

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 57 096 56 596 500  38 064 35 743 2 321 

         
AME/Integration        

20 ENSAMKOMMANDE BARN 0 1 000 -1 000  0 890 -890 

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 -700 700  0 -387 387 

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 5 444 6 694 -1 250  3 629 4 875 -1 246 

Summa AME/Integration 5 444 6 994 -1 550  3 629 5 378 -1 748 

           

Teknikområdet        
30 FYSISK O TEKNISK PLAN      205 205 0  137 -123 260 

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 6 985 6 985 0  4 657 4 762 -105 

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 1 150 0  767 409 357 

93 KOMMUNADM 2 155 2 155 0  1 437 1 091 345 

  FASTIGHETER 14 413 14 863 -450  9 609 8 389 1 219 

Summa Teknikområdet  24 908 25 358 -450  16 605 14 529 2 077 

         
Summa kommunstyrelsen totalt 87 448 88 948 -1 500  58 299 55 649 2 650 
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Investeringsredovisning (belopp i tkr) 

Proj Benämning/Proj Budget Utfall Avvikelse 

  Kommunstyrelsen    

9000 Ospecificerat Kommunstyrelsen 800 - 800 

9100 Ospecificerat Fastigheter 700 - 700 

9103 C-Hus - Kortläsare - 34 -               34 

9104 Förskoleutredning - 21 801 -       21 801 

9107 C-Huset - Värme O Ventilation - 17 -               17 

9108 C-Huset - Reservkraft Mm - 1 -                 1 

9114 Larm, Brandlarm, Passersystem 200 3 197 

9134 Åbyggeby - Paviljonger 700 1 165 -             465 

9137 Åbyggeby - Tak O Entre 1 800 1 800 0 

9139 Lingbogården - Bredband - 36 -               36 

9164 Bysjöstrand - Ytskikt 150 71 79 

9165 Bysjöstrand - Reservkraft - 531 -             531 

9166 Hälsocentralen - Ytskikt 1 300 - 1 300 

9176 C-Hus Energieffektivisering - 63 -               63 

9188 C-Hus Fönster - 87 -               87 

9189 C-Hus - Parkering - 26 -               26 

9205 Vägbelysning 700 - 700 

9207 Laddstolpar - Fortum - 26 -               26 

9220 Möjligheternas Hus - 97 -               97 

9221 Ip - Rust Omklädningsrum 100 42 58 

9222 Ip - Värmeåtervinning 450 51 399 

9226 Asfaltering Parkering Station - 171 -             171 

9230 Wij - Bevattningspumpar - 37 -               37 

9237 Iläggningsplats Båtar - 106 -             106 

9238 Perslunda, Cykelväg Mm 400 - 400 

9248 Multiarena - Ockelbo - 85 -               85 

9250 Gäveränge - Utemiljö Skola - 6 -                 6 

9252 Gräsklippartraktor Ame - 42 -               42 

9261 Framtidens Centrum 2.0 - 5 807 -         5 807 

9301 Inventarier Kommunkontor 100 - 100 

9303 Pa-System 50 - 50 

9410 Ekonomi - Utdata 150 - 150 

 Summa 7 600 32 105 -       24 505 

     

 Årsprognos beräknas till   45 720  
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DELÅRSBOKSLUT ARBETSMARKNAD – OCH  
INTEGRATIONSENHETEN 2019 
 

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATIONSENHETENS UPPDRAG 2019 

 
Enhetens uppdrag är att utveckla, stödja och vägleda människor i olika situationer och 
sammanhang, enskilt eller i grupp. Prioriterade grupper är nyanlända, ungdomar och 
vuxna utanför arbetsmarknaden. 

I samverkan såväl inom kommunens organisationer som med externa intressenter utveck-
lar enheten projekt som syftar till att stärka individen och främja Ockelbo Kommuns ut-
veckling. Främja ömsesidig integration. 

 

Vår Värdegrund: 

• Vi tror på alla människors lika värde 
 

• Vi tror på alla människors förmåga att fatta beslut över sitt eget liv 
 

• Vi tror på att alla människor har en vilja till ett meningsfullt liv 
 

• Vi tror på att samverkan och kommunikation är grunden för all utveckling  

Fokusområden:  

• En särskild satsning i syfte att stödja ungdomars väg till egen försörjning står i fo-
kus under 2019. Här krävs en fortsatt utvecklad samverkan med socialtjänst, 
skola, arbetsförmedling, fackliga organisationerna och näringslivet. Den lokala 
överenskommelsen för ungdomar är riktlinjerna hur vi skall samverka för att korta 
ungdomars väg genom sysselsättning och riktade insatser till arbete och studier 
 

• I samverkan med individ och familjeomsorgen, skolan och arbetsförmedlingen 
stärka människors motivation och möjligheter till egen försörjning. 

 
• Utveckla samverkan med föreningslivet, näringslivet och egna kommunala förvalt-

ningarna. 
 
Enheten har ett arbetssätt som bygger på 7 – tjugometoden som ska genomsyra verk-
samhetens personal, deltagare, kunder när det gäller förhållningssätt, kommunikation, 
mål, arbetssätt, engagemang och ansvar. 7-tjugo handlar om att uppmuntra deltagarna till 
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att ta ansvar för sina egna handlingar. Grunderna i metoden är ett existentiellt synsätt, in-
volveringspedagogik, konsekvenspedagogik och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.  
Arbetssättet ska fortsätta att implementeras vidare under 2019 och nyanställda skall ge-
nomgå grundutbildning i 7 – tjugo. 

 

ARBETSMARKNADSENHETEN 

Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Det är 
en bred och delvis rehabiliterande verksamhet med insatser för arbetssökande kommu-
ninvånare mellan 16 – 64 år. Verksamheten syftar till att den enskilde skall etablera sig på 
arbetsmarknaden och/eller påbörja utbildning. Målsättningen med verksamheten är att ge-
nom riktade och personligt anpassade aktiviteter ge deltagarna möjligheter till individuell 
utveckling för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.  

Våra samverkanspartners är kommunens olika enheter, Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Wij Trädgårdar, privata företag och föreningar. 

AME erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och sysselsättningar för att möta människors 
olika behov. Vi erbjuder olika former av bidragsanställningar som ett led i personernas väg 
mot egen försörjning. Våra verksamheter innefattar servicelag – yttre skötsel inom Kom-
munen. Det kan vara gräsklippning, bevattning, sopkörning, mm. Vi har även snickeri, lo-
kalvård, sy och hantverksateljé samt ett träningscafé.  

Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetssökande kompetenshöjning, i form av t.ex. jobb-
sök, studiebesök, grundläggande körkortsteori, vägledningskurser, motiverande samtal, 
språkstöd med fokus på arbetslivet m.m. för att underlätta för den enskilde att få ett arbete 
eller påbörja vidareutbildning. AME samordnar även kommunens feriearbete.  

Våra verksamheter: 

Caféverksamhet  

Arbetsmarknadsenheten har en Caféverksamhet. som är uppdelade i två steg. Där ingår 
deltagarna i verksamheten och får delta i de dagliga arbetsuppgifterna. Att lära sig enklare 
Café göromål som att förbereda smörgåsar, brygga kaffe. Deltagarna får lära sig vikten av 
hur viktig livsmedelshygien är, såsom förvaring, hantering, temperaturer och att hålla rent 
och snyggt i och utanför caféet. 

Deltagarna får också lära sig att hantera kassaapparat, kundbemötning, enklare matlag-
ningsgrunder. De får också delta i planering av matsedel, konferensbokningar. För tillfället 
är det 12 deltagare i caféverksamheten.   

Syftet är att ge deltagarna kunskap och erfarenhet, att det ska kännas meningsfullt och 
utvecklande, samt att få tryggheten och styrkan att sedan ta steget ut i arbetslivet. 
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Lokalvård    
 
Arbetsmarknadsenhetens lokalvård är uppdelade på två platser Mötesplatsen Gläntan 
och i våra lokaler på Wij trädgårdar. Deltagarna får lära sig arbetsteknik, flödesschema, 
rengöringsmedel och dess funktion på olika material. Ta ansvar för att lokalerna hålls 
rena. Lokalvården har 3-5 deltagare åt gången. 

 

                                                                                                                                       
Servicelaget - Gröna jobb 
 

Arbetsuppgifter som vi utför är av praktisk art, det kan vara snickra, måla, klippa gräs, 
klottersanera, röja sly, renhållning, enklare städ m.m. Under senare delen av våren har vi 
påbörjat en ny verksamhet där vi sköter förvaring och arkivering av begagnade kon-
torsmöbler för återbruk inom kommunen. Vi har skapat ett bra samarbete med tekniska 
förvaltningen och utför mycket arbete i samverkan. Vi samarbetar även våra föreningar i 
kommunen, utför grovstädning på ridskolan, Ockelbo IP samt i Åmotsgården. Vi samar-
betet även med Wij Trädgårdar. Arbetslaget består oftast av 18-25 personer med varie-
rande bakgrunder och från olika kulturer. Som nysvensk får man här språkträning och en 
inblick i det svenska arbetslivet. 

 

Naturlyftet 

Ett projekt som ”ägs” av VGS i Sandviken. 

Arbeten utförs åt kommun och föreningar för att bevara och skapa tillgänglighet till natur, 
friluftsliv, fiske etc. Uppgifter såsom uppstädning, slyröjning och enklare snickerier har ut-
förts under 2019. Fem personer har också genomgått utbildning på motorsåg och röjsåg i 
projektet. Då en av vår personal nu kan utbilda personer så kan vi tillhandahålla detta 
själv i framtiden. 

 

 

Snickeriverkstad 
 
 I vårt snickeri så repareras, snickras och byggs det allt från större möbler till små fågel-
holkar i samverkan med kommunens olika enheter. Arbetsuppgifter som förekommer är 
att hyvla, slipa, borra, svarva, limma m.m. Verksamheten kan idag ta emot 5 deltagare 
samtidigt. Då vi har en ganska stor verktygsuppsättning bedriver vi även en enklare form 
av verktygslära här. 

 

Sy och hantverksateljé                                                                                                                                                               
 

Syateljén finns i Åsbackas källarplan nära Gläntan. I dagsläget är det 1 anställd och 2 
praktikanter i syateljén som åtar sig att laga och sy olika klädesplagg. 
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I hantverksateljén får man träna på att sy, sticka, virka och tillverka hantverk av olika slag. 
Ett flertal personer har haft praktik/arbetsträning under året. 

 
Verkstaden                                                                                                              

Här får man lära sig att serva och laga cyklar, det kan vara allt från att laga en punktering 
till att byta växelhus. Vi får cyklar skänkta från privatpersoner. Under våren har vi även 
börjat att utföra lättare service på mindre maskiner som bl.a. gräsklippare. För närvarande 
kan vi ha 2 - 4 deltagare i verksamheten.                                                                                                                                

 
Praktik/arbete med språkträning:                                                                                                       

Två språkpedagoger har gett våra utrikesfödda deltagare språkträning med inriktning på 
yrket på sina praktik- och arbetsplatser. 

Yrkessvenska/språkträning har skett både i grupp och individuellt på AME. I språkträ-
ningsgruppen har fokus legat på muntlig träning.  

En av pedagogerna har besökt Bysjöstrand en gång i veckan för att ge yrkessvenska mot 
vård och omsorg. Studiebesök på olika yrkesutbildningar och mässor har genomförts. 

 

Projekt vid Arbetsmarknadsenheten: 

 

Ung I Ockelbo 

Ung i Ockelbo är ett ungdomsprojekt som startades upp i februari 2016 och finansieras av 
ESF, Europeiska Socialfonden, via Region Gävleborg. Varje kommun i regionen har sin 
egen modell av Ung i, som utlystes av ESF för att förstärka redan befintliga och funge-
rande metoder ute i utsatta kommunerna för att hjälpa unga i åldern 15-24 år till syssel-
sättning. Projektet använder sig av samma metodik som vårt tidigare projekt Cash Up 
men har ett betydligt större inslag av motiverande verksamhet och har gett AME möjlig-
heten att arbeta uppsökande och mer individuellt för de som vi inte lyckats fånga upp tidi-
gare. Deltagarna består av en grupp av ungdomar som avbrutit grund- och gymnasiesko-
lan, och/eller som av olika psykosociala anledningar inte står till arbetsmarknadens förfo-
gande.  

2017-05-15 godkände ESF en tilläggsansökan för projektet innehållandes; en förlängning 
av projekttiden t.o.m. 2018-06-30, för UIO innebär detta en förstärkning av de ekonomiska 
resurserna samt en breddning av målgruppen till 15-29 år.     

2018-05-25 gavs besked från region Gävleborg att hela Ung i Gävleborg är av ESF bevil-
jat förlängning t.o.m. 2019-06-30. 

Region Gävleborg har beviljats en ny ansökan till ESF om ett nytt projekt Omstart som 
vänder sig till samma målgrupp som startades 2019-06-01 med analysfas. 
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DUA-överenskommelsen och Multikompetenta teamet 

Delegation Unga till Arbete arbetar på uppdrag av Regeringen. DUA:s arbete har bidragit 
till att nästintill alla kommuner Sverige, har skrivit lokala samarbetsavtal/överenskommel-
ser med Arbetsförmedlingen under 2015. Ockelbos L.Ö.K. godkändes i december 2015 
verkställdes i januari 2016. 

Syftet är att utifrån de lokala behoven långsiktigt och varaktigt minska ungdomsarbetslös-
heten och nyanländas etablering i arbetslivet. Glädjande är att vi även första halvåret av 
2019 kunnat se ett resultat då ungdomsarbetslösheten minskar - samverkan ger resultat. 

 

Lokal styrgrupp för Dua-överenskommelsen och ESF-projektet Ung i Ockelbo är den-
samma. Den består av Enhetschef, verksamhetschef, delprojektledare vid Arbetsmark-
nads-och integrationsenheten, Kommunekonom, Skolchef, Enhetschef vid Individ och fa-
miljeomsorgen.  

 

Multikompetenta teamet 

Ny revidering ungdomsteam till Multikompetent team Ockelbo kommun inom 
ramen av DUA 
Syfte: Syftet med att revidera det befintliga teamet är att det idag finns ett ökat behov av 
att skapa ett multikompetent team i förhållande till målgruppen. Utöver det finns det idag 
en ytterligare överenskommelse som berör samverkan, delegationen för nyanlända. Mot 
bakgrund av det ser via att en revidering av det befintliga uppdraget bör ske.  

Uppdrag: Uppdraget inom det multikompetenta teamet kommer att vara detsamma, dvs. 
den representant som deltar i mötet har med sig gemensamma ärenden från förvalt-
ningen/myndigheten som har behov att ses över av flera kompetenser. (multikompetent 
team). Syftet med att resonera om ärendet är att föra ärendet framåt.  

1. Ungdomsteamet revideras till att kallas multikompetent team och målgruppen för 
att lyftas är samtliga inom överenskommelserna inom delegationen unga och ny-
anlända till arbete. Alltså ungdomar 16-24 och samtliga nyanlända oavsett ålder.  

 
2. Uppdrag till det multikompetenta teamet att skapa rutiner på hur ärenden lyfts (in-

ternt i varje förvaltning/kommun/myndighet) Det kan tas fram för var och en.  
 

3. Vilka är deltagare i teamet? Förslagsvis representant IFO, AF, SYV, AME och ev. 
annan önskvärd kompetens.  

 
4. Frekvens av möten och mötestid? Alltså hur ofta och hur lång tid – samt att min-

nesnoteringar skall skrivas med en dagordning.  
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Feriearbete 

Ockelbo Kommun har under några år haft en feriejobbsgaranti som innebär att alla de 
ungdomar som avslutat åk 9 samt åk 1 och 2 på gymnasiet som är fyllda 15 men inte 19 
år och är folkbokförda i Ockelbo kommun är garanterad sommarjobb 60 timmar. 

 I år har det inneburit att ca 200 ungdomar har kunnat söka feriearbete. Av dessa så arbe-
tade 107 ungdomar 48 flickor och 59 pojkar. För att klara av detta uppdrag anställdes en 
feriejobbsansvarig under 4 månader på Arbetsmarknadsenheten. Jobben fördelades inom 
Ockelbo Kommun samt föreningslivet, några exempel är äldreomsorgen, förskole/fritids-
verksamhet, lägerverksamheter, café och service, trädgård, och underhållsarbeten.  

Dessa delas upp i två veckors perioder då de arbetar 30 timmar varje vecka. 

En utvärdering av feriearbetet sommaren 2019 har gjorts när ungdomarna arbetat klart 
och även handledarna kommer att få svara på en utvärdering och dessa svar kommer att 
tas i beaktning i planeringen inför feriejobben 2020. 

 

Från försörjningsstöd – Anställning    

Målet med detta projekt är att minska behovet av försörjningsstöd och samtidigt erbjuda 
arbete och praktik genom en modell som används i allt fler kommuner. Modellen innebär 
att Kommunen erbjuder anställning, där kommunens två enheter Individ o familjeomsorg 
och Arbetsmarknadsenhet i samarbetet med arbetsförmedlingen och fackliga organisat-
ionerna erbjuder personer som visat en positiv viljeinriktning mot arbetsmarknaden, en an-
ställning med anställningsstöd från arbetsförmedlingen. 

Personerna kommer in i ”systemet” igen och behöver i de allra flesta fall inte återkomma 
till individ- och familjeomsorg för att söka ekonomiskt bistånd. Detta är en möjlighet att 
bryta en lång period i utanförskap och ge personerna/deltagarna en ny och individuellt an-
passad möjlighet i att åter bli attraktiv på arbetsmarknaden. 

Kostnaden per anställd utgörs av den del som överstiger anställningsstödet från Arbets-
förmedlingen. 

Alla personer i projektet har upplevt och uppvisat en positiv personlig utveckling och kän-
ner ett bättre mående, de ser mer positivt på sin framtid. 

Projektet ses som mycket lyckosamt, vinsten för kommunen visar sig efter ett år medan 
vinsten för människorna är ovärderliga och visar sig redan nu.  

Projektet fasades ut under början på 2019. 

Extratjänster 

Från och med 2019-01-01 beslutade Arbetsförmedlingen att anställningsformen Extra-
tjänst skulle upphöra men att deltagare som redan anställts under 2018 fick fortsätta an-
ställningstiden ut, in på 2019. Under första halvåret har totalt 50 personer varit anställda 
på Extratjänst inom AME. I skrivande stund (30/6 2019) är antalet anställda på Extratjänst 
27 st. 23 st har avslutat sin anställning. Av de avslutade har 4 st gått till arbete, 4 st till stu-
dier med CSN, 3 st till Arbetsmarknadsutbildning, 5 st till Extern praktikplats, 1 har flyttat, 
1 har gått i pension. Övriga 5 åter till Arbetsförmedlingen.  
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Under anställningen har deltagarna erbjudits arbete internt och/eller externt inom Ockelbo 
kommun. Deltagarna har fått kontinuerlig handledning för att hitta sin väg mot självförsörj-
ning. Arbete har kombinerats med körkortsteori, språkträning, yrkessvenska och studiebe-
sök på arbetsplatser och utbildningar. Jobb- och utbildningsmässor har också besökts. 

 

Projekt eXtra stöd i Gävleborg  

Projektet eXtra stöd i Gävleborg där regionen är projektägare och Ockelbo är medsö-
kare har nu genomgått två perioder. I första perioden så deltog 19 personer 3 män och 16 
kvinnor och i andra perioden så deltog 15 kvinnor.  

Projektet riktar sig mot gruppen 25 – 64 år med utländsk härkomst och som står långt 
ifrån arbetsmarknaden.  

Deltagarna går i projektet i ca 20 veckor. Deltagarna har haft projektet på heltid kombine-
rat med SFI eller praktik. Den sista perioden hade vi projektet två och en halv dag/vecka 
och detta har fungerat bra för vi hinner göra större studiebesök och deltagarna upplever 
själva att det inte blir lika stressiga dagar.  

Projektet skapar förutsättningar för personerna att komma närmare arbetsmarknaden ge-
nom att stärka det svenska språket dels genom svenska undervisningen och att vi arbetar 
med att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla, samt förmågan att arbeta i 
grupp detta genom övningar från arbetsmetoden 7tjugo. Hälsa/friskvård utgör en stor del 
av projektet där deltagarna blir medvetna om sin egen hälsa och folkhälsa. Vi arbetar med 
att stärka den egna individen genom att öka kunskapen inom hälsoområdena kost, mot-
ion, stress och avslappning. 

Av de 15 kvinnorna som gått i projektet under våren 2019 så gick 8 av dem på SFI. Och 
resterande hade praktik. Alla som påbörjade projektet i januari avslutade projektet nu i 
juni, ingen avslutade i förväg.  

FLYKTINGMOTTAGNINGEN 
Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar.  

 Ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, SFI, Ockelbogårdar och Individ o Familje-
omsorgen har upparbetats i mottagandet av flyktingar i Ockelbo. 

Vi har även några framgångsrika projekt för målgruppen som nämns ovan.  

Till och med 21 augusti 2019 har det kommit 45 nyanlända flyktingar med uppehållstill-
stånd och bosatte sig i kommunen, 15 vuxna och 30 barn. (12 anknytningar och 33 själv-
bosatta) 

Vi kommer att fortsätta utvecklingen av samarbeten med ovan nämnda aktörer men även 
påbörja samarbeten med andra som vi anser viktiga i detta arbete. Vi utvecklar även vår 
egen information till de som kommer till oss, Integrationsenheten är oftast den trygga 
punkten de nyanlända har i början av sin vistelse i Ockelbo, vi har därför en stor chans att 
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se till att dessa människor får en bra start då vi inte behöver jobba så mycket på relations-
biten.  

Det är viktigt att poängtera att vi jobbar för att alla saker som planeras och genomförs ska 
gagna alla i kommunen oavsett etnicitet, ålder, kön eller läggning, man ska dock vara 
medveten om att förändringar inom dessa område inte kommer att gå snabbt, men vi 
inom enheten är övertygade om att det är möjligt. 

 

ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN 

Stödboende (f.d. utslussverksamheten ) 

Stödboende riktar sig till barn och ungdomar åldern16-20 år. Utslussen har sedan 170101 
benämnts med placeringsformen stödboende och blev en tillsynspliktigad verksamhet. Fö-
reskrifterna för denna placeringsform är sedan uppstarten 170101 implementerade och 
tillsyn av inspektionen för vård och omsorg IVO har skett utan anmärkningar. 

Stödboendet avvecklades 2019-05-31 
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Sammanfattning av viktiga händelser första halvåret 2019 
Integration, Arbetsmarknad och stödboenden 

Antal ensamkommande barn har fortsatt minskat under senaste åren. Därför togs det ett 
beslut att fasa ut stödboendet under våren för att slutligen stänga 2019-05-31.  

Stora oklarheter hur arbetsmarknadspolitiken med ansvarsfördelning och resurser kom-
mer att fördelas under och efter arbetsförmedlingens reformperiod 2019-2021, så framti-
den är mycket oviss.  

Men redan nu kan vi se att arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer att ha stor på-
verkan på enhetens resurser. I dagsläget är det svårt att få en hel bild av de verkliga kon-
sekvenserna för de kommuninvånare som saknar egen försörjning. Det vi kan se är att ar-
betslösheten åter ökar i kommunen sedan maj 2019 och att arbetsmarknadsenheten får 
färre anvisade deltagare från arbetsförmedlingen.  
Det lokala kontoret i Ockelbo stängs ner. De arbetssökande kommer i större utsträckning 
att hänvisas till myndighetens digitala kanaler för att få kontakt med myndigheten och där-
med färre fysiska möten med de arbetssökande. 
 
Med färre insatserför för de som är arbetslösa bedömer vi att kostnaderna för kommunen 
kommer att öka och individerna kommer i kläm. 
 

Extra tjänster 

Extra tjänster kommer att försvinna som åtgärd och inga nya beslut fick tas efter 31 de-
cember 2018, vilket innebär att personerna som fått beslut om extratjänst under 2018 
kommer att avslutas löpande under 2019. I dagsläget är det 27 personer som fortfarande 
är anställd i extratjänst men som kommer att få avsluta sin anställning under hösten. 
 
Flertalet projekt har under första halvåret pågått inom arbetsmarknadsenheten, olika ESF 
projekt och samverkansprojekt.  
Fyra samverkansprojekten med arbetsförmedlingen upphörde 2019-06-30. 
Med minskade medel och stor osäkerhet om framtiden togs ett beslut att enheten be-
hövde starta en uppsägningsprocess på grund av övertalighet. 
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Arbetsmarknad och Integration 
 

 

Målformulering Måluppfyllelse Kommentar 

Minska arbetslösheten i kom-
munen med 50 personer 

Målet ej uppfyllt Efter en positiv trend så öka 
åter arbetslösheten i kommu-
nen.  

Främja utvecklingen av soci-
ala företag i kommunen 

 

Målet ej uppfyllt Dialoger förs med flera intres-
senter 

Arbetsmarknadsenheten ska i 
samverkan med Individ och 
familjeomsorgen, arbetsför-
medlingen och de fackliga or-
ganisationerna minska beho-
vet av försörjningsstöd med 
30 personer. 

 

 

Delvis uppfyllt 

Arbetet pågår  

Vi genomför 10 / informations 
/ utbildningsdagar inom områ-
dena: Integration, Arbetsmark-
nad, Kultur, Fritid, Hälsa, 
Samhälle 

 

Delvis uppfyllt 

 

Arbetet pågår 

Skapa ett multifunktionellt 
team utifrån den utökade 
DUAN 

Målet uppfyllt 
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Verksamheten 

”Tillgång till bredband ses idag som en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, 
företagande, effektiv förvaltning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare 
och företag. Om Ockelbo ska kunna behålla och attrahera nya företag och invånare 
måste vi kunna erbjuda bra utvecklingsmöjligheter med god tillgång till snabbt, tillgängligt 
och robust bredband” (ur Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2014-2020) 

Stadsnätet i Ockelbo, GavleNet, ägs av Gävle Energi. Gävle Energi är även kommunens 
utsedda kommunikationsoperatör och samarbetspartner när det gäller fortsatt utveckling 
av bredband. 

Strategi 

Som styrande verktyg för Bredbandsverksamheten har kommunen en Bredbandsstrategi 
för Ockelbo kommun – 2014-2020. 

I denna finns även en handlingsplan som ligger till grund för vilken roll kommunen har i 
bredbandsfrågorna. 
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Vid delårsbokslut 2019 finns tillgång till nyckeltal för tillgång till bredband från oktober 
2018. Rapporten sammanställs av PTS, Post och telestyrelsen. Andelen med tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/sek i Ockelbo kommun i oktober 2018: 

Företag: 35 % 
Hushåll: 51 % 

Sammantaget är det en ökning från föregående års mätning med motsvarande drygt 10 
procentenheter. 

Framtid 

I december 2016 antog regeringen en ny bredbandsstrategi för Sverige. Denna sträcker 
sig till 2025 till skillnad från den gamla 2020. I den nya strategin finns nya, högre satta 
mål samt även specifika mål kopplade till mobilt bredband. 

Under 2019 har samverkansgruppen i Gävleborg gemensamt arbetat med ett 
motsvarande dokument på regional nivå. Vid delår har den precis varit ute på remiss hos 
kommunerna. Ockelbo kommun har inte haft något att erinra kring denna. 

Detta arbete bör ligga till grund för hur Ockelbo kommuns bredbandsstrategi hanteras 
framöver. 

Fiberutbyggnad utan stöd 

GavleNet 

Enligt kommunens bredbandsstrategi byggs fibernätet ut av GavleNet i samtliga tätorter, 
bland annat enligt prioriteringar att bygga ut i områden där antalet företag och hushåll är 
så stort som möjligt och att bygga efter principen ”inifrån och ut” räknat från närmaste 
anslutningspunkt för att ge kostnadseffektivitet på sikt.  
Det är inte längre möjligt att söka bredbandsstöd för tätorter. Finansiering sker via 
investering av Gävle Energi samt fastighetsägarnas anslutningsavgifter. 

Områden som berörts under 2019 

o Ingen utbyggnad utan stöd pågår 2019 
 

Övriga aktörer 

Då bredbandsmarknadens aktörer inte har skyldighet att rapportera till kommunen finns 
inte någon detaljerad rapport att ge. 

IP-Only gick under hösten 2017 ut till fastighetsägare i flera områden i Ockelbo kommun 
som omfattar ett par småorter, men i övrig del landsbygd. 
IP-Only har vid delår 2019 inte meddelat att de har fattat några byggbeslut inom Ockelbo 
kommun. Den rapport som finns tillgänglig via deras hemsida säger att man fortfarande 
har som mål att bygga ut inom Ockelbo kommun, men att det inte finns tillräckligt många 
som tecknat avtal i de områden de har frågat. 

Stadsnätsbolaget är en aktör som under våren 2019 har erbjudit fiberanslutning till 
hushåll inom olika områden i kommunen. 

Kommunen har ingen ytterligare information kring om och när utbyggnad kommer att ske. 
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Bredbandsstöd 

Landsbygdsprogrammet 

Stöd som hanteras av Jordbruksverket och handläggs av Länsstyrelserna. Projekt 
beviljas utifrån ett poängbedömningssystem byggt på olika kriterier, som t. ex antal 
hushåll, procentuell anslutningsgrad och naturligtvis även utifrån tillgängliga medel. 

Händelser 2018 

Inga möjligheter till ansökan om stöd finns för kommunen. 

Framtid 

Som kraven ser ut för att beviljas stöd ur Landsbygdsprogrammet finns inga möjligheter 
för områden inom Ockelbo kommun att ta del av återstående medel.  

Fiber till Gävleborg 

Fiber till Gävleborg drivs som ett länsgemensamt bredbandsprojekt med Region 
Gävleborg som projektägare och där respektive kommun utgör ett delprojekt. Gävle 
Energi är delprojektägare för Ockelbo kommuns räkning. Medel i detta projekt kan endast 
nyttjas till att bygga ortssammanbindande nät, ort-till-ort. Det ansluter därmed inga 
fastigheter. Fokus för stöden ligger på näringslivet. Det är därför möjliggörande för 
företag att få tillgång till bredband av hög kapacitet som avgör. Projektet finansieras av 
strukturfonder via Tillväxtverket till 50% och en medfinansiering motsvarande lika mycket. 

Enligt en av alla kommuner accepterad modell har det totala stödbeloppet om 100 mkr 
fördelats inom länet. Ockelbo kommuns del är 5,3 mkr. Ockelbo kommun beslutade 2016 
(KS att medfinansiera projektet med 45 % vilket motsvarar 4,8 mkr. Gävle Energi 
medfinansierar med 5 % eller 530 tkr.  

Val av sträckor har gjorts utifrån prioriteringar i kommunens bredbandsstrategi, antal 
möjliga anslutningar i ett kommande område – och eftersom stöden är riktade mot 
näringslivet så är det antal företag eller arbetsställen som räknas. 

Händelser 2019 

Under 2019 byggs följande sträckor: 

Strömsborg – Gammelfäbodarna 
Åmot – Svartandal 
Jädraås – Gammelboning 
Gammelboning – Ivantjärn 

Framtid 

Längs kvarvarande sträckor i Etapp 3 har IP-Only gått ut med erbjudande om 
fiberanslutning. Om de bygger bör inte Ockelbo kommun och Gävle Energi bygga de 
ortssammanbindande sträckorna, då det leder till parallella infrastrukturer och där då 
förmodligen inga fastigheter kommer att anslutas. Inga byggbeslut har ännu kommit från 
IP-Only. 

Beslut om detta måste tas under hösten 2019. 
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Berörda sträckor: 

• Ockelbo – Vreten 
• Mo – Åkrarna 
• Stenbäcken – Vansbron 
• Åmot – Västerbo 
• Lingbo – Grönviken 
• Lingbo – Utigården 

”Fiber tillsammans” 

Utanför tätort och områden som går att söka bidrag för är kostnaden per fastighet mycket 
hög och svårt att få ekonomin att gå ihop. För att få tillgång till bredband i de här 
områdena kommer egna initiativ och arbetsinsatser att vara avgörande. Detta benäms 
ofta som Byanät. Att bygga sina egna bredbandsnät är inte ett enkelt. 

Ockelbo kommun och GavleNet har gemensamt tagit fram en modell för att stötta och 
inspirera eget initiativ och arbetsinsatser. Modellen heter ”Fiber tillsammans”. Ordet 
tillsammans syftar på parterna Byn-GavleNet-Ockelbo kommun.  

Om alla kriterier och steg i modellen följs kan en medfinansiering från Ockelbo kommun 
vara aktuell. 400 tkr finns avsatt i budget årligen, med start 2018. 

Händelser 2019 

Ett område i Sunnanåsbo har varit pilotprojekt i Fiber tillsammans-konceptet. De har drivit 
utbyggnadsprojektet enligt plan och utifrån samtliga kriterier som finns med för att få 
medfinansiering från Ockelbo kommun. Denna har betalats ut till den ekonomiska 
förening som har bildats i området. 

Föreningen har haft kontinuerlig kontakt och stöttning från GavleNet.  

Vid delår är all grävning klar, det som återstår är fiberindragning och aktivering av denna. 

Framtid 

Projektet Sunnanåsbo har varit väldigt lyckosamt, framförallt med fokus på arbetet som 
föreningen har utfört.  

De som är kontaktpersoner i området har också godkänt och välkomnat andra områden 
att kontakta dem för att ta del av erfarenheter, tips och råd. Detta, i kombination med den 
uppmärksamhet konceptet har fått, har lett till att det nu finns ett antal områden som har 
påbörjat motsvarande arbete.  

Eftersom det fortfarande under 2020 inte kommer att finnas möjlighet till 
statliga/EU-stöd är det viktigt att kommunen håller kontinuitet i att kunna 
medfinansiera Fiber tillsammans-projekt och att summan om 400 tkr ligger kvar, 
helst med eventuell möjlighet att utökas. 
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Övriga utbyggnadsprojekt 

Anslutning av kommunala fastigheter 

I handlingsplanen i kommunens bredbandsstrategi sägs att vi ska sträva efter att ansluta 
kommunens fastigheter till fibernätet. Detta gäller även Ockelbogårdar. 

Händelser 2019 

Ockelbogårdar har beslutat att fiberansluta alla sina lägenheter. Projektet slutförs 2019. 
Då återstår lägenheter fastigheter som kommer att säljas där Ockelbogårdar beslutat att 
inte installera fiber. Gäller Sjövägen i Lingbo samt Södra Åsgatan 72 i Ockelbo. 

Kanalisation 

I de fall då någon infrastrukturägare gräver och vi får kännedom om detta ska kommunen 
och GavleNet avgöra om det finns ett värde i att samförlägga kanalisation (rör) för IT-
infrastruktur. 

Grävningen är den enskilt största kostnaden i fiberutbyggnad. Det gör att samförläggning 
kostnadseffektiviserar trots att den innebär stora kostnader. Detta gör att det är viktigt att 
göra en bedömning om samförläggning ska ske vid varje enskilt tillfälle. 

Händelser 2019 

Under 2019 har inga nya samförläggningsförfrågningar kommit in och inga 
samförläggningar genomförts. 

Framtiden 

Det finns inga planerade arbeten från Ellevio under närmaste åren. Kommunen bör även i 
fortsättningen arbeta för att grävarbeten inom kommunen samordnas och att kanalisation 
förläggs när det är möjligt. 

Ett exempel är att utbyggnaden i Åmot kunde genomföras 2018 har till stor del berott på 
en tidigare samförläggning med elnätet. 

Telias nedstängning av kopparnätet 

Skanova/Telia Sonera har sedan 2012 stängt ned telestationer med få kunder och långa 
tillhörande ledningar. Detta har framförallt berört lands- och glesbygd. Till en början var 
det stationer med enbart telefoni och inte de som är utbyggda med bredband via ADSL 
som berördes, men från 2016 har även sådana stationer och stationer i tätorter börjat 
stängas ned. I Ockelbo kommun stängdes bredbandsutbyggda stationerna i Åmot, 
Gnupen och Strömsborg ned i november 2016.  

Ungefär 175 kunder som hade ADSL via GavleNet var tvungna att sägas upp. 

Sedan 2012 har även stationerna Vittersjö, Kolforsen, Ivantjärn, Rönnbacken, Källsjöby, 
Brattfors och Svartsbo stängts. 

Telia aviserar nedstängningar 12 månader i förväg. Ungefär 300 stationer i Sverige 
berörs varje halvår.  
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Det kommunala ansvaret i samband med nedstängningar av telestationer är att 
säkerställa att våra trygghetslarm fungerar. Under 2017 bytte Socialförvaltningen ut 
samtliga trygghetslarm till digitala larm som kommunicerar över mobiltelefoninätet. Detta 
innebär att det inte längre finns något beroende av det fasta telefoninätet för 
trygghetslarm. 

Händelser 2019 

I senaste aviseringen som kom våren 2019 och som berör 2019 finns inga stationer i 
Ockelbo med. 

Framtid 

Ingen av kvarvarande stationer planeras stängas under 2019. Man bör dock räkna med 
att samtliga stationer i kommunen kommer att stängas ned inom en inte allt för lång 
framtid. 

Täckning via mobilt bredband 

Under året har 700 MHz-bandet auktionerats ut. Den som vann auktionen var Telia. Som 
en del i auktionen ingår krav att bygga ut täckning för tal och data i områden som har 
uppmätts vara så kallade ”vita fläckar”. För tal betyder det att man inte har täckning och 
för data att man inte uppnår 10 Mbit som är nivån för vad man anses ska ha rätt till i sitt 
hem, vilket innebär att områden där det finns hushåll kommer att prioriteras. 
 
De pengar som finns tillgängliga för utbyggnaden räcker inte för att täcka alla ”vita 
fläckar”. 
 
PTS och Telia har tagit hjälp av regionala bredbandskoordinatorer som i sin tur vänt sig 
till kommunerna som har fått prioritera sina områden 1-3.  
 
Inom Ockelbo kommun finns två områden med hushåll. Kommunen har prioriterat dessa. 
Det är dock väldigt få hushåll så det återstår att se hur de kvalificerar sig nationellt sett. 
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Resultat, mål och måluppfyllelse 

Resultatet för året beräknas rymmas inom angiven budgetram. 

Mål/måluppfyllelse 

Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i 

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse  
prognos 

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) 
ska öka. 

Målet uppfyllt 

 

Målet uppfyllt 

 

Kommentar: 

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför varje år en kartläggning över bredbandstillgången i landet. 
Kartläggningen bygger på insamlat material från anmälningspliktiga nätägare och tjänsteleverantörer.  

Detta gör att vi inte kan presentera nyckeltal per kalenderår/budgetår. 

De nyckeltal som vid delårsbokslut 2019 finns tillgängliga avser tillgången oktober 2018. Ökning 
sedan föregående mätning är 10,3 procentenheter och därmed den högsta procentuella 
ökningen i länet. 

Dock är tillgången till bredband, sett till länet, näst sämst i Ockelbo kommun (se tabell under 
rubriken Nyckeltal) 

Vid nästa rapport, april 2020, kommer vi inte att kunna se samma ökning som i år. 

 

  

46



 

 

8 (9) 

 

Nyckeltal 

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför varje år en kartläggning över 
bredbandstillgången i landet. Kartläggningen bygger på insamlat material från 
anmälningspliktiga nätägare och tjänsteleverantörer. De nyckeltal som vid delårsbokslut 
2019 finns tillgängliga avser tillgången oktober 2018.  

Siffrorna avser andel av befolkningen som har tillgång till bredband. Det är endast 
adresser där det finns någon folkbokförd som räknas in i statistiken för befolkning 
(hushåll) och adresser där ett arbetsställe (företag) är skrivet. 

 Hushåll Företag 

Andel hushåll och företag med tillgång till 
bredband, trådbundet eller trådlöst 

 
Oktober

2018 

 
Oktober 

2017 
Oktober 

2016 

 
Oktober 

2017 

10 Mbit/s eller mer  
(Funktionell tillgång till bredband) 99,94 % 99,9 % 99,89 % 99,89 % 

30 Mbit/ eller mer 81 % 76 % 77 % 73% 

100 Mbit/s eller mer 51 % 40 % 35 % 27 % 

Inom 50 meter från fibernät 63 % 52 % 43 % 36 % 

Totalt antal hushåll/företag 3 029 3 043 908 900 

  

Andel hushåll och företag med tillgång till 
bredband, mätt per teknik Hushåll Företag 

4G (LTE) 100 % 100 % 100 % 100 % 

VDSL 10 % 10 % 8 % 8 % 

xDSL 94 % 80 % 89 % 72 % 

Fiber 36 % 40 % 19 % 27 % 

Inom 50 meter från fibernät 44 % 52 % 24 % 36 % 

Totalt antal hushåll/företag 3029 3043 908 900 

 

Tillgång till bredband i Gävleborgs län 

Tabellen nedan visar hur tillgången till fast bredband om minst 100 mbit/s inklusive IT- 
infrastruktur i absolut närhet såg ut i varje kommun och på länsnivå i oktober 2018.  

Tabellen visar både hushåll och arbetsställen. Första stapeln visar hur det såg ut totalt, 
det vill säga tätbyggt och glesbyggt sammantaget. Den andra stapeln visar enbart 
tätbyggt område och den tredje stapeln visar enbart glesbyggt område.  
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TOTALT (tätbyggt och glesbyggt) 
Tillgång till fast bredband om minst 100 
Mbit/s, inklusive IT-infrastruktur i 
absolut närhet som medger en sådan 
bithastighet 

 2018 

 Hushåll Arbetsställen 

Gävleborgs län 87,16% 77,41% 

Bollnäs 87,25% 78,05% 

Gävle 95,99% 91,16% 

Hofors 77,69% 49,87% 

Hudiksvall 82,56% 74,20% 

Ljusdal 89,51% 88,96% 

Nordanstig 55,90% 44,51% 

Ockelbo 62,62% 43,81% 

Ovanåker 76,62% 64,10% 

Sandviken 91,20% 79,12% 

Söderhamn 77,40% 70,59% 

 

 

48



 

 

 
 
 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR 2019 
KOMMUNIKATIONER  

Verksamheten 
 
Kollektivtrafiken i kommunen vilar på tre ben: 

• Inom kommunen körs Kuxatrafiken: avgiftsfri kollektivtrafik öppen för alla sedan 
1995. Kuxatrafiken består till största delen av öppna skolturer, andra delar är 
centrumlinjen Kuxa fram, serviceturer och anropsstyrd trafik. 

• Möjlighet att pendla till och från Ockelbo kommun är en viktig fråga och bättre 
turtäthet är därför ett mål. Samverkan sker med X-trafik och i olika forum för regional 
trafik. 

• Servicetrafiken samordnas av beställningscentralen och innefattar vissa skolskjutsar, 
färdtjänst och sjukresor. Skolskjutsar handlägger vi själva, men färdtjänsten sköter 
kollektivtrafikmyndigheten, Region Gävleborg. Träffar hålls med en samrådsgrupp. 

 
Skolskjutsar organiseras till största delen i den linjelagda Kuxatrafiken. Ett mindre antal elever 
har behov av enskild skjuts. Somliga körs av Ockelbo taxi medan andra har beställningar hos 
Serviceresor och ingår i den länsomfattande taxitrafiken.  Det går dagliga skjutsar till 
särskolorna i Gävle och Sandviken. 

 
Viktiga händelser under året 
 
Samarbete med X-trafik har påbörjats gällande digitalisering av tidtabeller för Kuxatrafiken. 
Detta innebär också en översyn av placering och skyltning av hållplatser, 
 
Med finansiering fån Landsbygdsprogrammet bygger Trafikverket och PEAB om ett 15-tal 
hållplatser längs väg 272 från hållplats Vattenverket i Ockelbo norröver genom Lingbo. De ges 
ett standardutförande och man placerar ut väderskydd vid några platser. En förbättring för 
busstrafiken, men även för trafiksäkerheten i stort. 
 
Nytt gemensamt regelverk för färdtjänst- och riksfärdtjänst infördes 1 juni. Personer med 
färdtjänsttillstånd kan nu beställa resor inom hela länet, tidigare var man begränsad till resor 
inom kommunen. Nu får man möjlighet att nå ett större utbud vilket är positivt för individen. 
 
Utökad trafik i december 2018 följs nu av aviseringar om besparingar i länstrafiken med 
anledning av besparingskraven inom regionen. X-trafik håller möten med länets kommuner 
under hösten för att diskutera förändringar. 
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De fyra laddpunkterna på parkeringen vid Sjöängsvägen har låtit vänta på sig. Förhoppningsvis 
är de på plats under sensommaren.  
 
För att möta målet om att Öka användandet av befintlig teknik och minska resandet revideras 
Ockelbo kommuns Bil- och resepolicy. I samarbete med VGS pågår projektet Hållbart resande, 
som också det strävar till minskat och smartare resande.  
 

 
Framtiden 
 
Arbete som pågår och som påbörjats tidigare under året fortsätter. 
 
Översyn av hållplatser och skyltning i samarbete med X-trafik och tekniska. 
Hållbart resande-projektet i samarbete med VGS . 
Framtida länstrafik; diskussioner med X-trafik. 
Minska resande till förmån för ökat användande av digital mötesteknik.  
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DELÅRSBOKSLUT NÄRINGSLIV & TURISM 2019 
 
Verksamheten 

 

Näringslivsenhetens uppgift är att med rådgivning och service bistå företagsamheten och 
målet är att livskraftiga företag kan skapa tillväxt i Ockelbo. Vidare ska de stödja och 
utveckla samsynen mellan företagare, politiker och tjänstemän i näringslivsfrågor. 

Näringslivsenheten ska ge information och verka för att utbildningar når våra företagare och 
skapa mötesplatser och stimulera till att befintliga nätverk samarbetar. 

Enheten ansvarar för den övergripande kontakten med marknadsföringsorganet inom 
besöksnäringen på regional och nationell nivå för internationell och nationell marknad 
gällande omvärldsbevakning, trender och projekt.  

Viktiga händelser under året 

 
Företagsklimat  
I maj släpptes Svenskt Näringsliv enkätsvar kring företagsklimatet. Enkäten går till ungefär 
200 företag, 85 svarade. Vartannat är får även kommunfullmäktigeledamöter enkäten. 
Enkätsvaren från företagare 2019 gick från 3,25 till 3,39 på det sammanfattande omdömet. 
”Glappet” mellan politikernas och företagens svar minskade, vilket är vårt mål. Själva 
rankingen släpps 24 september. 
 

Sommarmagasin 2019.  
Det är femte sommaren för det egenproducerade sommarmagasinet, med redaktionell text om 
besöksmål, lokalproducerad mat och evenemangskalender på hela 68 sidor. Magasinet 
delades ut av SDR i slutet av maj till ca 4000 hushåll (inkl fritidshus). Magasinet delades även 
ut till närliggande turistbyråer samt besöksmålen och finns att beställa eller läsa digitalt på 
hemsidan. 
Inför sommarsäsongen hölls Turismforum för besöksnäringen, som är ett tillfälle för näringen 
att få information, nätverka, samverka och framföra förbättringsförslag. 
 

Arena Wij Trädgårdar 

Innan sommaren gick kommunen ut via Inköp Gävleborg med anbudsförfrågan för att driva 
hela eller delar av Wij Trädgårdar. Vi hoppas drivande entreprenörer ser utvecklingspotential 
för hela eller delar av anläggningen.  
Arbetet med att revidera besöksnäringsstrategin tar fart igen till hösten. 
 
Starta eget företag-kurs 

Under våren hölls en Starta eget företag-kurs som är ett samarbete mellan kommunen och 
Region Gävleborg. Det var sex kursdeltagare och förhoppningsvis blivande företagare. 
 

Projekt i kommunen 

Det är flera projekt som näringslivsenheten är involverade i. ”Destinationsutveckling 
Gästrikland”, som är ett besöksnäringsprojekt tillsammans med övriga Gästrikekommuner 
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och finansieras av Region Gävleborg.  Fokus både lokalt och gemensamt, ser över 
samverkansmöjligheter. Leader Gästrikebygden har beviljat projekten ”Testeboåns Vänner” 
och ”Biking Gästrikland”, som med sina olika inriktningar (fria vandringsvägar för fisk och 
utökade mountainbike leder) syftar till en ökad besöksnäring. Övriga projekt 
näringslivsenheten är involverad i är ”Vattendragsrestaurering Gopån” (LOVA), ”Naturlyftet” 
(LONA) och ”förstudie Kölsjöån” (Länsstyrelsen). 

Samverkan mellan näringslivet och skolan 

Framtidsdagen hölls på Perslundaskolan 2 maj. Där deltog flera lokala företagare, Ung 
Företagsamhet, kommunpolisen, stadsarkitekt med flera och berättade om sina yrken och 
olika karriärmöjligheter. Dagen riktade sig till högstadiet och var uppskattad av elever och 
deltagare. 

Framtidens Centrum i Ockelbo 2.0 

Ombyggnationen av gallerian, biblioteket och Välkomstcenter blev så gott som färdig under 
juni månad. Ytorna är funktionella och fräscha och vi hoppas på ett flöde av människor som 
blir gynnsamt för handeln i kommunen. 

Årets företagare 
Företagarnas företagargala i regionen är ersatt av lokala event. I Ockelbo hölls Årets 
Företagar-event hos förra årets vinnare Stilleben. Den uppskattade tillställningen började hos 
Stilleben och fortsatte med mat på Åmotsgården. Årets företagare i Ockelbo 2019, som 
företagarföreningen Företagarna Ockelbo tillsammans med Ockelbo Kommun fjolårets 
vinnare utser, blev Sofie Almkvist som äger och driver Sofies Kroppsvård. 

Lokalproducerat 
Nätverket kring lokalproducerat har haft flera möten under våren. Här träffas producenter, 
förädlare, butiker, kostchef och näringslivschef för att stärka/lära av varandra. 

Visionsmedel 
Visionsmedel 100.000 kronor har beviljats till den ekonomiska föreningen som verkar för 
etablering av en ovanmarkstank i Lingbo. De har även fått finansieringsstöd hos regionen och 
vindkraftsfonden i Lingbo. 
Kjellas Mack har beviljats visionsmedel 100.000 kronor för åtgärder av 
drivmedelsanläggningen pga strängare miljökrav. Även Kjellas Mack har beviljats stöd från 
regionen och vindkraftsfonden i Jädraås.  
Föreningen Ödmårdens stavkyrka/kultur Oklagård beviljades visionsmedel 65.385 kronor 
avseende färdigställande av stavkyrkans tak. Visionsmedel utbetalas om föreningen får 
beviljat stöd från annat håll (t.ex. Jordbruksverket) och de fick positivt besked till sommaren. 

Arbete med ny översiktsplan 
Beslut i kommunstyrelsen i juni att påbörja arbetet med en ny översiktsplan för kommunen.  
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Mål/måluppfyllelse  

Övergripande mätbara mål 

Ständiga förbättringar 
Mål: Förbättra dialogen med företagare 

 
Mätbara mål     Måluppfyllelse 
Mål att företagens svar stiger med 0,2  
Tjänstemännens attityder till företagande (utfall 0,05)  Mål ej uppfylld 
Politikers attityder till företagande            (utfall 0,19)  Mål ej uppfylld 
 

Kommentarer: Sätt att mäta: utgår från svaren i Svensk Näringslivs enkät. Vill minska 
glappet/skillnaden mellan företagens och politikens svar på frågan gällande tjänstemännens 

och politikers attityder till företagande. Vi önskar inte att politikerna tycker attityderna blir 
sämre utan fokuserar mätningen genom att mäta företagens svar. Företagens svar steg 0,05 för 
tjänstemännens attityder och 0,19 för politikers attityder (nära målet på ökning med 0,2). 
 
Företagens svar 2018:                                 Företagens svar 2019 
Tjänstemännens attityder: 3,24                     Tjänstemännens attityder: 3,29  
Politikers attityder: 3,13                                Politikers attityder: 3,32 
 
Politikers svar 2017 (svarar vartannat år):    Politikers svar 2019 
Tjänstemännens attityder: 4,50                     Tjänstemännens attityder: 4,53 
Politikers attityder: 4,94                                Politikers attityder: 4,65 
                                                                                         
  

  

Ekonomisk redovisning 
Inget att kommentera.  

Framtiden – förväntad utveckling och utmaningar 
Vi upplever ett växande intresse för Ockelbo från både lokala och externa företag. De företag 
som bygger och investerar sänder positiva vibbar till övrig näring att de tror på Ockelbo. Vår 
nuvarande översiktsplan och detaljplaner är begränsande och hämmar tillväxt. Utmaningen 
för att få tillväxt är en ny översiktsplan, som pekar riktning och underlättar för etableringar 
och expansioner. Viktigt att vi är proaktiva för att möta marknadens behov. 

 
 
Ockelbo 2019-08-12 

Mimmi Ekström, näringslivschef 
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DELÅRSBOKSLUT KOMMUNIKATION & MARKNADSFÖRING 
 

Verksamheten 
Verksamheten består av kommunikation och marknadsföring samt kommunens Välkomstcenter, 

informationskontor/turistcenter. I verksamheten ingår också telefonisamordning. 

Kommunikationsenheten ansvarar för att informera om Ockelbo kommun både som plats och 
som arbetsgivare. Kommunikationsenheten omvärldsbevakar och informerar om sådant som 
rör Ockelbo och dess invånare, både interna och externa händelser. 

Verksamheten stöttar och vägleder kommunens verksamheter i utvecklingsfrågor samt 
strategiska kommunikationsfrågor.  

 

Viktiga händelser under året 
Sommarmagasinet 2019 
För femte året har ett 68-sidigt sommarmagasin producerats och delats ut till 3 705 hushåll.  
Syftet är att marknadsföra oss internt i kommunen hos våra medborgare, så att vi får 
kunskap om våra besöksmål och evenemang och genom det är ambassadörer för vår bygd. 
Magasinet innehåller bland annat reportage, evenemangskalender, tips på besöksmål, och i 
samverkan med näringen finns kuponger med olika erbjudanden hos olika aktörer.  

Sociala medier 
Såväl vår Facebook-sida som Instagram-konto har fått fler följare. Dessutom har räckvidden 
för våra inlägg ökat och fler och fler interagerar med oss i våra sociala kanaler, vilket är 
oerhört positivt sett till den förändring som skett på sociala medier där företag och 
organisationer får allt svårare att nå ut och nå fram. Vi har fortsatt med Instagram som ett 
stafett-konto för att låta Ockelbobor och personer med anknytning till kommunen fungera 
som ambassadörer, vilket är uppskattat och värdefullt. 

Välkomstcenter 
Ombyggnationerna av bibliotek och välkomstcenter sattes i gång under januari, och stod 
klart i juni. Välkomstcentret flyttade in i de nyrenoverade lokalerna efter midsommar och 
arbetet med att digitalisera och effektivisera funktionerna har påbörjats. 

ockelbo.se 
Arbetet med att utveckla kanalen som en informativ och innehållsrik plats med digitala 
tjänster för invånare, besökare och företagare pågår ständigt.  

Strategisk kommunikation 
Under våren har vi arbetat tillsammans med förvaltningarna för att skapa 
kommunikationsplaner och stötta förvaltningarna i deras kommunikationsarbete. Arbetet 
fortsätter under året. Dessutom har vi under våren arbetat fram en ny 
kommunikationspolicy, nya riktlinjer för sociala medier samt nya arbetssätt för de sociala 
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kanalerna. Vi har också arbetat intensivt för att säkerställa att allt kommunikationsarbete 
sker enligt GDPR.  

Vi har också påbörjat arbetet med att följa det webbdirektiv som syftar till ökad digital 
tillgänglighet för alla användare. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började 
gälla den 1 januari 2019, men eftersom ockelbo.se varit i befintligt skick sedan 2010, ska 
direktivet gälla från 23 september 2020. 

#BästMedOckelbo 
15 maj publicerades den första av ett 20-tal filmer med ambassadörer för Ockelbo kommun. 
Ambassadörerna har helt fritt fått lyfta fram saker de anser är positivt med kommunen. 
Syftet har varit att lyfta fram positiva saker i kommunen som inte alltid syns i statistik eller 
mätningar av hårda värden. Målet har varit att ha en bred spridning både vad det gäller 
ambassadörerna, men också bland ämnena och de teman som lyfts fram. Räckvidden för de 
åtta filmer som publicerats (per 30 juni 2019) har varit 116 093 personer och totalt har 
filmerna fått 170 618 uppspelningar. Filmerna har nått 41 141 inläggsinteraktioner och 
208 072 exponeringar. Ytterligare ett 15-tal filmer är planerade för hösten. 

Krisberedskapsveckan 2019 
Inför krisbredskapsveckan (vecka 19) producerades sex filmer för sociala medier i samarbete 
med Perslundaskolan, eftersom tonåringar var en särskilt utpekad målgrupp. De sex filmerna 
fick stor spridning (48 233 i räckvidd, samt 6 501 visade minuter) och filmen då eleverna 
packade en krislåda delades av MSB på Facebook (som bara delade den, samt Stefan Löfvens 
inlägg om krisberedskaspveckan).  

 

Mål/måluppfyllelse 

Torgför Ockelbo 
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

Mätbara mål Måluppfyllelse 
Måluppfyllelse  

prognos 

Nå fler invånare, besökare och 
företagare i digitala forum. 

Uppfyllt Uppfylla 

Kommentar: 
Vi har under året nått fler invånare, besökare och företagare på både Facebook, Instagram 
och via webben. 

 

Framtiden 

Vi ska fortsätta arbetet med att stärka varumärket Ockelbo med hjälp av våra verksamheter, 
medborgare och företagare genom ökad närvaro på sociala medier. Vi ska också arbeta med 
rörlig bild och säkerställa att vi har en fullgod plattform samt verktyg för att arbeta med rörlig 
bild.  
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Vi ska också fortsätta det strategiska kommunikationsarbetet i kommunen och på de olika 
förvaltningarna genom att stötta och vägleda fler medarbetare i arbetet med att 
kommunicera. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR 2019 – 
ÖVERGRIPANDE IT-VERKSAMHET 

Verksamheten 

I Ockelbo kommun ser man IT som en möjlighet att kunna ge sina medborgare god service 
genom att varje verksamhet använder IT för att utvecklas till att bli mera tillgängliga och 
effektiva. Den centrala IT-funktionen har i uppdrag att ge stöd till verksamheterna i 
utvecklingsfrågor samt kommunövergripande strategiska frågor. Den har även i uppdrag att 
tillsammans med övriga förvaltningars IT-samordnare se till att IT-driften motsvarar de behov 
och krav som kommunens verksamheter har.  

Drift och support av kommunens IT-miljö tillhandahålls av Gävle kommuns IT-avdelning, vilket 
regleras via avtal i Gemensam nämnd för verksamhetsstöd. 

Händelser 

• Socialförvaltningens IT-samordnare gick i pension i början av 2019. Ny IT-samordnare 
anställdes från och med februari med provanställning. Denne har valt att inte förlänga 
sin anställning efter provanställningen 2019-07-31. 
Detta kommer att innebära en period då förvaltningen står utan samordnare vilket med 
största sannolikhet får konsekvenser i såväl vardaglig service som planerade aktiviteter. 
 

• Kommunen har blivit beviljade EU-stöd motsvarande 15 000 Euro för att bygga ut öppet 
WIFI för medborgare. För kommunen innebär det en utökning av ”_Ockelbo WiFi som 
etablerades i kommunens lokaler under 2018. Planering påbörjas efter delårsbokslut. 
 

• Socialförvaltningen driftsatte under våren 2018 omsorgssystemet Treserva. Man har 
upplevt en hel del problem med detta då det är en del funktioner som inte har varit på 
plats samt att det uppstått funktionsfel på vägen. 
Upphandlingen av systemet gjordes tillsammans med ytterligare fem kommuner i länet. 
Man har fortsatt samarbeta och utbyta erfarenheter i införandeprojektet och med all 
sannolikhet kommer samarbetet att löpa på även fortsättningsvis. 
 

• Plattform för att bygga och erbjuda interna e-tjänster har etablerats i samarbete med 
Gävle kommun. 
 

• Fortsatt utveckling av e-tjänster. 
Under året har knappt 10 nya tjänster publicerats.  
 

• Samtliga iPads för förtroendevalda har importerats i ett Mobile Device 
Managementsystem (MDM) och delades ut igen till om- och nyvalda förtroendevalda. 
Systemet ger bland annat ger funktion för att från centralt håll skicka ut appar och 
inställningar samt radera innehåll och installera om enheter. Detta ger en förenklad 
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miljö för användare, ökad säkerhet samt en effektivare administration. 
Utbildning av verktygen har genomförts. 
 

Händelser IT-stöd i vardagen - Grundplattform IT 

 
• Masterdata är infört i samtliga förvaltningar. Masterdata är en källa som ska innehålla 

grunddata om personal och organisationsstruktur. 
Till Masterdata kan man sedan koppla andra verksamhetssystem och tjänster för att ta 
del av detta data. Detta leder till att vi kvalitetssäkrar informationen och får större 
möjligheter att automatisera vissa processer. Masterdata är kopplat till AD (katalogtjänst 
som förser oss med bland annat inloggningsmöjligheter, många behörigheter och 
tjänster) vilket gör att behörigheter i stora drag styrs av anställning. 

Resultat 

Övergripande IT-verksamhet håller sig inom budgetram. 

Framtid 

Följande planerade händelser och aktiviteter för 2019: 

 
• Digitaliseringsplanen för alla nämnder finslipas och införs i det löpande arbetet kring 

budget och uppföljning. 
 

• Som del av kommunstyrelsens mål att minska antalet resor vilket hör till strategierna 
Värna miljön i stort och smått samt Teknik som underlättar tas paketeringslösning fram 
kring AV-produkter (projektorer, videokonferensutrustning mm) genomförs för att få så 
enhetlig utrustning som möjligt i kommunens lokaler. Det gör det enklare att öka 
användandet av resfria möten. 
 

• Utbildning av kommunstyrelsens personal i Skype. 
 

• Plattform för Interna e-tjänster har etablerats. Det finns dock ett stort behov av att 
förstärka arbetet med personal som har dedikerad tid för att hjälpa verksamheter att 
komma igång med utveckling av e-tjänster. Detta innebär att kvalitetssäkra och 
underlätta många rutiner och processer internt i kommunen, men även att förvalta 
plattformen samt bygga och underhålla e-tjänster. 

• Ockelbo kommun har en antagen Informationssäkerhetspolicy, men saknar riktlinjer och 
instruktioner till denna som blir redskap i vardagen för kommunens verksamheter. 
Sådana ska tas fram, gärna i samarbete med andra kommuner. 
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Kommunövergripande mål/måluppfyllelse 

Vi välkomnar  

Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle  

Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv fritid, god tillgång till 
bredband, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter. 

Övergripande mätbara mål Måluppfyllelse 

Kommunens styrelse/nämnder ska ta fram en plan för ökad digitalisering 
inom verksamheterna för att möta morgondagens behov Uppfyllt 

 

 

 

Kommunstyrelsens mål/måluppfyllelse 

Vi välkomnar  

Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle  

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Kommunkontoret ska samordna arbetet med att ta fram en digitaliseringsplan för 
styrelse och nämnder. Uppfyllt 

 

Teknik som underlättar 
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna 
och organisationen 

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse  
prognos 

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande. 

Aktiviteter påbörjade.  

Mål mäts vid bokslut 
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Vänortsarbete –Delårsbokslut 31 augusti 2019 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Ockelbo kommun har sedan många år haft vänorter i ett antal länder. Det började med våra 

nordiska grannländer med bl. a ett mångårigt kulturellt samarbeta och utbyte. Vi har även en 

vänort i USA, Stromsburg i Nebraska, som grundades av emigrerande Ockelbobor.  

Efter Sveriges EU anslutning gick Ockelbo med i ett samarbetsprojekt, ”Charter of European 

rural Communities”, för små landsbygdskommuner inom unionen. 

Det innebär att vi idag har en vänort i varje EU- land, i dagsläget 27 stycken, vilket är unikt 

för en liten svensk landsbygdskommun. Vänortssamarbetet ska ge möjlighet för ökad 

förståelse för andra kulturer, skapa nätverk både för kommunal verksamhet såväl som 

turism och också övrigt näringsliv. 

Viktiga händelser  

För perioden 2019–2020 har Charter of European rural Communities beviljats medel från EU 
för ungdomsprojektet ”Lyceum” med Ockelbo kommun som projektägare. Under årets 
första del har två möten anordnats i Neastved, Danmark och Pölva, Estland.  

När det rör vuxendelen av samarbetet har ännu inget projekt beviljats men en ansökan till 
EU ligger inne. Ockelbo kommun har även deltagit i 15-års firandet av EU- utvidgningen i 
Nagycenk, Ungern. Det helt enligt syftet med europeisk integration ”people meet people”. 

 

I enlighet med EU-handslaget har det även varit EU-information i bl. a. kommunfullmäktige. 
Samarbetet kring internationella frågor med Region Gävleborg, Gävle, Sandviken, Hofors och 
Älvkarleby kommun fortsatt. Samverkan inom flera verksamhetsområden planeras såsom 
skola och näringsliv.  

 

Mål/ måluppfyllelse 

Mål för 2019 är att den internationella policyn för Ockelbo kommun ska genomarbetas och 
förnyas  

Kommentar: Arbetet planeras att genomföras under hösten. 

Ekonomisk redovisning  

Budget  100 tkr 

Utfall 190630 27 tkr 

Prognos 2019 100 tkr 

Verksamheten bedöms rymmas inom angiven budgetram. Ett antal resor har genomförts i 
projektet. 

Framtiden 
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Under hösten sker ytterligare en ungdomsträff i Tyskland. Ockelbo kommun kommer också 
att representerat vid firandet av Charterns 30-årsjubileum. Samarbetet startade i Cissé, 
Frankrike 1989 och Ockelbo, Sverige blev medlem 1995. 

I Ockelbo planeras aktiviteter under året för att göra vänortsarbetet mera känt och för att 
kunna bredda möjligheterna för samverkan med våra vänorter. Det gemensamma arbetet 
med Regionen och gästrikekommunerna fortsätter och ska utvecklas under året. 
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2018-08-01 

Kommunstyrelsen 

DELÅRSBOKSLUT 30 JUNI 2018 – TEKNIKOMRÅDET 

Verksamhetsbeskrivning 

Teknikområdet avser verksamheterna drift- och underhåll av kommunens fastigheter, 
skötsel av vägar, gator och parker samt bostadsanpassning. 

– Kommunen äger och förvaltar ca 31 000 m2 lokaler. Huvuddelen är skol- och barnomsorgsfas-
tigheter. 

– Gator och vägar i centrala Ockelbo ingår i Ockelbo Vägförening, men vissa gång- och cykelvä-
gar, torg, parker och offentliga bad samt vägbelysning (ca 3 000 stolpar) är kommunens an-
svar. 

– Försäljning av exploaterad mark för villa- och industribebyggelse, förvaltning av kommunägd 
åker- och skogsmark. 

– Parkeringsövervakning samt taxa för överträdelse. Övervakningen köps av Securitas. 

– Tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark samt torghandel med taxa för torgplatser. 

– Åtgärd vid konstaterade föroreningar och nedskräpning där ansvar inte kan fastställas. 

– Verksamhetsområdet Bostadsanpassning. 

Viktiga händelser  

Byggationen av Wij förskola pågår och beräknas stå klart oktober 2019.  

Detaljplanen för flerfamiljshus, på rävbacken, är är klar. Bygglov är inlämnat byggnationen 
beräknas att påbörjas under hösten 2019. 

En detaljplan för flerfamiljshus, på lucktomten vid gamla apoteket, är under framtagande 
tillsammans med VGS. 

Etapp 1 av gallerian 5an är klar. Under hösten påbörjas etapp 2 som består av ombygg-
nad av gamla cafélokalen. 

Första januari övertog kommunen skötseln av Wij trädgårdar. Processen att ta över bygg-
naderna pågår.  

 
Kommentarer till resultatet 

Måluppfyllelse: Teknikområdet håller sig inom angiven budgetram.  
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Kommentar till budget: 

. 

FRAMTID 
Färdigställande av den nya förskolan, etapp2 av gallerian 5an, övertagande av byggnader 
på Wij trädgårdar, upphandling av ventilationen på centrumhuset är ett axplock av vad 
som kommer att vara på agendan under höst och vinter. 

INVESTERINGSBUDGET 
De stora investeringarna för 2018 är utbyte av kylmaskin på kombihallen, nya fönster 
centrumhuset, reservkraftverk Bysjöstrand, samt upprustning av gallerian 5an. 

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSOMRÅDEN - MÅLUPPFYLLELSE 
PER 30 JUNI 2018 

Teknikområdet 

Uppdrag 

Teknikområdet innefattar ansvaret för kommunens fastigheter, gång- och cykelvägar, torg, parker 
och offentliga bad samt vägbelysning.  

Utöver detta ingår även ansvaret för försäljning exploaterad mark, förvaltning av kommunägd åker- 
och skogsmark, ansvar för sotning, brandskyddskontroll, parkeringsövervakning, tillstånd för upplå-
telse av offentlig platsmark samt torghandel, åtgärd vid konstaterade föroreningar och nedskräp-
ning där ansvar inte kan fastställas samt verksamhetsområdet bostadsanpassning 

 
 
Fokusområden 
Byggnationen av en ny förskola kommer att prioriteras under hösten. 

Hälsans stig/Sjöbacken och tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler och yttre miljö är prio-
riterade områden. Samarbetet med Wij Trädgårdar ska utvecklas i syfte att erhålla deras kompe-
tens när det gäller den yttre miljön. Detta för att upprätthålla uppdraget att ge en kvalitetsmässig 
bild av Ockelbo för invånare och besökare. 

Projektet Framtidens centrum 
Arbetet fortsätter med skapa ett attraktivt och funktionellt centrum för att möjliggöra handelns ut-
veckling i Ockelbo. Under hösten kommer upphandlingen, för renovering av gallerian 5a, att läggas 
ut. Byggstart blir januari 2019. 
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Kommunstyrelsens mätbara mål 2019 

Utveckla samhället  
 

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom kontinuerlig tillgång till tomter. Påbörjat 

  

Kommentarer 

En ny flerfamiljtomt är framtagen 2019 vid Vattentornet samt en detaljpla är under framta-
gande vid gamla apoteket. För enbostadshus finns det färdiga detaljplaner. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Delårsbokslut 2019-08-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Delårsbokslut per 31 augusti 2019 godkänns 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ny lag om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft 1 januari 
2019 och gäller from räkenskapsår 2019. Den nya lagstiftningen anger att 
delårsrapporten ska beslutas i styrelsen inom två månader. För att möta ny 
lagstiftning har perioden för delårsbokslutet ändras fr om 2019 till att vara 
per 31 augusti. I koncernen ingår även Ockelbogårdar AB, Bionär Närvärme 
AB och Ockelbo Vatten AB. 
Kommunstyrelsen ska bedöma möjligheterna att nå fullmäktiges mål för 
ekonomisk hushållning. Redovisning av finansiella mål och verksamhetsmål 
görs övergripande med kommentar till utfallet. Även en helårsprognos 
lämnas gällande det ekonomiska resultatet.  
Revisorerna ska granska delårsbokslutet. Deras bedömning och särskilda 
uttalande ska framgå av särskild skrivelse som lämnas till fullmäktige.  
                         

Beslutsunderlag 
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2019-10-18 
Delårsbokslut 2019-08-31 
                          

Ärendet 
Måluppfyllelse 
Lagstiftningen kring ”God ekonomisk hushållning” anger att det ska finnas 
verksamhetsmål och finansiella mål.  
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Verksamhetsmål  
”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning”  
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige 
och är kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex 
övergripande strategier utarbetats. Trygga kompetensförsörjningen, Värna 
miljön i stort och smått, Teknik som underlättar, Utveckla samhället, Torgför 
Ockelbo, och Ständiga förbättringar Därefter och utifrån Visionen och 
strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål. 
Nämndernas måluppfyllelse 
Vid delårsbokslut 2019 blir första gången måluppfyllelse anges utifrån den 
nya styrmodellen. Nämndernas måluppfyllelse presenteras under respektive 
styrelse/nämnds verksamhetsberättelse. 
Finansiella mål 
Parallellt med detta verksamhetsmålen finns finansiella mål fastställda. ”För 
ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning”.  
Redovisning av måluppfyllelse finns angiven i delårsrapporten. 

Kommunens resultat 
Kommunens resultat för perioden är beräknat till ett överskott om 13,6 mkr, 
vilket till stor del beror semesterlöneskuldsförändringen för perioden (6,0 
mkr). Årsprognosen för 2019 visar på ett överskott om 3,4 mkr, vilket är 3,0 
mkr bättre än budget.  
Nämndernas resultat 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden om 2,5 mkr och som 
årsprognos ett underskott om 1,5 mkr. Underskottet hänför sig till 
avvecklingskostnader för kommunens HVB hem. 
Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett underskott för perioden om 2,3 
mkr. Årsprognos visar på ett underskott om 4,7 mkr, där avvikelse 1,9 mkr 
avser gymnasieskolan. 
Socialnämnden redovisar ett överskott för perioden om 5,6 mkr och som 
årsprognos ett överskott om 5,6 mkr.  
Semesterlöneskuldsförändringen för perioden har redovisats på en 
övergripande nivå och har inte fördelats ut till styrelser och nämnder. 

Koncernens resultat 
I redovisningen för koncernen Ockelbo ingår förutom kommunen, 
Ockelbogårdar AB (100 %) och Bionär Närvärme AB (ägarandel 24 %) och 
Ockelbo Vatten AB (100 %). 
Från och med 2019 gör Ockelbo kommunkoncern sitt delårsbokslut per sista 
augusti. Jämförelsesiffrorna för bolagen för 2018 har endast beräknats 
utifrån delårsbokslutet 2018-06-30 vilket ger viss osäkerhet i materialet. Per 
2019-08-31 är resultatet för koncernen Ockelbo efter konsolidering och 
internelimineringar 16,8 mkr när Ockelbo kommuns semesterlöneskuld 
beaktats. Det är ett svagare resultat jämfört med fjolårets 23,2 mkr.  
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Koncernen har haft positiva resultat de senaste fem åren. Ockelbogårdar AB 
redovisar 2019-08-31 ett resultat på 2,0 mkr. Uthyrningsgraden är 
fortfarande hög med ett lågt antal lediga lägenheter. Beslut om nybyggnation 
har fattats och försäljning av delar av beståndet planeras. För 2019 ligger 
årsprognosen på ett resultat om 2,7 mkr. Några amorteringar har inte gjorts 
under perioden. 
Bionär Närvärme AB redovisar för perioden ett överskott för Ockelbos andel 
(24 %) om 1,2 mkr. En utdelning till ägarna på 2 mkr har utbetalats 2019, 
vilket innebär 480 tkr till Ockelbo kommun. Efter att ha haft en kraftig 
tillväxt sedan starten befinner sig Bionär Närvärme AB nu i en mindre 
expansiv fas och företagets ställning tillåter utdelning. Det prognosticerade 
resultatet för hela 2019 förväntas ligga i enlighet med budget, 0,9 mkr. 
Ockelbo Vatten AB redovisar för perioden ett nollresultat men innehåller ett 
underuttag på 158 tkr vilket är drygt 624 tkr lägre än budgeterat överuttag. 
När det gäller prognosen för helår bedöms den hamna på ett lägre underskott 
än budgeterat.  
Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan att något egentligt 
ägande föreligger i tre kommunalförbund, Gästrike Räddningstjänstförbund, 
Inköp Gävleborg samt Gästrike Återvinnare. 

Framtid 
Ockelbo fortsätter att växa och invånarna har blivit fler sedan årsskiftet. 
Bostadsbyggandet är ett viktigt fokusområde för kommunen. För att få till 
stånd nya, centralt belägna lägenheter samverkar vi vidare med 
Ockelbogårdar och den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen. Här är 
också det lokala näringslivet en mycket viktig samarbetspartner. 
Uppdraget med framtagande av ny kommunövergripande översiktsplan är ett 
viktigt projekt och en viktig tillväxtfaktor. Översiktsplanen är en strategisk 
plan som beskriver kommunens avsikter när det gäller framtida mark och 
vattenanvändning i form av exempelvis strategier för bebyggelseutveckling, 
trafikförsörjning, naturmiljöer med flera intressen. 
Stora oklarheter hur arbetsmarknadspolitiken med ansvarsfördelning och 
resurser kommer att fördelas under och efter arbetsförmedlingens 
reformperiod 2019 - 2021. Arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer 
att ha stor påverkan på enhetens resurser. I dagsläget är det svårt att få en hel 
bild av de verkliga konsekvenserna för de kommuninvånare som saknar egen 
försörjning.  
Kommunen behöver fokusera på att utveckla arbetsmarknaden och 
integrationsarbetet för att möjliggöra för fler personer att erhålla en egen 
försörjning. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNFAKTA
Yta: 1 070 km2 
Folkmängd: 5 919 personer

AVSTÅND
Sandviken 3,5 mil
Gävle 5 mil
Arlanda 18 mil
Stockholm 21,5 mil

RESTIDER 
(KOLLEKTIVTRAFIK)
Sandviken 40 minuter
Gävle 25 minuter
Arlanda 1 timme och 40 minuter
Stockholm 2 timmar

MANDATFÖRDELNING I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2019-2022:

MODERATA SAMLINGSPARTIET: 
2 mandat
CENTERPARTIET: 
5 mandat
KRISTDEMOKRATERNA: 
1 mandat
SOCIALDEMOKRATERNA:
12 mandat
VÄNSTERPARTIET:
2 mandat
MILJÖPARTIET DE GRÖNA:
1 mandat
SVERIGEDEMOKRATERNA:
8 mandat

OCKELBO
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
9 PERSONALBERÄTTELSE

12 REDOVISNINGSPRINCIPER

14      EKONOMISK ANALYS

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
17 KOMMUNSTYRELSEN

22 VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

23 UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

26 SOCIALNÄMNDEN

EKONOMISK ÖVERSIKT
29 DRIFTREDOVISNING & INVESTERINGSREDOVISNING

30 PROGNOS & RESULTATRÄKNING

31 BALANSRÄKNING

32 KASSAFLÖDESANALYS

33 FINANSIELLA NYCKELTAL

34 NOTFÖRTECKNING
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Lagen föreskriver att kommunerna ska 
göra minst ett delårsbokslut per år och 
om det upprättas endast ett delårsbokslut 
ska perioden omfatta minst sex månader. 
Ockelbo kommunen och Ockelbogårdar 
AB sammanställer delårsbokslut fr o m 
2019 för perioden per 31 augusti varje 
år. I koncernen ingår även Bionär När-
värme AB och Ockelbo Vatten AB.

VIKTIGA HÄNDELSER 
Wij Säteri AB - Övergång av verk-
samhet
Fr o m januari 2019 övertog kommunen 
skötseln av Wij Trädgårdar (fastigheter, 
park, drift och skötsel, fastighetsför-
valtning och aktuell personal. Drift och 
skötsel av fastigheter och park sköts fr o 
m 2019-01-01 av Ockelbo kommun till 
erforderliga beslut är fattade. Processen 
med övertagande av fastigheterna pågår.

Upphandling Wij Trädgårdar 
Fokus under året har varit att hitta nya 
aktörer och entreprenörer som vill driva 
de kommersiella verksamheterna såsom 
logi, restaurang, konferens och kafé på 
Wij trädgårdar. Från 2020 - 2021 ska de 
icke kommersiella delarna vara i kom-
munal förvaltning och de kommersiella 
delarna ska drivas av entreprenörer på 
affärs- och marknadsmässiga grunder. 
Stiftelsen Wij trädgårdar finns kvar för 
att säkerställa att verksamheten drivs 
vidare i stiftelsens anda och att den 
konstnärliga inriktningen finns kvar.

Förskola i södra/centrala Ockelbo
Kommunfullmäktige tidigare beslutat 
om- och nybyggnation av Wij förskola, 
kommunens framtida förskola, för att 
möta förskolans behov av ändamål-
senliga lokaler. Ombyggnationen har 
kompletterats med investering av ett 
tillagningskök byggs. Förskolan beräknas 
vara klar i oktober 2019.

Upprättande av kommunövergripan-
de Översiktsplan
Västra Gästriklands Samhällsbyggnads-
förvaltning har fått i uppdrag att påbörja 
med en projektplan för framtagande av 
ny kommunövergripande Översiktsplan. 
Enligt plan- och bygglagen ska varje 
kommun ha en aktuell översiktsplan. 
Översiktsplanen är en strategisk plan 
som beskriver kommunens avsikter när 
det gäller framtida mark och vattenan-
vändning i form av exempelvis strategier 
för bebyggelseutveckling, trafikförsörj-
ning, naturmiljöer med flera intressen.

Stödboendet i Ockelbo stängdes 1 
juni 2019 
Under fem år har HVB-hemmen för 
ensamkommande och stödboendet 
bedrivits i egen regi. Nu har både hem-
men och stödboendet stängts, då färre 
ungdomar är i behov av insatser. 1 maj 
2014 startade Ockelbo kommun det för-
sta HVB-hemmet för ensamkommande 
barn. Därefter öppnade man ytterligare 
ett HVB-hem 2016 för att möta beho-
vet av insatser för de ensamkommande 
ungdomar som kom till kommunen. När 
tillströmningen av ungdomar minskade 
under 2017 beslutade man att stänga 
HVB-hemmen och i stället ge de fåtalet 
ungdomar som fortfarande var i behov 
av stöd ett boende i kommunens stödbo-
ende.

Medborgarundersökning görs via 
SCB under hösten
Nu genomför Ockelbo kommun en 
medborgarundersökning för att ta reda 
på vad invånarna tycker om kommu-
nens verksamheter. 800 slumpmässigt 
utvalda Ockelbobor kommer att få svara 
på enkäten. I början av november och i 
december får kommunen tillgång till re-
sultatet i frågorna som handlar om såväl 
skola, vård och omsorg som möjligheter-
na till att ha en aktiv fritid, arbets- och 
utbildningsmöjligheter och också vilken 
helhetsbedömning man gör av kommu-
nen som en plats att leva och bo på.

Näringsliv
Det lokala näringslivet är viktigt för 
kommunen. Kommunen kommer att 
fortsätta arbetet med att skapa bättre 
förutsättningar för företagarna i kommu-
nen. Arbetet med att utveckla cen-
trum pågår. Kommunen har utvecklat 
centrum och byggt om välkomstcenter, 
biblioteket och Gallerian för att skapa 
mötesplatser och möjliggöra för handeln. 
Nästa etapp innebär en fortsatt satsning 
på torget.

Turismstrategin kommer att revide-
ras tillsammans med näringen för att 
tillsammans stärka och bygga vidare på 
Ockelbos varumärke och som besöksmål. 

Företagsklimat
Svenskt Näringslivs ranking av före-
tagsklimatet presenteras i oktober 2019. 
Svaren från enkäten släpptes i maj och 
den indikerar en liten uppgång.

Macken i Lingbo
Den 31 maj 2018 stängde Preem 
pumpstationen i Lingbo. Samordnade 
möten kring detta har genomförts. Det 
krävs engagemang och investeringar 
från föreningar, företag eller näringslivet 
i Lingbo för att arbeta med framtida 
lösning. Därefter har Lingbo pumpsta-
tion ekonomisk förening har bildats och 
föreningen har beviljats ett stöd från Re-
gion Gävleborg, Lingbo Vindkraftsfond 
och Ockelbo kommun (visionsmedel) för 
etableringen av pumpstationen.
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FRAMTID
Befolkningsutveckling
Ockelbo fortsätter att växa och invånar-
na har blivit fler under året. Detta skapar 
förutsättningar för att fortsätta att satsa 
på verksamheterna. Ockelbos tillväxt 
är beroende av möjligheterna till en tät 
och stabil pendling när det gäller både 
arbete, service och fritid. Framtida kom-
munikationer är en viktig tillväxtfaktor 
för kommunen.

Samverkan
De bästa vägarna till framgång inom alla 
områden hittar vi genom samverkan, 
både mellan kommunens olika enhe-
ter och med andra aktörer i samhället. 
Viktigt fokusområde med kontinuerlig 
utveckling.

Bostadsförsörjning
Bostadsbyggandet är ett viktigt fokusom-
råde för kommunen. För att få till stånd 
nya, centralt belägna lägenheter samver-
kar vi vidare med Ockelbogårdar och 
den kooperativa hyresrättsföreningen 
Hästen. Här är också det lokala närings-
livet en mycket viktig samarbetspartner.

Beredskap inför nybyggnationer behöver 
stärkas genom att aktualisera gällande 
översiktsplan. Även Bostadsförsörjnings-
programmet bör uppdateras. Behov av 
att genomföra en analys av bostadsmark-
naden kommer att prioriteras under 
kommande år.

Vidare ska det ske en fortsatt satsning 
för att ta fram attraktiv industrimark för 
etableringar.

Näringsliv 
Vi upplever ett växande intresse för 
Ockelbo från både lokala och externa 
företag. De företag som bygger och 
investerar sänder positiva vibbar till 
övrig näring att de tror på Ockelbo. Vår 
nuvarande översiktsplan och detaljplaner 
är begränsande och hämmar tillväxt. 
Utmaningen för att få tillväxt är en ny 
översiktsplan, som pekar riktning och 
underlättar för etableringar och expan-
sioner. Viktigt att vi är proaktiva för att 
möta marknadens behov.

Arbetsmarknadspolitiken
Stora oklarheter hur arbetsmarknadspo-
litiken med ansvarsfördelning och resur-
ser kom-mer att fördelas under och efter 
arbetsförmedlingens reformperiod 2019 
- 2021. Arbets-förmedlingens förnyelse-
process kommer att ha stor påverkan för 
kommunen, I dagsläget är det svårt att få 
en hel bild av de verkliga konsekvenser-
na för de kommuninvånare som saknar 
egen försörjning.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning inom kommunens 
verksamheter är fortsatt viktiga fokusom-
råden. En fortsatt satsning på förbättrade 
förutsättningar för företagarna i kommu-
nen är en viktig del i detta.
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REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE
KOMMUNENS VISIONS- OCH MÅLPROCESS
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är 
kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande strategier 
utarbetats. Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön i stort och smått, Teknik 
som underlättar, Utveckla samhället, Torgför Ockelbo, och Ständiga förbättringar 
Därefter och utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna 
utarbetat mätbara mål.

Visionen och strategierna kommer att diskuteras varje år i samband med fastställande 
av budget. Nämndernas mätbara mål ska behandlas varje år i samband med faststäl-
lande av budget.

Finansiella mål
Parallellt med strategierna finns kommunens finansiella mål fastställda.

OCKELBO KOMMUNS STYRMODELL
En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill säga hur det går 
till att besluta vad som ska utföras. Styrmodellen ska säkerställa att den politiska vil-
jeinriktningen får genomslag i verksamheten samt hur resurser fördelas så att målen 
uppnås.

Ockelbo kommuns styrmodell består av nedanstående mål och beslutsnivåer: 
Mål nivå Beslutsnivå

Vision 2030 – Plats att växa Kommunfullmäktige

Kommunövergripande strategier Kommunfullmäktige

Nämndernas mätbara mål Kommunfullmäktige

Verksamhetsplaner Kommunchef/förvaltningschef

Handlings/aktivitetsplaner (vid behov) Verksamhetsansvarig

MÅLUPPFYLLELSE
Vid delårsbokslut 2019 blir första gången måluppfyllelse anges utifrån den nya styr-
modellen. Nämndernas måluppfyllelse presenteras under respektive styrelse/nämnds 
verksamhetsberättelse.
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VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA

DET GRÖNA
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var 
och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår 
plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar ”det gröna samhället”, från boende och mat till företagande 
och resursanvändning.

VI VÄLKOMNAR
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle. I Ockelbo finns öppenhet och respekt inför många olika kulturer och 
kulturyttringar. Här finns jordmån där var och en kan finna sin egen plats och sitt eget sätt att bo, arbeta och utvecklas på. Vårt 
samhälle är tillgängligt och utformat med omsorg. Vi välkomnar nytt företagande genom att underlätta och ge god service. 
Mångfalden befruktar vår vardag.

VI VÄXER
Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans. I Ockelbo finns frihet att växa och utvecklas som individ. Här 
finns respekt för de behov, önskemål och ambitioner som finns i livets olika skeden. Vi är öppna för nya lösningar och alternativa 
arbetsformer. Individen växer i ett sammanhang och som del av olika grupper och gemenskaper.

VI SAMVERKAR
Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt. I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och utveckla vårt samhäl-
le. Här söker vi nya lösningar i samverkan för att på bästa sätt använda våra gemensamma resurser. Vi möts och satsar tillsam-
mans för att bidra till framtidens goda livsbetingelser.

KOMMUNÖVERGRIPANDE STRATEGIER
Trygga kompetensförsörjningen 
Skolor som höjer utbildningsnivån i kommunen lägger grunden för framtida kompetensförsörjning. Vuxenutbildning i olika 
former som möter kommunens och näringslivets behov. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att 
behålla och rekrytera rätt kompetens.

Värna miljön i stort och smått 
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar och material. Vi arbetar för en biologisk mångfald i vatten, 
skog och mark. Maten i kommunens verksamheter ska i hög grad vara ekologisk och närproducerad. Återbruk och källsortering 
ska vara självklarheter liksom att minska svinn.

Teknik som underlättar 
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen.

Utveckla samhället 
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt, attraktivt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. Kommunen underlättar 
bostadsbyggande och företagsetableringar samt verkar för goda kom-munikationer.

Torgför Ockelbo 
Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utanför kommu-nen.

Ständiga förbättringar 
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att kommunen som organisation arbetar med utveckling, 
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 
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INLEDNING
Syfte med personalberättelsen är att 
återge och följa upp personalstrategiska 
mål, nyckeltal samt att ge en samlad be-
skrivning över kommunens medarbetare. 
Även gällande lagstiftning anger att det 
ska anges väsentliga personalförhållan-
den, där speciellt sjukfrånvaro ska anges.

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET
Personalstrategiskt mål
Den personalstrategiska inriktningen 
innefattar kommunens personalstrategis-
ka mål, fokusområden och mätbara mål. 
Målet är att ”Kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare”. För att uppnå detta mål 
har fyra olika fokusområden lyfts fram 
som kontinuerligt ska behandlas och 
diskuteras i personalutskottet för vidare 
förankring i kommunstyrelsen och övri-
ga nämnder.

UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDEN
En god, sund och grön arbetsmiljö
PwC har granskat om kommunens sys-
tematiska arbetsmiljöarbete är ändamål-
senligt. Utifrån rapporten har följande 
åtgärder åtgärdats. Vägledning, informa-
tion och dokument till de flesta områden 
inom personalområdet finns att hämta i 
kommunens chefshandbok.
• Arbetsmiljöpolicy har aktualiserats
• Mål med inriktning mot den orga-

nisatoriska och sociala arbetsmiljön 
har utarbetats.

• Delegation av arbetsmiljöuppgifter 
har uppdaterats.

• Rutiner för sammanställning av 
olyckor och tillbud har upprättats 
och kommer att gälla samtliga för-
valtningar. 

• Årlig uppföljning av det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet sker enligt 
handlingsplan.

• Arbetsmiljöplan har upprättats som 
mall för det systematiska arbetsmil-
jöarbetet.

Behovsrelaterade partsgemensamma 
arbetsmiljöutbildningar genomförs kon-
tinuerligt. Under våren har tre utbild-
ningstillfällen genomförts.
Systematiska arbetsmiljöarbetet Akti-
viteter utifrån det systematiska arbets-
miljöarbetet att uppmärksamma och 
arbeta förebyggande mot kränkande 
särbehandling samt vidta aktiva åtgärder 
för likabehandling kommer att genom-

föras. Detta är ett arbete som pågår 
kontinuerligt. Policy för att motverka 
kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasseriet och repressalier har 
uppdaterats. 

Ett gott samverkansklimat
Avtal om samverkan och arbetsmiljö 
tydliggör kopplingen mellan samverkan 
och arbetsmiljö. Strukturen i avtalet visar 
på vad som ska göras på de olika nivå-
erna – individnivå, arbetsplatsnivå och 
partsnivå. Samverkansavtalet ersätter 
förhandlingsskyldigheten och informa-
tionsskyldigheten enligt medbestämman-
delagen.

Ett arbete att växa i
Medarbetarenkät
Upphandling av medarbetarenkät pågår. 
Planeringen är att den kommer att ge-
nomföras i början av 2020.

Chefdagar 
Genomförs varje år och är en del av det 
fortsatta personalstrategiska arbetet. Två 
utbildningsdagar för chefer, enhetschefer 
och skyddsombud genomförs varje år, 
en dag på våren och en dag på hösten. 
Chefsdagarna har kompletterats med 
frukostmöten.

Medarbetardagar
Dagarna är riktade till kommunens alla 
medarbetare och kommer att genom-
föras årligen. Medarbetardagar (avser 
en för- eller en eftermiddag) dagarna 
plane-ras till vecka 44 varje år, den vecka 
som skolorna har höstlov.

Personalpolitiskt program
Enligt planering ska medarbetarpolicy 
tas fram under 2019. Ar-betet hänförs till 
2020 och i samband med framtagandet 
av ett personalpolitiskt program. Detta 
program innefattar: arbetsmiljöpolicy, 
medarbetarpolicy och ledarskapspolicy.

Friskvård Utifrån
I resultatet från tidigare års medarbe-
tarenkät finns erbjudande om friskvård 
för kommunens alla samtliga månads-
anställda. Timanställda har tillgång till 
gratis simning en gång per vecka. Erbju-
dande om friskvård för alla personal i 
kommunen kvarstår. Friskvårdssatsning-
en påbörjades 2013. Friskvårdspengen 

har fr o m 2018 höjts från 800 kronor/
medarbetare och år till 1 500 kronor/
medarbetare och år.

Statistik 2019-08-31 2018-08-31 2018

Friskvårdspeng/
anställd

1 500 1 500 1 500

Antal aktuella 
användare

486 545 530

Antal som beställt 
eller registrerat

206 222 367

Antal som regist-
rerat

42% 41% 69%

Utfall i kronor 296 731 211 113 393 050

Jämställdhet och mångfald
Lönekartläggning för 2018 har genom-
förts. Lönekartläggning för 2019 kom-
mer att genomföras under när lönerevi-
sionen för samtliga avtal är klara.
Projekt Heltid som norm, Heltidsresan 
är ett utvecklingsprojekt som drivs av 
Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) och Svenska Kommunalarbeta-
reförbundet (Kommunal). Målet är att 
heltidsarbete ska bli det normala inom 
välfärden. Projekt kommer att pågå un-
der perioden 2017–2021. Ockelbo kom-
mun deltar i detta projekt. Projektet har 
intensifierats under våren 2019. Vårens 
process inleddes med en gemensam träff 
i maj 2019 anordnad av SKL. Därefter 
har en intern styrgrupp utsett. Gruppen 
har träffats två gånger ( juni och augusti) 
och gruppen kommer fortsättningsvis att 
ha kontinuerliga träffar.

PERSONALSTRATEGISKT MÅL:
Ockelbo kommun är en attraktiv arbetsgivare
Kommunen är på god väg att arbeta 
fram verktyg och incitament för att 
måluppfyllelse om att kommunen är en 
attraktiv arbetsgivare kan mätas. Utifrån 
det personalstrategiska arbetet som 
genomförts de senaste åren har perso-
nalfrågor under de senaste åren lyfts upp 
till diskussion i flera interna och politiska 
forum.

Pågående uppdrag
Löne- och pensionsadministration
Kommunens löneadministration sköts se-
dan 2018 i sin helhet via avtal med Gävle 
kommun. Fr o m 2019 anlitar kommu-
nen KPA pension för ad-ministration 
av pensioner till kommunanställda och 
förtroendevalda.

PERSONALBERÄTTELSE
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Riktad lönesatsning 2019
Lönesatsningen gäller fr o m 1 januari 
2019 och har fördelats till personal inom 
individ- och familjeomsorg och riktats till 
yrkeskategorin socialsekreterare.

Marknadsföring av kommunala yrken
Alla kommuner i regionen har medver-
kat i ett projekt för att marknadsföra 
kommunala yrken med Hudiksvall som 
värdkommun. I projektet har material 
tagits fram för att marknadsföra kommu-
ner och kommunala yrken. Projektet har 
upphört men intentionerna i projektet 
fortsätter i det nätverk som har byggts 
upp under projekttiden.

Nätverk för att stärka arbetet mot diskrimi-
nering
Nätverk tillsammans med flera kommu-
ner Gävleborg är ett gemensamt arbete 
för att stärka arbetet mot diskrimine-
ring i arbetsli-vet och säkerställa aktiva 
åtgärder för likabehandling i kommunen 
i enlighet med nya lag-krav (diskrimine-
ringslagen).

Utvecklingsprogrammet Framtida ledare 
Programidén är att tillsammans hitta 
framtida ledare och utbilda dem inom 
ramen för det kommunala uppdraget. 
Satsningen vänder sig till anställda som 
inte redan arbetar som chef/ledare. De 
närmaste åren behöver länets kommuner 
rekrytera många kompetenta ledare. För 
att klara denna och andra utmaningar 
samverkar länets kommuner i utveck-
lingsprogrammet Framtida ledare. Un-
der 2019 har kommunen inga deltagare.

Semesterdagsväxling
Lokalt kollektivavtal avseende semester-
dagsväxling har tecknats inför 2018. I 
utbyte av semesterdagstillägget erhåller 
medarbetaren extra semesterdagar, fem 
alternativt sex dagar.

En chefshandbok och en personalhandbok 
Handboken är en praktisk uppslagsbok 
med syftet att vara ett hjälpmedel och 
en övergripande handbok för chefer och 
medarbetare och finns på kommunens 
intranät, obonätet.

SJUKFRÅNVARO
Inledning
Gällande lagstiftning anger att det i sam-
band med delårsbokslut och i årsredovis-
ningen ska anges väsentliga personalför-
hållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska 
anges. Långtidssjukfrånvaro, sjukfrån-
varon för kvinnor respektive män samt 
sjukfrånvaron för anställda i åld-rarna 29 
år eller yngre, 30–49 år och 50 år eller 
äldre ska anges.

Den totala sjukfrånvaron redovisas i 
relation till arbetstid enligt avtal.

Den totala sjukfrånvaron per 31 augusti 
2019 är 6,5 % att jämföra med 5,6 % vid 
bokslut 2018. Jämförelse med samma 
period 2018-08-31 (5,2 %) visar även 
på en ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron 
har ökat vid jämförelse med årsskiftet. 
Uppföljning av sjukfrånvaron görs kon-
tinuerlig.

Att beakta vid jämförelsen är att i och 
med att beräkningsunderlaget utgörs av 
ett fåtal personer så påverkas förändring-
en markant vid enstaka sjukfrånvarotill-
fällen. 

Sammanställning över tid
Sjukredovisning 
i % 2019-08-31 2018-08-31 2018

Total sjukfrånvaro 6,5 5,2 5,6

- varav långtids 38 29 28

- för kvinnor 7,4 5,8 6,3

- för män 3,2 3,2 3,2

29 år eller yngre 7,3 3,8 4,2

30 - 49 år 6,8 5,5 5,9

50 år eller äldre 5,9 5,5 5,8

Sjukfrånvaro över tid
Obligatorisk sjukredovisning
i %

2017 2016 2015 2014

Total sjukfrånvaro 5,9 6,8 6,7 7,2

– varav långtidssjukfrånvaro 37 38 40 44

Långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro som avser frånvaro under 
en sammanhängande tid av 60 dagar 
eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. 
Frånvaro med tidsbegränsad sjukersätt-
ning ingår i beräkningen.

Per 31 augusti 2019 står långtidssjuk-
skrivningarna för 38 % (29 %) av den to-
tala frånvaron. Kontinuerlig uppföljning 
av sjukfrånvaron görs och antal långtids-
sjukskrivningar för 2019 har ökat.

Långtidssjukfrånvaro har tidigare och 
över tid successivt minskat från en 
väldigt hög nivå, vilket förklaras av 
konsekvenser av gällande lagstiftning, re-
habiliteringskedjan, vilket resulterat i att 
fler personer har återrehabiliterade helt 
eller delvis eller slutat sin anställning. En 
överenskommelse om samarbete mellan 
kommunen och Försäkringskassan finns. 
Överenskommelsen har utvecklat sam-
verkan med att arbeta med att förebygga 
ohälsa samt arbetet med anställda sjuk-
skrivna. Kommunens företagshälsovård 
är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.
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MÅLUPPFYLLELSE PERSONALSTRATEGISKA MÄTBARA MÅL
Mätbara mål Måluppfyllelse

Sjukfrånvaron ska inte öka Målet ej uppfyllt

Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka Målet uppfyllt

En värdegrund för kommunen ska utarbetas Målet ej uppfyllt

Kommentar:
Sjukfrånvaron har ökat från 5,6 % till 6,5 % vid jämförelse med 2018-12-31. Sjukfrånvaron 
har även ökat vid jämförelse med samma period föregående år (från 5,2 % till 6,5 %).

Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser har ökat.

Arbetet och processen med att utarbeta en värdegrund för kommunen flyttas till 2020.

PERSONALSTATISTIK
Antal anställda
I Ockelbo kommun finns tillsvidare-
anställda och visstidsanställda. Totalt 
görs ca 700 utbe-talningar av löner och 
arvoden varje månad. Den 31 augusti 
juni 2019 hade Ockelbo kommun totalt 
511 månadsanställda.

Antal anställda/anställningsform
Styrelse/ 
nämnd

20190831 20180831 2018

Tillsvidare 420 413 417

Visstid 91 129 99

Summa 511 542 516

-tillsvidare 
i %

82% 76% 81%

- visstid 
i %

18% 24% 19%

Antalet månadsanställda har minskat 
med 5 personer vid jämförelse med 31 
december 2018. Förändringen visar på 
att antalet tillsvidareanställda har ökat 
och visstidsanställda har minskat. 

Antal anställda per nämnd 20190831

Styrelse/nämnd Kvinnor Män Summa Fördel-
ning i %

Socialnämnden 195 11 206 40%

Utbildning/
kultur 166 39 205 40%

Kommun-
styrelsen 51 49 100 20%

Summa 412 99 511 100%

Fördelning kön 81% 19%

Av kommunens 511 månadsanställda är 
81 % kvinnor och 19 % män. Samtliga 
verksamheter har en tydlig dominans 
av kvinnor. Av kommunens månadsan-
ställda finns 80 % inom vård, skola och 
omsorg.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningen har skett enligt god redo-
visningssed och i överensstämmelse med 
kommunal redovisningslag. Redovisning-
en bygger också på rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL).

Ändring av redovisningsprincip
Inför 2019 har perioden för upprättande 
av delårsbokslut ändrats från per 30 juni 
till per 31 augusti. Resultaträkningen 
innehåller jämförelsetal från föregående 
period. Semesterlöneskuldsförändringen 
för 2018 har inte kunnat beaktats varvid 
ett antagande per augusti 2018 har 
framräknats.

Övriga kommentarer
Redovisningen har upprättats i enlighet 
med den kommunala redovisningslagen 
med undantag av att systemdokumenta-
tion ej uppdaterats.

Kommunen har ej fullt ut följt RKR:s re-
kommendationer vad gäller redovisning 
av pensioner och pensionsförpliktelser.

Rekommendationen vad gäller redovis-
ning av pensioner och pensionsförplik-
telser har ej följts fullt ut. Pensionsskuld 
inklusive garanti och visstidspension 
redovisas i enlighet med KRL fr o m 
1998 intjänade pensionsförmåner inkl. 
ränta redovisats som avsättning i ba-lans-
räkningen. Kommunen har tagit beslut 
om att hela pensionen som intjänats skall 
vara individuell del och överlåtas åt de 
anställda att placera.

Pensionsförmåner som intjänats före 
1998 redovisas som en ansvarsförbin-
delse. Pensionsberäkningarnas aktuali-
seringsgrad är 93 % och är oförändrad 
jämfört med bokslut 2018.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för 
anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS07. Visstidsförordnanden 
som ger rätt till särskild avtalspension re-
dovisas som avsättning när det är troligt 
att de kommer att leda till utbetalningar. 
Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse.

Resultaträkningen visar intäkter, kostna-
der och resultatet för perioden och med 
årsprognos och hur det har uppkommit. 
Kommunens resultaträkning är uppställd 
enligt kommunal redovisningslag. Re-
sultaträkningen innehåller jämförelsetal 
från föregående period. Resultat-räk-
ningen för perioden har eliminerats från 
interna poster.

Periodiseringar av fordringar och skulder 
görs enligt väsentlighetsprincipen.

Leverantörsfakturor av väsentlig betydel-
se har periodiserats.

Timlöner och Ob-ersättning för augusti 
2019 har periodiserats. Sociala avgifter 
har bok-förts i form av procentuella 
PO-pålägg i samband med löneredovis-
ningen. Augusti månads arbetsgivaravgif-
ter har skuldförts.

Lönerevisionen 2019 är till största delen 
verkställd och finns med i redovisningen 
per 2019-08-31, förutom vårdförbundet. 
Periodisering av detta har inte beaktats.

Kostnadsräntor hänförliga till redovis-
ningsperioden har skuldbokförts.

Tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en nyttjandepe-
riod om minst tre (3) år klassificeras som 
anläggningstillgång om anskaffningsvär-
det överstiger 20 000 kr.

Investeringsbidrag tas upp som en 
förutbetald intäkt och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod.

Avskrivning av materiella anläggnings-
tillgångar görs för den beräknade nytt-
jandeperioden med linjär avskrivning, 
dvs. lika stora nominella belopp varje år, 
baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde.
 
Avskrivning påbörjas när tillgången tas 
i bruk. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs inga 
avskrivningar. En samlad bedömning av 
nyttjandeperioden för respektive tillgång 
görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på 
den avskrivningstiden.

Komponentavskrivning tillämpas på 
byggnader. Detta innebär att en byggnad 
delas upp i olika komponenter. Fördel-
ning är möjlig på ett flertal olika kom-
ponenter av byggnadens värde på olika 
beståndsdelar, till exempel stomme, tak/
fasad, installationer m.m.

Respektive komponent har sedan en 
bedömd nyttjandeperiod, till exempel 80 
år för stomme eller 40 år för tak/fasad. 
Omräkning har inte skett av historiska 
värden.

Avskrivningstider År

Inventarier 5 - 10 år

Fordon 5 år

Anläggningar 20 – 33 år

Fastigheter

- Stomme 80

- Tak/fasad 40

- Installation 35

- Inre ytskikt 20

- Övrigt 10
 
I den interna redovisningen har kapital-
kostnaderna bestått av internränta med 
2,0 % på tillgångarnas bokförda värden.
 
Slutavräkning för åren 2018 och 
prognos 2019
Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) prognos enligt cirkulär 19:35, 
daterad 2019-08-22, har använts för be-
räkning av slutavräkning för åren 2018 
och prognos för 2019.

Fastighetsavgift
Prognos för fastighetsavgift 2019 enligt 
SKL:s cirkulär 18:67 har använts vid 
beräkning.

BALANSRÄKNING
Balansräkningen innehåller inga noter 
utan kommenteras enligt följande. En 
prognostiserad balansräkning har inte 
upprättats.

Kassaflödesanalys har upprättats.

Balansräkningen visar vilka tillgångar, 
avsättningar och skulder samt det egna 
kapital kommunen har för perioden.
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Kommunens balansräkning är uppställd 
enligt kommunal redovisningslag och 
innehåller jämförelsetal från föregående 
års bokslut.

Anläggningstillgångar har tagits upp i 
balansräkningen till anskaffningsvärdet 
(utgiften minus eventuella investeringsbi-
drag) med avdrag för planenliga avskriv-
ningar.

Lånekostnader redovisas enligt huvud-
metoden och belastar resultatet för den 
period de uppkommer.

Ingen amortering av låneskulden och 
ingen nyupplåning har skett.

För beräkning av pensionsskuld, pen-
sionsavsättning och pensionskostnadens 
individuella del har KPA:s prognos per 
2019-08-31 använts.

Semesterlöneskuldsförändring per augus-
ti 2019 har beräknats och ligger med i 
resultatet. I årsprognosen ligger semes-
terlöneskulden på 2018 års nivå.

KONCERNEN
Ändring av redovisningsprincip
Inför 2019 har perioden för upprättande 
av delårsbokslut ändrats för kommunen 
och Ockelbogårdar AB från per 30 juni 
till per 31 augusti. Detta i likhet som 
Ockelbo Vatten AB och Bionär Fjärrvär-
me AB.

Koncernbokslutet har upprättats enligt 
följande principer: bolag där ägarande-
len uppgår till 20 % eller mer ingår. Det-
ta överensstämmer med kommunal prax-
is om väsentligt inflytande i företagen. 
VA-bolaget Ockelbo Vatten AB uppfyller 
visserligen inte kravet på ägar-andel men 
Ockelbo kommun har ett betydande in-
flytande på företaget då exempelvis taxa 
och investeringsbeslut tas av fullmäktige. 
Kommunen har även överlåtit betydan-
de värden i form av va-tillgångar samt 
är ansvarig för eventuella underskott 
som uppkommer i dotterbolaget. Detta 
sammantaget gör att Ockelbo Vatten AB 
inkluderas i den sammanställda redovis-
ningen.

Koncernredovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden med proportio-
nell konsolidering. Med proportionell 
konsolidering menas att endast ägda 
andelar av dotterföretagens resultat och 
balansräkning tas in i koncernredovis-
ningen. Förvärvsmetoden innebär att 
dotterföretagens anskaffningsvärden har 
avräknats mot förvärvat eget kapital. I 
koncernens egna kapital ingår, förutom 
kommunens endast den del av bolagens 
kapital som intjänats efter förvärvet.

Eftersom koncernredovisningen endast 
ska visa koncernens förhållande gente-
mot externa parter har interna mellan-
havanden inom koncernen eliminerats, 
varvid väsentlighetsprincipen har 
tillämpats.

Det finns även skillnader i redovisnings-
principerna mellan kommunen och bola-
gen vad gäller redovisning av pensioner 
och hantering av anslutningsavgifter. 
Inga justeringar till kommunens redo-
visningsprinciper har skett då eventuella 
skillnader bedömts som oväsentliga.
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INLEDNING
God ekonomisk hushållning innefattar 
att kommunen i ett kort och medellångt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska 
åtgärder för att möta finansiella pro-
blem. Den ekonomiska utvecklingen i 
kommunerna bestäms av den totala sam-
hällsekonomins utveckling, arbets-lös-
het, befolkningsutveckling, löne- och 
prisutveckling, skatteunderlaget, statens 
agerande samt den egna ambitionsnivån.

SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER
Skatteunderlagsprognoser görs av reger-
ingen, Ekonomistyrningsverket (ESV) 
och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Kommunen använder sig av 
SKLs prognos i budgetberäkningarna i 
enlighet med rekommendation.

ÅRSPROGNOS
Prognos för 2019 visar ett överskott 
om 3,4 mkr, vilket är 3,0 mkr bättre än 
budget.

Årets resultat (mkr)

2019 2018 2017 2016 2015

3,4 9,1 7,0 9,6 4,4

NÄMNDERNAS RESULTAT
Nämndernas resultat per 31 augusti 
2019 visar på ett överskott om 12,0 mkr, 
vilket till stor del beror semesterlöne-
skuldsförändringen för perioden (6,0 
mkr). Årsprognosen visar på ett margi-
nellt underskott om totalt 0,5 mkr.

Kommunstyrelsen redovisar ett över-
skott för perioden om 2,5 mkr och som 
årsprognos ett underskott om 1,5 mkr. 
Underskottet hänför sig till avvecklings-
kostnader för kommunens HVB hem.

Utbildnings- och kulturnämnden redo-
visar ett underskott för perioden om 2,3 
mkr. Årsprognos visar på ett underskott 
om 4,7 mkr, där avvikelse 1,9 mkr avser 
gymnasieskolan.

Socialnämnden redovisar ett överskott 
för perioden om 5,6 mkr och som års-
prognos ett överskott om 5,6 mkr.

Semesterlöneskuldsförändringen för pe-
rioden har redovisats på en övergripande 
nivå och har inte fördelats ut till styrelser 
och nämnder.

KAPACITET
Eget kapital, utveckling
Det egna kapitalet prognostiseras vara 
134,0 mkr vid utgången av 2019. Med 
kommunens positiva resultat de senas-
te åren har kommunens långsiktiga 
finansiella motståndskraft förbättras 

mot tidigare. Prognosen för 2019 med 
ett positivt resultat är i enlighet med 
kommunens målsättning. Delårsbokslu-
tets årsprognos kommer att finnas med i 
höstens budgetprocess.
FINANSIELL STYRKA
Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens 
långsiktiga ekonomiska styrka. Det visar 
hur stor andel av de totala tillgångarna 
kommunen själv äger, det egna kapitalet 
i förhållande till de totala tillgångarna. 
Vid årets slut beräknas soliditeten till 34 
% (33 %).

Soliditet (%)

2019 2018 2017 2016 2015

34 33 33 31 28

LÅNESKULDSUTVECKLING
Låneskulden beräknas att vid årets slut 
uppgå till 150,2 mkr. Låneskulden inne-
bär en skuld om 25 tkr per invånare.

RISK
Borgensåtaganden och ansvarsför-
bindelser
Kommunens totala åtaganden vid årets 
slut fördelas på borgen 177 mkr samt 
pensions-skuld 132 mkr, tillsammans är 
det 309 mkr, vilket motsvarar ca 52 tkr/
invånare. Det är ur ett riskperspektiv ett 
högt åtagande utifrån att vi är en liten 
kommun.

Eget kapital (mkr)

2019 2018 2017 2016 2015

134 131 122 115 105

BALANSKRAVET
Resultatet per 31 augusti 2019 om 13,6 
mkr medför att kommunen uppfyller 
balanskravet. Även i årsprognosen klarar 
kommunen balanskravet. Målet om 
totalbudget i balans upp-nås för perio-
den och som årsprognos, men inte för 
samtliga nämnder.

För perioden och som årsprognos 2019 
uppfyller Ockelbo kommun balanskravet 
även om hänsyn tas till realisationsförlust 
vid fastighetsförsäljning.

Belopp i mkr Augusti
2019

Prognos
2019

Augusti
2018

Resultat enligt
resultaträkning 13,6 3,4 19,7

Balanskravsjusteringar 0 0 0

Resultat efter Balans-
kravsjusteringar 13,6 3,4 19,7

Medel till resultatutj
reserv 0 0 0

Medel från resultatutj.
reserv 0 0 0

Justerat resultat 13,6 3,4 19,7

EKONOMISK ANALYS

Låneskuldutveckling (mkr)

2019 2018 2017 2016 2015

150 150 150 155 167
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Finansiella mål Kommentar Måluppfyllelse
God ekonomisk hushållning ska genom-
syra kommunens alla verksamheter.

Kommunen redovisar ett totalt 
resultat för perioden ett överskott 
om 13,6 mkr (19,7 mkr). Prognos 
för helåret 2019 uppgår till 3,4 mkr 
(9,1 mkr).

Kommunstyrelsen redovisar ett 
överskott för perioden om 2,5 mkr 
och som årsprognos ett underskott 
om 1,5 mkr. Underskottet hänför 
sig till avvecklingskostnader för 
kom-munens stödb.

Utbildnings- och kulturnämnden re-
dovisar ett underskott för perioden 
om 2,3 mkr. Årsprognos visar på ett 
underskott om 4,7 mkr, där avvikelse 
1,9 mkr avser gymnasieskolan.

Socialnämnden redovisar ett över-
skott för perioden om 5,6 mkr och 
som årsprognos ett överskott om 
5,6 mkr. 

Semesterlöneskuldsförändringen för 
perioden har redovi-sats på en över-
gripande nivå och har inte fördelats 
ut till styrelser och nämnder.

Kommunen redovi-
sar ett totalt resultat 
för peri-oden ett 
överskott om 13,6 
mkr (3,4 mkr) 

Målet är delvis 
uppfyllt för såväl 
perioden som i 
årsprognos.

Två av kommunens 
nämnder uppnår 
inte målet.

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara 
minst 2 % av skatter och utjämning.

För år 2019 beslutade fullmäktige att 
ändra det finansiella målet om att 
årets resultat, efter finansnetto, ska 
vara 2,0 % av skatter och statsbidrag 
till att för 2019 vara 0,0 % av skat-ter 
och statsbidrag.

Resultatet för perioden (inkl jämfö-
relse störande post) är
5,4 % (8,0 %) av skatter och stats-
bidrag.

För prognostiserat resultat 2019 är 
resultatet 0,9 % (2,5 %) av skatter 
och statsbidrag.

Målet uppfyllt

Investeringar ska i möjligaste mån själv-
finansieras.

Vid ny/ombyggnad kan upplåning ske 
utifrån separat bedömning.

Investeringarna under 2019 har och 
kommer att självfinansieras. Ingen 
upplåning har skett. Målet uppfyllt

Amortering av låneskulden sker med 
minst 1 % årligen.

Låneskulden kommer vid årets slut 
att uppgå till 150,2 mkr. Ingen amor-
tering beräknas ske.

Målet ej uppnått

Soliditeten ska årligen öka med 2 %. Soliditeten som årsprognos ligger 
på 34 % och vid bokslut 2018 var 
den 33 %.

Målet ej uppnått

UPPFÖLJNING AV KOMMUNENS FINANSIELLA MÅLSÄTTNING
I en helhetsbedömning av det finansiella läget så bedöms ekonomin vara bra. 
Efter flera års positiva resultat har kommunens ekonomi förbättrats.

Årsprognosen för 2019 visar på ett positivt resultat om 3,4 mkr.

MÅLUPPFYLLELSE
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KONCERNEN - FÖRETAG OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
I redovisningen för koncernen Ockelbo ingår 
förutom kommunen, Ockelbogårdar AB (100 
%) och Bionär Närvärme AB (ägarandel 24 
%) och Ockelbo Vatten AB (100 %).

RESULTAT
Från och med 2019 gör Ockelbo kommun-
koncern sitt delårsbokslut per sista augusti. 
Jämförelsesiffrorna för bolagen för 2018 
har endast beräknats utifrån delårsbokslutet 
180630 vilket ger viss osäkerhet i materialet. 
Per 2019-08-31 är resultatet för koncernen 
Ockelbo efter konsolidering och internelimi-
neringar 16,8 mkr när Ockelbo kommuns 
semesterlöneskuld beaktats. Det är ett svagare 
resultat jämfört med fjolårets 23,2 mkr.

Koncernen har haft positiva resultat de se-
naste fem åren. Ockelbogårdar AB redovisar 
2019-08-31 ett resultat på 2,0 mkr. Uthyr-
ningsgraden är fortfarande hög med ett lågt 
antal lediga lägenheter. Beslut om nybygg-
nation har fattats och försäljning av delar av 
beståndet planeras. För 2019 ligger årsprog-
nosen på ett resultat om 2,7 mkr. Några 
amorteringar har inte gjorts under perioden.

Bionär Närvärme AB redovisar för perioden 
ett överskott för Ockelbos andel (24 %) om 
1,2 mkr. En utdelning till ägarna på 2 mkr 
har utbetalats 2019, vilket innebär 480 tkr till 
Ockelbo kommun. Efter att ha haft en kraftig 
tillväxt sedan starten befinner sig Bionär 
Närvärme AB nu i en mindre expansiv fas 
och företagets ställning tillåter utdelning. Det 
prognosticerade resultatet för hela 2019 för-
väntas ligga i enlighet med budget, 0,9 mkr.

Ockelbo Vatten AB redovisar för perioden 
ett nollresultat men innehåller ett underuttag 
på 158 tkr vilket är drygt 624 tkr lägre än 
budgeterat överuttag. När det gäller progno-
sen för helår bedöms den hamna på ett lägre 
underskott än budgeterat.

Förutom ovanstående företag samverkar 
kommunen utan att något egentligt ägande 
föreligger i tre kommunalförbund, Gästrike 
Räddningstjänstförbund, Inköp Gävleborg 
samt Gästrike Återvinnare.
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KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kommunstyrelsen är kommunens ledan-
de politiska förvaltningsorgan och ansva-
rar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi 
och verksamheter.

Kommunstyrelsens verksamhetsområ-
de omfattar allmänna val och stöd till 
politiska partier, medlemskap i kommu-
nala intresseorganisationer, övergripande 
miljöfrågor, planarbete, säkerhet och 
beredskap och överförmyndarverksam-
heten.

Kommunstyrelsen omfattar även föl-
jande områden där mätbara mål har 
utarbetats; kommunadministration, 
integration och arbetsmarknad, utveck-
lingsenhet, näringsliv, kommunikationer, 
samhällsplanering och teknikområdet 

VIKTIGA HÄNDELSER 
Målstyrningsmodell
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats 
att växa är fastställd av fullmäktige och 
är kommunens övergripande mål nivå. 
Utifrån Visionen har sex övergripande 
strategier utarbetats. Därefter och utifrån 
Visionen och strategierna har kom-
munstyrelsen och nämnderna utarbetat 
mätbara mål. Nämndernas mätbara mål 
ska behandlas varje år i samband med 
fastställande av budget. Utöver detta ska 
verksamhetsplaner upprättas och dessa 
fastställs av respektive förvaltningschef.

Förskola i södra/centrala Ockelbo
Byggnationen av kommunens nya försko-
la, Wij förskola fortsätter enligt plan och 
beräknas stå klart oktober 2019.

Framtidens Centrum i Ockelbo 2.0 
Ombyggnationen av gallerian, biblio-
teket och Välkomstcenter blev så gott 
som färdig under juni månad. Ytorna är 
funktionella och fräscha och förhopp-
ning på ett flöde av människor som blir 
gynnsamt för handeln i kommunen.

Detaljplaner/försäljning tomter
Detaljplanen för flerfamiljshus vid vat-
tentornet (Rävbacken) är klar. Bygglov är 
inlämnat byggnationen beräknas att på-
börjas under hösten 2019. En detaljplan 
för flerfamiljshus, på lucktomten vid 
gamla apoteket är under framtagande.

Arbete med ny översiktsplan
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 
att påbörja arbetet med en ny översikts-
plan för kommunen. Enligt plan- och 
bygglagen ska varje kommun ha en 
aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är 
en strategisk plan som beskriver kom-
munens avsikter när det gäller framtida 
mark och vattenanvändning i form av 
exempelvis strategier för bebyggelseut-
veckling, trafikförsörjning, naturmiljöer 
med flera intressen.

Kommunens stödboende
Verksamheten Stödboende riktar sig 
till barn och ungdomar åldern16-20 år. 
Placeringsformen stödboende och är en 
tillsynspliktig verksamhet. Vid årsskiftet 
var 10 ungdomar inskrivna på stödbo-
endet. Antal placeringarna har succesivt 
sjunkit med anledning av att de placera-
de barnen fyller 21 år och blir utskrivna 
från stödboendet. De har idag egna 
lägenheten. Kommunstyrelsen fattade 
beslutet att stänga boendet 2019-05-31.

Integration
Integrationsenheten arbetar med ny-
anlända flyktingar i ett nära samarbete 
med arbetsförmedlingen, Komvux/sfi, 
individ- och familjeomsorg och Ockel-
bogårdar AB har upparbetats i mottag-
andet av flyktingar i Ockelbo. Till och 
med 21 augusti 2019 har det kommit 45 
nyanlända flyktingar med uppehållstill-
stånd och bosatte sig i kommunen, 15 
vuxna och 30 barn (12 anknytningar och 
33 självbosatta).

Arbetsmarknadsåtgärder
Enheten arbetar med personer som 
är arbetslösa och behöver coachning, 
arbetsträning och/eller vägledning för att 
underlätta inträdet på arbetsmark-naden 
eller hitta nya vägar mot studier. Inom 
arbetsmarknadsenheten finns det 10 
olika aktiviteter att prova på.

Feriejobb/sommarjobb
Alla ungdomar som avslutat årskurs 9 
samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet och 
är folkbokförda i kommunen är garan-
terad sommarjobb 60 timmar. 200 (190) 
ungdomar hade möjligheten att söka 
sommarjobb, varav 107 (109) ungdomar 
har ansökt och erhållit sommarjobb. 
Jobben fördelades inom kommunen 
samt föreningslivet, några exempel är 
äldreomsorgen, förskole/fritidsverksam-
het, lägerverksamheter, café och service, 
trädgård, och underhållsarbeten. Dessa 
delas upp i två veckors perioder då de 
arbetar 30 timmar varje vecka.

Från försörjningsstöd till anställning
Med målet att minska behovet av 
försörjningsstöd och samtidigt erbjuda 
arbete och praktik genom en modell som 
används i allt fler kommuner. Modellen 
innebär att kommunen/arbetsmark-
nadsenheten anställer ett antal personer 
med försörjningsstöd för att ”lyfta” bort 
kostnaden från individ- och familjeom-
sorg. Projektet har fasats ut i början av 
2019.

Extratjänster
Från och med 2019-01-01 beslutades 
att anställningsformen ”extratjänst” 
skulle upphöra. De deltagare som 
redan anställts under 2018 fick fortsätta 
anställningstiden ut, in på 2019. Under 
första halvåret har totalt 50 personer 
varit anställda. 30 juni 2019 var antalet 
27 personer och 23 personer har avslutat 
sin tjänst.

Företagsklimat
I maj släpptes Svenskt Näringsliv en-
kätsvar kring företagsklimatet. Enkäten 
går till ungefär 200 företag, 85 svarade. 
Vartannat är får även kommunfullmäk-
tigeledamöter enkäten. Enkätsvaren 
från företagare 2019 gick från 3,25 till 
3,39 på det sammanfattande omdömet. 
”Glappet” mellan politikernas och före-
tagens svar minskade, vilket är vårt mål. 
Själva rankingen släpps 24 september 
2019.
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Årets företagare 
Företagarnas företagargala i regionen 
är ersatt av lokala event. I Ockelbo hölls 
Årets Företagarevent hos förra årets 
vinnare Stilleben. Den uppskattade 
tillställningen började hos Stilleben och 
fortsatte med mat på Åmotsgården. Årets 
företagare i Ockelbo 2019, som före-
tagarföreningen Företagarna Ockelbo 
tillsammans med Ockelbo Kommun fjol-
årets vinnare utser, blev Sofie Almkvist 
som äger och driver Sofies Kroppsvård.
Projekt i kommunen Det är flera projekt 
som näringslivsenheten är involverade i 
såsom: 
• ”Destinationsutveckling Gäst-

rikland”, som är ett besöksnärings-
projekt tillsammans med övriga 
Gästrikekommuner och finansieras 
av Region Gävleborg. Fokus både 
lokalt och gemensamt, ser över sam-
verkansmöjligheter. 

• Leader Gästrikebygden har beviljat 
projekten ”Testeboåns Vänner” och 
”Biking Gästrikland”, som med sina 
olika inriktningar (fria vandrings-
vägar för fisk och utökade moun-
tainbike leder) syftar till en ökad 
besöksnäring. 

• Övriga projekt näringslivsenheten 
är involverad i är ”Vattendragsres-
taurering Gopån” (LOVA), ”Na-
turlyftet” (LONA) och ”förstudie 
Kölsjöån” (Länsstyrelsen).

Kollektivtrafiken i kommunen
Inom kommunen körs Kuxatrafiken, 
avgiftsfri kollektivtrafik öppen för alla se-
dan 1995. Kuxatrafiken består till största 
delen av öppna skolturer, andra delar är 
centrumlinjen Kuxa fram, serviceturer 
och anropsstyrd trafik. Möjlighet att 
pendla till och från Ockelbo kommun 
är en viktig fråga och bättre turtäthet 
är därför ett mål. Samverkan sker med 
X-trafik och i olika forum för regional 
trafik.

Servicetrafik samordnas av beställnings-
centralen och innefattar vissa skolskjut-
sar, färdtjänst och sjukresor. Skolskjutsar 
handlägger vi själva, men färdtjänsten 
sköter kollektivtrafikmyndigheten, 
Region Gävleborg. Träffar hålls med en 
samrådsgrupp.

Färdtjänst Nytt gemensamt regelverk för 
färdtjänst- och riksfärdtjänst infördes 1 
juni 2019. Personer med färdtjänsttill-
stånd kan nu beställa resor inom hela lä-
net, tidigare var man begränsad till resor 
inom kommunen. Nu får man möjlighet 
att nå ett större utbud vilket är positivt 
för individen.

Länstrafik Utökad trafik i december 
2018 följs nu av aviseringar om bespa-
ringar i länstrafiken med anledning av 
besparingskraven inom regionen. X-tra-
fik håller möten med länets kommuner 
under hösten för att diskutera föränd-
ringar.

Skolskjutsar organiseras till största delen 
i den linjelagda Kuxatrafiken. Ett mindre 
antal elever har behov av enskild skjuts. 
Somliga körs av Ockelbo taxi medan 
andra har beställningar hos Serviceresor 
och ingår i den länsomfattande taxitrafi-
ken.  Det går dagliga skjutsar till särsko-
lorna i Gävle och Sandviken.

Kommunikation
Marknadsföring är en viktig del, att ska 
skriva och informera om allt som rör 
vår bygd. Målet är att ligga i framkant 
med att informera om allt positivt som 
händer i kommunen. Fokus på att delge 
lokala nyheter, utveckling av hemsidan 
och Ockelbo kommuns Facebook. Antal 
besökare på Ockelbo kommuns hemsida 
och antalet följare på Facebook har ökat.
 
Under våren har vi arbetat tillsammans 
med förvaltningarna för att skapa kom-
munikationsplaner och stötta förvalt-
ningarna i deras kommunikationsarbete. 
Arbetet fortsätter under året. Dessutom 
har vi under våren arbetat fram en ny 
kommunikationspolicy, nya riktlinjer för 
sociala medier samt nya arbetssätt för de 
sociala kanalerna. Vi har också arbetat 
intensivt för att säkerställa att allt kom-
munikationsarbete sker enligt GDPR.

Ny kommunikationspolicy för Ockelbo 
kommun har antagits med giltighet fr 
o m 1 juli 2019. Kommunikationspoli-
cyn är ett viktigt verktyg som ska ligga 
till grund för att säkra att kommunens 
kommunikationsarbete följer de lagar 
och förordningar som gäller i dag. I den 
nya kommunikationspolicyn säkerställs 
att den nya dataskyddsförordningen följs 
samt att vi har en rättslig grund för att 
hantera personuppgifter då vi mark-
nadsför och informerar om kommunens 
verksamhet.

Vänortsamarbete
För perioden 2019–2020 har Charter of 
European rural Communities beviljats 
medel från EU för ungdomsprojektet 
”Lyceum” med Ockelbo kommun som 
projektägare. Under årets första del har 
två möten anordnats i Neastved, Dan-
mark och Pölva, Estland.

När det rör vuxendelen av samarbetet 
har ännu inget projekt beviljats men en 
ansökan till EU ligger inne. Ockelbo 
kommun har även deltagit i 15-års firan-
det av EU- utvidgningen i Nagycenk, 
Ungern. Det helt enligt syftet med euro-
peisk integration ”people meet people”.

I enlighet med EU-handslaget har det 
även varit EU-information i bl. a. kom-
munfullmäktige. Samarbetet kring inter-
nationella frågor med Region Gävleborg, 
Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby 
kommun fortsatt. Samverkan inom flera 
verksamhetsområden planeras såsom 
skola och näringsliv. 
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MÅLUPPFYLLELSE MÄTBARA MÅL 2019
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är kommunens övergripande mål nivå. Utifrån 
Visionen har sex övergripande strategier utarbetats. Under hösten 2018 har kommunstyrelsen och nämnderna utifrån Visionen 
och strategierna utarbetat mätbara mål. 
Vid delårsbokslut 2019-08-31 är det första gången måluppfyllelse anges av nedanstående mål.

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse prognos
Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya 
medarbetare genom att erbjuda trivsamma 
arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter

Detta mål redovisas i personalberättelsen

VÄRNA MILJÖN I STORT OCH SMÅTT 
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse prognos

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande.

Statistik över resor med kollektivtrafik, kom-
munbilar respektive privatbilar.

Minskat totalt resande med 5 %.
Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande 
till andra färdsätt.

Målet finns på två ställen.

Värna miljön och teknik som underlättar.

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse prognos

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation 
genom kontinuerlig tillgång till tomter.

Det ska finnas minst en byggklar tomt för 
flerbostadshus till försäljning. Villatomter 
centralt i Ockelbo och i byarna samt sjönära 
tomter ska finnas fördelade i kommunen.

Kontinuerlig tillgång till minst 10 tillgängliga 
tomter i attraktiva lägen för småhus och 1 
tomt för flerbostadshus.

Lägenheter

Målet uppfyllt
Arbetet och måluppfyllelse beräknas upp-
nås vid årets slut.

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) ska 
öka.

Målet uppfyllt
(Vid PTS rapport i mars 2019 redovisas till-
gång till bredband i oktober 2018. 
Ökning sedan föregående mätning är 10,3 
procentenheter)

Målet uppfyllt

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse prognos

Korta vägen till egen försörjning i samverkan 
med övriga nämnder, arbetsförmedlingen 
och näringslivet.

Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens 
officiella statistik

Minska arbetslösheten i kommunen med 50 
personer

Målet ej uppfyllt
Efter en positiv trend så öka åter arbetslös-
heten i kommunen.

Förbättra dialogen med företagare. Ökning enkätsvar med 0,2: Företagares 
gällande tjänstemännens attityder respek-
tive politikers attityder till företagande. 
Utfall: ökning med 0,05 för tjänstemännens 
attityder och 0,19 för politikers attityder.

Målet ej uppfyllt
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Medborgarna är nöjda med kvalitet och be-
mötande i sina kontakter med kommunens 
verksamheter.

Stickprovsmätningar av upplevelse/bemö-
tande/kvalitet i människors möten med 
kommunens verksamheter.

Måluppfyllelse kan inte anges

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse prognos

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande.
Statistik över resor med kollektivtrafik, 
kom-munbilar respektive privatbilar.

Minskat totalt resande med 5 %.
Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande 
till andra färdsätt.

För att möta målet om att Öka användan-
det av befintlig teknik och minska resan-
det revideras Ockelbo kommuns Bil- och 
resepolicy. 
I samarbete med VGS pågår projektet 
Hållbart resande, som också det strävar till 
minskat och smartare resande. 

TORGFÖR OCKELBO
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse prognos

Nå fler invånare, besökare och företagare i 
digitala forum.

Antal följare och sökträffar på Instagram och 
Facebook samt hemsidorna ockelbo.se och 
visitockelbo.se

Målet uppfyllt
Ökning av antalet följare respektive besöka-
re med xxx antal under 2019.
Målet sätts när mätningen gjorts för 2018.

Målet uppfyllt
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KOMMENTARER TILL RESULTATET
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott 
för perioden om 2,5 mkr. Detta förklaras 
till största delen av att medel för system-
stöd, integration, vakanser inom admi-
nistration inte har nyttjats samt erhållen 
ersättning som en uppgörelse avseende 
yttre skötsel.

Kommunstyrelsens redovisar som års-
prognos ett underskott om 1,5 mkr.

Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning 
uppnås för perioden men inte för års-
prognosen.

DRIFTSBUDGET
Avvikelser/områden att kommentera
Kommunens stödboende redovisar ett 
underskott för perioden på 0,9 mkr. 
Verksamheten har upphört och vissa 
avvecklingskostnader kvarstår, årsprog-
nosen beräknas till ett underskott om 1,0 
mkr.

Flyktingverksamheten har ett förändrat 
mönster i mottagande där mottagande 
personer kommer från andra kommuner 
där etableringsersättningen har nyttjats 
och för kommunen innebär det inget 
bidrag. Detta innebär att tidigare års-
prognos har justerats ned. Det visar dock 
fortfarande ett överskott.

Arbetsmarknadsenheten visar ett under-
skott just nu och även i årsprognosen. 
Här har vi tappat pengar från arbetsför-
medlingen vilket motsvarar underskottet.
 
Politisk verksamhet redovisas ett under-
skott med anledning av nytt arvodesreg-
lemente samt två utbildningsdagar för 
förtroendevalda som inte var budge-
terade. Uppföljningen visar på ökade 
kostnader för detaljplaner. Näringsliv, 
räddningstjänst och kommunadministra-
tion visar på överskott.

INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen investeringsbudget 
2019 (utgångspunkt) fastställdes till 14,6 
mkr (inkl tillägg om 3,0 mkr för genom-
förande av åtgärdsförslagen i Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, 
MSBs utredning ”Kommunal lednings-
plats”.

Utöver detta har investeringsnivån för 
förskolan beslutats under åren 2017 till 
2019 till totalt 33,0 mkr, 25,2 mkr av 
detta har upparbetats under perioden.

Kommentarer
Nettoinvestering för perioden är 27,2 
mkr. Årsprognos 45,7.

De stora investeringarna för 2019 är att 
slutföra om- och nybyggnation av Wij 
förskola, investeringar Åbyggeby skola, 
reservkraftverk Bysjöstrand och ombygg-
nationen av gallerian 5;an, Framtidens 
centrum.

FRAMTID
Arbetsmarknadspolitik
Stora oklarheter hur arbetsmarknads-
politiken med ansvarsfördelning och 
resurser kommer att fördelas under och 
efter arbetsförmedlingens reformperiod 
2019 - 2021. Arbetsförmedlingens förny-
elseprocess kommer att ha stor påverkan 
på enhetens resurser. I dagsläget är det 
svårt att få en hel bild av de verkliga 
konsekvenserna för de kommuninvånare 
som saknar egen försörjning.

Det vi kan se är att arbetslösheten åter 
ökar i kommunen sedan maj 2019 och 
att arbetsmarknadsenheten får färre an-
visade deltagare från arbetsförmedling-
en. Det lokala kontoret i Ockelbo stängs 
ner. De arbetssökande kommer i större 
utsträckning att hänvisas till myndighe-
tens digitala kanaler för att få kontakt 
med myndigheten och därmed färre 
fysiska möten med de arbetssökande.

Med färre insatserför för de som är ar-
betslösa bedömer vi att kostnaderna för 
kommunen kommer att öka och indivi-
derna kommer i kläm.

Kommunen behöver fokusera på att 
utveckla arbetsmarknaden och integra-
tionsarbetet för att möjliggöra för fler 
personer att erhålla en egen försörjning.

Näringsliv
Vi upplever ett växande intresse för 
Ockelbo från både lokala och externa 
företag. De företag som bygger och 
investerar sänder positiva vibbar till 
övrig näring att de tror på Ockelbo. Vår 
nuvarande översiktsplan och detaljplaner 
är begränsande och hämmar tillväxt. 

Utmaningen för att få tillväxt är en ny 
översiktsplan, som pekar riktning och 
underlättar för etableringar och expan-
sioner. Viktigt att vi är proaktiva för att 
möta marknadens behov.

Det är stor efterfråga på bostäder och 
framtagandet av detaljplaner och möj-
liggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen.

Det som saknas i kommunen är en 
metod eller modell för att snabba på 
etableringen på arbetsmarknaden för de 
människor som saknar utbildning och 
endast uppbringar arbetslivserfarenheter, 
ett valideringssystem. 

Det finns system/metoder som andra 
kommuner använder för att få en snabb-
are väg till att bli anställningsbar, samt 
att ge en praktik ett ännu större värde än 
vad det redan har idag.

Kommunen har åtagit sig att vidta åtgär-
der för att stärka delaktigheten, kunska-
pen och engagemanget för EU-frågor. 
Det antagna EU-handslaget kommer 
också att innebära informations och 
utbildningsinsatser för förtroendevalda 
och tjänstemän.

I Ockelbo planeras aktiviteter under året 
för att göra vänortsarbetet mera känt 
och för att kunna bredda möjligheterna 
för samverkan med våra vänorter. Det 
gemensamma arbetet med Gästrikekom-
munerna fortsätter.

Framtida kommunikationer är en viktig 
tillväxtfaktor för kommunen. 
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VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
VERKSAMHETEN
Sandviken, Hofors och Ockelbos 
kommuner samverkar i en gemensam 
samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gäst-
riklands samhällsbyggnadsnämnd. Till 
nämnden hör en gemensam förvaltning 
benämnd Västra Gästriklands samhälls-
byggnadsförvaltning.

Samhällsbyggnadsnämndens målgrupp 
är de fysiska och juridiska personer som 
söker olika typer av lov, tillstånd eller vill 
ha fastighetsbildningsåtgärder utförda. 
Som exempel kan nämnas kommunernas 
invånare, fastighetsägare, företagare.

Tillståndsprövning och tillsyn sker i 
huvudsak enligt miljöbalken, plan- och 
bygglagen samt livsmedelslagstiftningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska även 
tillgodose behoven av grundläggande 
geografiska data och följdprodukter från 
dessa data.

Nämnden ansvarar för Bostadsanpass-
ningsbidrag för alla tre kommuner.

Inom den mätningstekniska verksam-
heten utförs utstakning och inmätning 
av hus och infrastruktur. Ansvaret för 
namnfrågor inom Ockelbo och Sandvi-
ken gällande gator, allmänna platser och 
kvarter ligger också under nämnden. 
Här tas även beslut om adressnummer i 
alla tre kommuner.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET OCH FRAM-
TIDSUTSIKTER FÖR NÄMNDENS VERKSAMHET
För att säkerställa att viktig information 
inte hamnar i orätta händer har VGS 
organisation genomlysts och samtliga 
medarbetare (tjänster) som har tillgång 
till viktig information ska säkerhetsklas-
sas.

Västra Gästriklands samhällsbyggnads-
nämnd, VGS har i uppdrag att ta fram 
underlag till en ny översiktsplan för 
Ockelbo kommun som kommunen kan 
ta ställning till innan beslut om projektet 
eventuellt kan tas.

Ockelbo Kommun beviljades tidigare 
ett stort LONA-bidrag för projektet 
Naturlyftet. Projektet fortgår och det 
handlar om att få en meningsfull tillvaro 
för långtidsarbetslösa och nyanlända och 
samtidigt få naturvårdande arbete utfört.
Projektet Processledare Hållbart resande 
har kommit en bit på väg. Nu pågår ar-
bete med att analysera insamlat material. 
En ekonomisk kalkyl över åtgärdsförslag 
ska tas fram, vilket sker med hjälp av fö-
retaget Cero. För att avgöra vilka åtgär-
der som ska genomföras ska workshops 
hållas med valda tjänstepersoner inom 
Ockelbo kommun. Projektet sträcker sig 
till hösten 2020.

VGS aktiva medverkan i projektet DI-
GIT; Utvecklat näringsliv genom digitala 
detaljplaner, har pausats. Projektet var 
flerårigt och genomfördes i samverkan 
med Uddevalla, Orust, Trollhättan och 
Vänersborgs kommuner.

VGS arbetar med att ta fram en utveck-
lingsplan. Stort fokus är på utvecklande 
aktiviteter som leder till och möjliggör 
digitala möten, kanaler och digital hand-
läggning.

Den 29 augusti lämnade Ockelbo kom-
mun in en ansökan till Lantmäteriet om 
förrättningsförberedande åtgärder. Om 
ansökan beviljas innebär det att VGS 
gör mätningsarbetet i lantmäteriförrätt-
ningar inom detaljplanelagda områden i 
Ockelbo kommun. Den statliga lantmä-
terimyndigheten är fortfarande fastig-
hetsbildningsmyndighet.

Två drönare är nu införskaffade till verk-
samheten. Ny teknik som medför nya 
arbetssätt för insamling av geodata.

Nöjd-Kund-Index (NKI), Löpande 
insikt, rapporterades under våren 2019 
för verksamhetsåret 2018. Resultatet för 
helår 2018 slutade sammanlagt NKI på 
73. År 2017 var NKI-värdet 72 (över 70 
betecknas enligt SKL som godkänt) och 
en kommunplacering/ranking på 82. 
Ockelbo Kommuns resultat 2018 är 63 
och kommunplaceringen 164.

MÅL/MÅLUPPFYLLELSE
Se bilaga.
Ekonomisk redovisning
Västra Gästriklands samhällsbyggnads-
nämnd redovisar för Ockelbo kommun 
ett överskott för perioden på 1,5 mkr och 
en prognos på 0,5 mkr.

Nämndens överskott beror på lägre 
kostnader för bland annat utbildning. 
Utbildning för kommer att pågå löpande 
under året. Prognosen för helår blir ett 
överskott.

Miljö- och hållbarhetsenhetens över-
skott beror på inkomna LONA-bidrag 
(Naturlyftet) där kostnaderna ännu inte 
har fallit ut. Dessutom ska det göras ett 
arbete avseende miljöstrategiskt program 
för Ockelbo. Ett marginellt underskott 
förväntas främst på grund av lägre 
timintäkter.

Plan- och byggverksamheternas överskott 
beror på högre detaljplaneintäkter då 
fler planer har debiterats. Inom bygglov 
är intäkterna lägre. Då många ärenden 
har inkommit under januari-februari när 
vintertaxan gäller är det troligt att intäk-
terna totalt under året blir något lägre 
än budgeterat. Nämnden har många 
pågående planer därmed är prognosen 
att intäkterna kommer att bli högre vilket 
genererar ett överskott totalt.

Verksamheterna för bostadsanpassning 
har ett överskott på grund av lägre per-
sonalkostnader vilket beror på färre, men 
också enklare ärenden att handlägga. 
Därmed prognostiseras ett överskott.

Övrig verksamhet består av förvaltnings-
ledning och administration. Förvaltning-
ens OH- kostnader så som lokalhyror, 
IT- och telefoni med mera återfinns här. 
Överskottet beror hittills på lägre per-
sonalkostnader samt övriga kostnader. 
Årets resultat förväntas bli ett överskott 
bland annat på grund av lägre licenskost-
nader (engångstillfälle) för verksamheter-
nas ärendehanteringssystem.
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Utbildnings- och kulturnämnden ansva-
rar för förskola, fritidshem, grundskola 
och grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola samt kommunal vux-
enutbildning.

Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd 
till föreningar och studieförbund samt 
allmän kultur- och fritidsverksamhet 
ryms inom nämndens ansvarsområde 
liksom kommunövergripande kostverk-
samhet.

VIKTIGA HÄNDELSER
Förskolan
Förskolan i Ockelbo på väg att nå de 
målen som verksamheten satt upp. En 
del avdelningar kommer som brukligt är 
längre, andra behöver lite längre tid.

Svårigheten att rekrytera förskollärare 
har fortskridit under året men till vår 
glädje lyckades vi rekrytera två förskol-
lärare till kommunen som började sina 
anställningar i januari. Vi har fortsatt att 
annonsera de vakanta tjänsterna under 
våren (10 st) och anställt två förskollärare 
till hösten som startar sina anställningar 
i november.

Behovet att anordna en förkortad för-
skollärarutbildning för barnskötare är 
stort och det finns många intresserade, 
en fråga som ledningen måste arbeta 
vidare med.

Grundskolan
Under läsåret 2018/19 organiserades 
skolan under en rektor. Läsåret 18/19 
infördes organisationen med en rektor 
för grundskolan i Ockelbo kommun, 
under året så har rektor formerat sin 
inre organisation i form av anställning av 
ytterligare en biträdande rektor 
(1/2-19), en biträdande var med redan 
vid läsårsstart. Grundskolorna i kom-
munen har under året kommit närmre 
i form av mötes forum skapades där 
pedagogerna gavs möjlighet att mötas 
mellan skolenheterna. Organisationen 
är fortfarande i sin inledning, att sätta en 
organisation tar tid.

Vuxenutbildningen
En handlingsplan för vuxenutbildningen 
med prioriterade utvecklingsområden 
fastställdes under hösten 2018 och de 
första insatserna genomfördes under vå-
ren 2019 som en del i skolverkets riktade 
insatser.

En ny kombinationstjänst med inrikt-
ningen verksamhetsutvecklare och 
speciallärare har blivit en del av organi-
sationen från januari 2019.

Komvux i Ockelbo är en av 100 skolor 
av totalt 6 000 skolor i Sverige som blivit 
utvald för att delta i försöksverksamheten 
med digitalisering av nationella prov. 
Försöksverksamheten pågår till decem-
ber 2021 och från 2022 ska hela Sverige 
genomföra digitala nationella prov.

På ett år har vi gått från en behörig 
lärare till sex behöriga lärare vid SFI på 
motsvarande elevunderlag och det har 
fått ett mycket stort genomslag i verk-
samhetens kvalitet.

Ockelbo kommun har ingått ett avtal 
med Skolverket om att delta i de riktade 
insatserna som erbjuds kommuner med 
hög andel nyanlända elever i förhållan-
de till det totala elevantalet. Till grund 
för insatsen ligger Skolverkets uppdrag 
(U2015/3356/S) med syfte att stärka 
huvudmännens förmåga att skapa goda 
förutsättningar för nyanlända elevers lä-
rande. De riktade insatserna ger stöd till 
huvudmannens verksamhetsutveckling 
med inriktning på de nyanlända elever-
na. Insatsen är tidsbegränsad.
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra 
arbetssätt i god arbetsmiljö.

Mätbara mål Måluppfyllelse

Öka tryggheten i verksamheten – simkunnighet hos medborgarna priori-
teras under 2019.

Målet ej uppfyllt

Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.
(Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9.)

Målet uppfyllt

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola. 
Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

Målet ej uppfyllt

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens
Mätbara mål Måluppfyllelse
Vara en god arbetsgivare som behåller och utvecklar vår kompetenta 
personal i kommunen.

Målet uppfyllt

Höj personalens kompetens i skola och förskola så att personalen har 
rätt kompetens.

Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna 
och organisationen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna. 
Erbjuda generösare öppettider och tillgänglighet till biblioteket.

Delvis uppfyllt

Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering. 
Använda mer tid till direkt pedagogiskt arbete.

Målet ej uppfyllt

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola Delvis uppfyllt

Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola. Delvis uppfyllt

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i

Mätbara mål Måluppfyllelse

• Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya).
• Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.
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EKONOMISK REDOVISNING  
Ekonomisk redovisning har under 
våren analyserats och bearbetats för att 
möjliggöra att hämta upp så mycket som 
möjligt av prognostiserat underskott.

DRIFTSREDOVISNING
Utbildnings- och kulturnämnden redovi-
sar ett underskott för perioden om -2 303 
tkr fördelat på gymnasieskola +686 tkr 
och övriga verksamheter -2 989 tkr.

Delårsresultatet för perioden kopplas till 
förskolan och grundskolan som uppvisar 
underskott. Gymnasiet och vuxenutbild-
ningen uppvisar överskott.

Förskolans underskott förklaras av 
utökad personal inom elevhälsa och 
administration. Grundskolans underskott 
förklaras av retroaktiva löner, ökade 
kostnader för elevhälsa, placering och 
särskilt stöd. Gymnasieskolans överskott 
per 31 augusti 2019 kommer att vända 
under höstterminen då kostnaderna 
kommer att öka markant på grund av 
ökat antal elever på gymnasiet. Vuxenut-
bildningen visar ett överskott.

Den preliminära årsprognosen för Ut-
bildnings- och kulturnämnden redovisar 
ett resultat om -2 750tkr. Gymnasiesko-
lans preliminära prognos -1 900 tkr.

Det totala prognostiserade underskottet 
är -4 650 tkr på årsbasis.

INVESTERINGSREDOVISNING
Återstående investeringsmedel kommer 
att förbrukas under året.

FRAMTIDEN
Inom utbildningsverksamheterna finns 
behov av att ta fortsatta steg i att utrusta 
med digitala lärverktyg.

Vuxenutbildningen har utökat använ-
dare av IPads men där kvarstår några 
teknikaliteter innan beståndet kan utökas 
ytterligare. I förskolan finns tre IPads/
avdelning vilket täcker dagens behov.

Det är mycket hög beläggning i förskolan 
och fler avdelningar behövs, inte minst 
utifrån Skolverkets nya riktlinjer om 
barngruppernas storlek. 

Den nya förskolan ska enligt tidigare 
beräkning stå klar hösten 2019. Befintlig 
verksamhet flyttas då över dit och de 
gamla lokalerna rustas, vilket medför att 
en total utbyggnad inte är klar förrän 
2020.

Stora utmaningar inom utbildningssek-
torn då vi har många utmaningar. Flera 
av utmaningarna ligger i den generella 
kompetensförsörjningen. Hur utbildar vi 
våra elever så att de går mot den arbets-
marknad som finns. Även hur vi utbildar 
till de yrken vi själva ser en kompetens-
brist, välfärdsyrken så som vård- och 
omsorgspersonal men även behöriga 
pedagoger.

Kommunen har en positiv trend vad det 
gäller antalet elever i grundskolan, 2023 
kommer vi med det vi vet idag vara 591 
elever i grundskolan, det ställer krav på 
organisationen att hantera det på bästa 
sätt.
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SOCIALNÄMNDEN
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Socialnämnden planlägger, samordnar 
och utvecklar hela socialtjänsten, den 
kommunala hälso- och sjukvården, om-
sorgen om de äldre, samt omsorgen om 
personer med psykisk- och fysisk funk-
tionsvariation. Socialnämnden prövar 
tillstånd och utövar tillsyn för serve-
ringsärenden enligt alkohollagen och de 
kommunala riktlinjerna.

VIKTIGA HÄNDELSER
Ett antal släpp av nya versioner inom 
verksamhetssystemet Treserva. Arbetet 
har tidvis varit tidkrävande och tungar-
betat pga. av bristande funktionalitet i 
systemet. Ny version av planeringssyste-
met TES har gjort systemet mer lättar-
betat för användarna i Hemtjänsten/ 
Boendestöd.

Ett stort arbete har påbörjats kring 
”systemsäkerhet” - Risk och sårbarhets-
analyser, federerad inloggning samt 
”tvåfaktorsinlogg”. Syftar till att, på ett 
säkert sätt, kunna vara så mobila och 
digitala som möjligt bl.a. när det gäller 
dokumentation. Kommer att möjliggö-
ra igångsättande av Trygghetskameror 
innan årsskiftet.

Ett arbete har påbörjats som syftar till 
digital tillgänglighet enligt webbtillgäng-
lighetsdirektivet.

Märkbart ökat tryck på individ- och 
familjeomsorg under perioden. Ett exem-
pel är placeringar av barn och unga som 
ökat i förhållande till föregående år.
 
Stödboende stängde den sista maj 2019. 
Ungdomarna övergick till befintliga 
former av insatser inom individ- och fa-
miljeomsorg, med sociala kontrakt samt 
stöd i övrigt. Några ungdomar som har 
haft större vårdbehov har omplacerats. 
Under första halvåret 2019 har Ockelbo 
inte fått nya anvisningar.

Inom verksamheten ekonomiskt bistånd, 
har flera åtgärder och satsningar både på 
lokal och regeringsnivå inneburit mins-
kade kostnader för försörjningsstöd.

En satsning på löner för personalen inom 
individ- och familjeomsorg, har genom-
förts. Lönerna är nu mer rimliga i för-
hållande till andra kommuner avseende 
erfarenhet och utbildning.

Under sommaren inträffade ett antal 
svåra händelser inom individ- och famil-
jeomsorg. En extern resurs anlitas för 
hjälp med bearbetning.

Chefer, HR samt kommunal har åter-
upptagit arbetet med ”Heltid som norm/
Heltidsresan”. Medarbetare involveras 
under hösten.

Utökad samverkan med läkare från 
Ockelbo HC där man upprättat en ge-
mensam rutin som innefattar hembesök 
tillsammans med läkare till patienter in-
skrivna i HSV och bor i ordinärt boende. 

Ett flertal chefsbyten har skett under 
första halvan av året:
• Ny socialchef anställd fr o m febru-

ari 2019
• Enhetschef och biträdande enhets-

chef inom hemtjänsten har anställts i 
början av 2019.

• Enhetschef inom LSS/SOL tillträd-
de i juni 2019 med biträdande chef i 
september

Ökad sjukfrånvaro under perioden; 
utveckling;
2017 2018 2019-08-31
7,2 6,3 9,2

Tänkbara orsaker; Chefsbyten, fler lång-
tidssjukskrivna, oklar värdegrund, otyd-
lighet vid avtalsbyte, omorganisation, 
sjukskrivningar ej relaterade till arbetet.

Arbetet med att implementera arbetsme-
toden IBIC (Individens behov i centrum) 
har fortsatt under året. LSS handläg-
garen har under våren 2019 utbildat 
personal inom LSS och socialpsykiatri.

Under bokslutsperioden så har brukar-
underlaget på Bysjöstrand varit lågt, som 
mest 15 tomma lägenheter. Under våren 
har antalet brukare ökat - 7 tomma 
lägenheter i augusti 2019.

Under våren påbörjades ett samarbete 
med Arbetsmarknadsenheten och en dag 
i veckan viss personal på Bysjöstrand fått 
specialundervisning i yrkessvenska.
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra 
arbetssätt i god arbetsmiljö.

Mätbara mål Måluppfyllelse

Erbjuda fler aktiviteter för att öka nöjd-heten hos brukarna. Målet uppfyllt

Erbjuda mer ändamålsenliga lokaler för brukare och personal Målet uppfyllt
 

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens   
Mätbara mål Måluppfyllelse
Öka andelen personal med rätt kompetens. Målet uppfyllt

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt. Målet ej uppfyllt

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna 
och organisationen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Välfärdsteknik inom socialtjänsten underlättar för brukare* Målet ej uppfyllt

Utveckla/utbilda teknikstöd för medarbetare. Målet uppfyllt

Utbilda i användandet av teknik. (50 %) Målet uppfyllt

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i

Mätbara mål Måluppfyllelse

Öka antalet volontärer i väntjänsten Målet uppfyllt

TORGFÖR OCKELBO
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Sprida goda exempel från våra verksamheter i media. Målet uppfyllt
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EKONOMISK REDOVISNING
Socialnämnden redovisar ett överskott 
för perioden 5 587 tkr.
Årsprognos 5 600 tkr.
Kommentarer
Utifrån delårsbokslutet kan vi konstatera 
följande;

Område Kommentar

Individ- och familjeom-
sorg

Överskott/Lägre kost-
nader för placeringar 
samt försörjningsstöd

Särskilt boende Håller budget

Hemtjänst Överskott/Lägre per-
sonalkostnader pga av 
färre beslut

Hemsjukvård Håller budget

LSS/SOL Överskott/Färre beslut

Handläggarenhet Håller budget

Stab Överskott/IT kost, 
konsultkost, vakans, 
utbildningskostnader

FRAMTIDEN
Verifieringsprotokoll kommer att lämnas 
in i september för Treserva/TES. Ett le-
veransgodkännande kan då tas beroende 
på om leverantörerna tillgodosett kraven.

Granskning av rutiner/instruktioner 
samt behörighetsstyrningen genomför-
des under våren påvisade stora dator-
skyddsrättsliga brister inom tex Treserva. 
En systemförvaltare/projektledare har 
anställts för kvalitetssäkra systemen samt 
arbeta med olika projekt – initialt inom 
Digitalisering.

Ett utökat samarbete med skolan kom-
mer att inledas under hösten. Behov 
av utveckling av nya samarbetsformer 
främst med individ- och familjeomsorg-
föreligger. Arbetet pågår kring förebyg-
gande där en gemensam tjänst planeras 
att upprättas i samarbete med skolan.

Fortsatt satsning på kompetenshöjande 
åtgärder inom alla verksamhetsområden.

Arbete med lokalöversyn för hemtjänst.
Layoutöversyn för individ- och famil-
jeomsorg/stab. Främst med syfte att 
ytterligare öka säkerheten.

Den nationella utredningen om reglering 
av yrket undersköterska presenterades 
under våren, SOU 2019:20, ”Stärkt 
kompetens i vård och omsorg”. Kort 
sammanfattat föreslås att undersköterska 
ska bli en skyddad yrkestitel 1/1 2025. 
Socialstyrelsen föreslås ansvara för titeln 
som kopplas till en undersköterskeexa-
men.
Det kommer troligtvis innebära att titeln 
undersköterska endast är förbehållen den 
som genomgått särskild utbildning.

Den medicinska utvecklingen går framåt 
vilket innebär att fler personer behöver 
avancerad vård och omsorg i hemmet. 
En stor utmaning blir att ge trygg och 
säker omvårdnad och omsorg i de grad 
som den enskilde behöver och förväntar 
sig. Kommer att kräva samverkan och 
flexibilitet dygnet runt.

En snabbare utskrivning från sjukhu-
set kan leda till att vi får fler kunder i 
verksamheten med ett större behov av 
specialistvård.

Den nya Lagen om stöd och service,LSS 
lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2022.
• Personligt stöd till barn
• Förebyggande pedagogiskt stöd 
• Personlig service och boendestöd
Inget nytt att rapportera, ärendet beva-
kas

Barnkonventionen blir svensk lag den 
1 januari 2020 där ett större ansvar 
läggs på myndigheter att försäkra barns 
rättigheter.

Digitaliseringsplanen omsättande i prak-
tiken är en utmaning - vem, vad, hur. 
Benchmarking där lyckade satsningar på 
digitalisering/väldfärdsteknik initierats 
behöver genomföras.

Under oktober kommer den ”nya led-
ningsgruppen” för socialförvaltningen 
att genomföra två verksamhetsdagar. 
Focus kommer att vara;

• Formulera gemensamma aktiviteter 
mot Socialnämnden mål 

• Framtagande av relevanta nyckeltal
• Aktiviteter för att öka frisk närvaron
• Ökat samarbete internt förvaltning-

en 

Förutsättningarna att förstärka ledarska-
pet på individ- och familjeomsorg samt 
tillfällig förstärkning av ledarskapet på 
Bysjöstrand övervägs.

Fortsatt focus/satsning på preventivt/
förebyggande arbete inom individ- och 
familjeomsorg.
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DRIFTREDOVISNING 
Verksamhetens nettokostnader, tkr

Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Utfall

2019 2019 2019 2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31

Kommunstyrelsen  87 198     88 698    -1 500     58 132     55 649     2 483     54 276    

Utbildnings- och kulturnämnd  134 409     139 059    -4 650     89 606     91 909    -2 303     91 320    

Socialnämnd  146 020     140 370     5 650     97 347     91 760     5 587     92 577    

Kommunrevisionen  682     682     -       455     458    -3     359    

Valnämnden  50     50     33    -8     41     98    

Semesterlöneskuldsförändring -5 964    -5 847    

Summa styrelse och nämnder  368 359     368 809    -450     245 573     233 804     5 805     232 783    

Finansiering -7 395    -7 744     349    -4 930    -3 834    -1 096    -8 629    

Summa driftsredovisning  360 964     361 065    -101     240 643     229 970     4 709     224 154    

INVESTERINGSREDOVISNING
Investeringar, tkr

Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Utfall

2019 2019 2019 2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31

Kommunstyrelsen  14 600     45 000    -30 400     9 733     27 079    -17 346     2 834    

Utbildnings- och kulturnämnd  720     720     -       480     153     327     463    

Socialnämnd  300     -       300     200     -       200     -      

Summa investeringar  15 620     45 720    -30 100     10 413     27 232    -16 819     3 297    

Pågående arbeten

2017 2018 2019-08 Summa Total budget Kvarstår

Wij-förskola  72     5 385     19 710     25 167     33 000     7 833    

C-huset värme och vent  38     17     55     12 500     12 445    

Framtidens centrum  241     410     5 359     6 010     13 000     6 990    

Åbyggebyskola  2 500     2 500     3 500     1 000    

Bysjöstrand reservkraft  77     531     608     500    -108    
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PROGNOS
Kommunen Koncernen

Budget Prognos Utfall Prognos Utfall

2019 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter  114 239     114 291     80 808     181 211     159 219    

Verksamhetens kostnader -475 203    -475 269    -425 802    -525 743    -484 640    

Av- och nedskrivningar -12 707    -12 039    -12 018    -23 256    -24 255    

Verksamhetens nettokostnader -373 671    -373 017    -357 012    -367 788    -349 676    

Skatteintäkter  267 387     268 350     263 221     268 350     263 221    

Generella statsbidrag och utjämning  107 226     107 922     103 475     107 922     103 475    

Finansiella intäkter  1 100     1 438     2 251     1 488     1 862    

Finansiella kostnader -2 000    -1 277    -2 867    -3 035    -4 942    

Uppskjutna skatter -1 244    

Årets skatt -156    

Resultat  42     3 416     9 068     6 937     12 540    

RESULTATRÄKNING
Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31

Verksamhetens intäkter  49 806     48 910     98 946     86 387    

Verksamhetens kostnader 1 -279 778    -267 217    -316 300    -293 930    

Av- och nedskrivningar 2 -8 026    -8 112    -16 220    -14 078    

Verksamhetens nettokostnader 3 -237 998    -226 419    -233 574    -221 621    

Skatteintäkter 4  178 987     176 294     178 987     176 294    

Generella statsbidrag och utjämning  71 948     68 763     71 948     68 763    

Finansiella intäkter  1 512     1 817     1 542     1 485    

Finansiella kostnader -851    -795    -2 090    -1 908    

Årets skatt  163    

Resultat  13 598     19 660     16 813     23 176    
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BALANSRÄKNING
Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar  107    

Materiella tillgångar  234 038     242 064     443 095     449 725    

Pågående investeringar  35 410     6 283     57 374     17 665    

Finansiella anläggningstillgångar  32 636     32 636     6 805     6 805    

Summa anläggn tillgångar  302 084     280 982     507 274     474 302    

Fastigheter under exploatering  3 017     3 164     3 017     3 164    

Förråd  -       745     765    

Fordringar  18 774     22 788     20 332     26 140    

Kortfristiga placeringar  1 000     1 500     1 000     1 500    

Likvida medel  67 349     83 366     63 260     83 366    

Omsättningstillgångar  90 140     110 817     88 354     114 935    

SUMMA TILLGÅNGAR  392 224     391 799     595 628     589 237    

EGET KAPITAL O SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital  130 927     121 860     158 724     140 361    

Periodens resultat  13 598     9 067     16 813     12 540    

Summa eget kapital  144 525     130 927     175 536     152 901    

Avsättningar

Avsättningar (inkl löneskatt)  31 595     26 055     33 760     28 341    

Latent skatt  -       4 617     3 838    

Summa avsättningar  31 595     26 055     38 377     32 179    

SKULDER

Långfristiga skulder  150 200     150 200     317 442     318 198    

Kortfristiga skulder  65 903     84 617     64 273     85 959    

Summa skulder  216 103     234 817     381 715     404 157    

SUMMA SKULDER OCH 

EGET KAPITAL  392 224     391 799     595 628     589 237    

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden  177 658     178 438     10 973     11 141    

Ansvarsförbindelser  132 277     136 936     132 436     136 936    

Summa ställda panter och ansvarsförbindelser  309 935     315 374     143 409     148 077    
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KASSAFLÖDESANALYS
Delårsbokslut

Belopp i tkr 2019-08-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat  13 598    

Justeringar för avskrivningar och nedskrivningar  8 026    

Övriga justeringar    

Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar  5 540    

Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital  27 164    

Ökning (-)/minskning (+) exploateringsfastigheter  147    

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar  4 014    

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga placeringar  500    

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -18 714    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  13 111    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering av materiella tillgångar -29 127    

Investering av finansiella tillgångar  -      

Försäljning av finansiella tillgångar  -      

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 127    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av långfristiga fordringar  -      

Nyupptagna lån  -      

Amortering av skuld  -      

Vilkorade ägartillskott  -      

Förändring av övriga långfristiga skulder  -      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -      

Årets kassaflöde -16 016    

Likvida medel vid årets början  83 366    

Likvida medel vid periodens slut  67 349    

Förändring av likvida medel -16 016    
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FINANSIELLA NYCKELTAL
2019-08-31 2018 2017 2016

Eget kapital mkr

Tillgångar  392,2     391,8     370,9     365,9    

Skulder och avsättningar  247,7     260,8     249,0     251,0    

Eget kapital  144,5     130,9     121,9     114,8    

Soliditet i procent 37% 33% 33% 31%

Rörelsekapital mkr

Omsättningstillgångar  90,1     110,8     89,7     88,8    

Kortfristiga skulder + avsättningar  97,5     110,6     98,8     95,9    

Rörelsekapital -7,4 0,2 -9,2 -7,1

Likviditet i procent 92,5% 100,2% 90,7% 92,6%

Nettokostnadsutveckling mkr

Verksamhetens nettokostnader inkl jämförelsestörande poster  279,8     357,0     348,0     332,6    

Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster  279,8     357,0     348,0     332,6    

Utveckling av verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster 4,5% 2,6% 4,6% 3,7%

Skatteintäkter och utjämning

Skatteintäkter  179,0     263,2     259,0     250,0    

Kommunal utjämning (inkl fastighetsavgift)  71,9     103,4     95,6     93,3    

Summa skatteintäkter och kommunal utjämning  250,9     366,6     354,6     343,3    

Utveckling av skatteintäkter och kommunal utjämning 2,4% 3,4% 3,3% 5,1%

Andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning som åtgår till verk-
samhet exkl jämförelsestörande poster

89,7% 97,4% 98,1% 96,6%

Resultat i % av skatter och utjämning 5,4% 2,5% 2,0% 2,8%
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NOTFÖRTECKNING
Not Text

1 Semesterlöneskuldsförändring

Enlig god redovisningssed ska semesterlöneskuldsförändringen redovisas per augusti 2019, 5 964 tkr. 
Förändringen för 2018 finns inte beräknad utan är en beräkning utifrån 2019 års värde, 5 847 tkr

2 Avskrivningar

De planenliga avskrivningarna beräknas bli i likhet med budgetering.

3 Verksamhetens intäkter och kostnader 

Verksamhetens intäkter och kostnader har eliminierat från interna poster

Interna poster 2019-08-31 2018-08-31

Resultaträkning inkl interna poster

verksamhetens intäkter  70 691     75 429    

verksamhetens kostnader -300 663    -293 736    

Avskrivningar -8 026    -8 112    

Nettokostnad -237 998    -226 419    

Interna poster

verksamhetens intäkter -20 885    -26 519    

verksamhetens kostnader  20 885     26 519    

Avskrivningar

Nettokostnad  -     -    

Exkl int. poster

verksamhetens intäkter  49 806     48 910    

verksamhetens kostnader -279 778    -267 217       

Avskrivningar -8 026    -8 112    

Nettokostnad -237 998    -226 419    

4 Skatteintäkter och utjämning Årsbudget Budget Delårsbokslut Årsprognos

2019 2019-08-31 2019-08-31 2019

 Skatteintäkter

Prel kommunalskatt 270 091 180 061 180 714 271 070

Prognos slutavräkning -2 704 -1 803 -1 727 -2 721

Summa skatteintätker 267 387 178 258 178 987 268 350

Kommunal utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 73 022 48 681 49 027 73 541

Regleringsbidrag 3 591 2 394 2 774 4 161

Kostnadsutjämningbidrag 7 840 5 227 4 981 7 471

Mellankommunl utj LSS 5 128 3 419 3 502 5 253

Fastighetsavgift 12 635 8 423 8 607 12 911

Generella bidrag 5 010 3 340 3 057 4 586

Regleringsavgift 0 0

Summa kommunal utjämning 107 226 71 484 71 948 107 922

Summa skatter och utjämning 374 613 249 742 250 935 376 272
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5 Finansiella intäkter

De finansiella intäkterna avser borgensavgift, återbäring Kommuninvest samt intäkter från 
inkassoverksamheten.

6 Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna består av kostnadsräntor på av kommunen upptagna lån 
Låneskulden kommer att vid utgången av 2019 att vara 150,2 mkr.  
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Ockelbo kommun • Södra Åsgatan 30 D
816 80 Ockelbo

0297-555 00 • www.ockelbo.se
kommun@ockelbo.se
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-14 

Referens 
KS 2019/00673  
 

  

 
 [Huvudmottagare]  

 

Ändrad tidplan budgetprocessen 2020-2022 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Budgetprocessen flyttas fram i tid för att säkerställa den ekonomiska 

utvecklingen och konsekvenser av regeringens beslut om kommunal 
inkomstutjämning 

2. Extra ekonomiutskott fastställs till den 21 november 2019 
3. Kommunstyrelsen den 19 november 2019 flyttas till den 27 november 

2019 
4. Förslag till ändrad tidplan för budgetprocessen 2020-2022 godkänns i 

övrigt 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ny tidplan för fastställande av budget 2020–2022  
För att säkerställa den ekonomiska utvecklingen och konsekvenser av 
regeringens beslut om kommunal inkomstutjämning föreslås att kommunens 
budgetprocess flyttas fram i tid. Kommunen budgetprocess flyttas fram i tid 
för att kunna erhålla så aktuell information som möjligt. 

Inför fastställande av års- och flerårsbudget Ny tidplan 

Förslag till skattesats 2020 enligt plan; kommunstyrelsen den 29 
oktober och fullmäktige den 25 november 

29 oktober/ 
25 november 

Extra ekonomiutskott  21 november 

Kommunstyrelsen den 19 november flyttas till den 27 november, 
förslag till års- och flerårsbudget 

27 november 

Kommunfullmäktige – beslut till års- och flerårsbudget 17 december 

Förutsättningar att beakta 
Ekonomirapporten  
Sveriges kommuner och Landsting, SKL presenterar Ekonomirapporten den 
16 oktober och kommer där att en mer detaljerad analys av den ekonomiska 
utvecklingen och åtgärder som behöver vidtas för en fortsatt god välfärd till 
den växande andelen barn, unga och äldre.  

104



Ockelbo kommun 
Datum 
2019-10-14 

 
KS 2019/00673 

Sida 
2(2) 

 

 

Bedömningen är att redan i dag har kommuner och regioner stora 
ekonomiska utmaningar att hantera och det trycket kommer öka när vi nu går 
in i en period av lägre tillväxt och minskande tillväxt av skatteunderlaget. 
Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
SCB har presenterat preliminära uppgifter kring kostnadsutjämningen 2020 
för kommuner och regioner. Beräkningarna är gjorda utifrån de förändringar 
i systemet som regeringen föreslagit riksdagen (proposition 2019/20:11). 
Beräkningarna är preliminära och kommer att fastställas vid årsskiftet, 
förutsatt att riksdagen antar regeringens proposition. Riksdagen fattar beslut 
om kostnadsutjämningen den 20 november 2019 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-12 

Referens 
KS 2019/00672  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Skattesats 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut till kommunfullmäktige 
Utdebitering för år 2020 fastställs till oförändrad 22,76 per skattekrona  
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen (11 kap 8 §) att före oktober 
månads utgång lämna förslag till budget och skattesats för det följande året. 
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas under november 
månad, men kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång lämna 
förslag till skattesats för det följande året.  
Förslag till års- och flerårsbudget 2020–2022 har flyttats fram i tid och 
kommer att behandlas av kommunstyrelsen i november 2019 och beslut i 
fullmäktige i december 2019. Med anledning av detta måste enbart förslag 
till skattesats för år 2020 tas vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 
2019. 
Sammanställning skattesats/avgifter  
Det totala skatteuttaget för 2020 är 35,73, inkl avgift till Svenska kyrkan) 
fördelas enligt följande: 
 
Kommunal 

skatt 
Landstings 

skatt 
Begravnings 

avgift 
Kyrko- 
avgift 

 

22.76 11.51 0.25 1.21  

Begravningsavgift Betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Ingår i 
kyrkoavgiften för medlemmar i Svenska kyrkan. 
Kyrkoavgift Den sammanlagda avgift som betalas av medlemmar i Svenska 
kyrkan. 
                                                  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 
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Sida 
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Datum 
2019-10-03 

Referens 
KS 2019/00576  
 

  

 
 Personalutskottet 

 

Erbjudande till elever barn- och fritidsprogrammet 

Förslag till beslut 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen  
För närvarande är erbjudandet inte aktuellt med erbjudande till elever som 
genomgår barn- och fritidsprogrammet eftersom det inte föreligger någon 
brist på barnskötare. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Vid personalutskottets sammanträde i maj 2019 om föreslog 
personalutskottet att  
Alla elever som genomgår omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig 
utbildning) och uppfyller kompetenskraven kommer att erbjudas en 
tillsvidareanställning i kommunen.  
Diskussionen som fördes var att ett likadant erbjudande skulle erbjudas de 
elever som genomgår barn- och fritidsprogrammet.  
Ärendet bordlades vid personalutskottets sammanträde i september för att 
återupptas vid näst sammanträde. 
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Kommunkontoret 
Helldal, Anja Christina, 070-160 41 92 
anja_christina.helldal@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-05 

Referens 
KS 2018/00797  
3.1.3.3  

  

 
  

 

Riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning i 
Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Riktlinjerna för ortnamnsverksamhet och adressättning i Ockelbo 
kommun antas.                     
2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 december 2019. 
3. Framtida mindre revideringar kan genomföras av Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd, VGS. 
   

Sammanfattning av ärendet 
VGS har beslutat om förslag till riktlinjer för namnsättning på platser och 
vägar i Ockelbo kommun. För att de ska gälla ska de godkännas av Ockelbo 
kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 
VGS §127 2019 
Beslutsunderlag riktlinje Ockelbo 
Riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning i Ockelbo kommun 
Remissvar Ockelbo (beslut från socialnämnden §7 2017) 
Utbildnings- och kulturnämnden §26 2017 
Ockelbo kommunfullmäktige §9 2017                         

Ärendet 
Detaljer i ärendet finns att läsa i VGS beslut §127 2019-08-27 med 
tillhörande tjänsteskrivelse och bilagor.  
I namnberedningen representeras Ockelbo kommun av kommunarkivarien.  

 
 
Helldal, Anja Christina 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2019-08-27 
Mötets diarienummer 

VGS2019/8 

 

 
 

 
 

Justerarnas signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 VGS2019/58 

§ 127 Riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning, 
Ockelbo 

Beslut 
Kommunfullmäktige i Ockelbo föreslås besluta att 

1. anta riktlinjer för ortnamnsverksamheten och adressättning i Ockelbo 
kommun, 

2. riktlinjerna gäller från och med den 1 november 2019 och att 

3. anta att framtida mindre revideringar ska kunna genomföras av Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, VGS. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska avgöra vilken nämnd eller styrelse som ska ansvara 
för ortnamnsverksamhet och adressättning i kommunen och om delegering 
av uppgiften får ske. Ockelbo kommun har delegerat ortnamnsverksamheten 
och adressättningen till VGS. 

Namnsättning av allmänna platser och gator regleras i kulturmiljölagen med 
tillhörande föreskrifter. God ortnamnssed ska iakttas vid statliga och 
kommunala verksamheter. 

Utkast till riktlinjer har remitterats till socialnämnden och utbildnings- och 
kulturnämnden i Ockelbo, se bilaga 1. Socialnämnden godkände utkastet till 
riktlinjer, se bilaga 2. Kommunfullmäktige beslutade att tilldela utbildnings- 
och kulturnämnden rättigheten att ansvara för namnen på de 
idrottsanläggningar/arenor som ägs av kommunen, se KF 2017-03-06, § 9, se 
bilaga 3. 

Ansvaret för namnsättning av kommunalt ägda byggnader och anläggningar 
har diskuterats. Riktlinjerna innebär att de egna verksamheterna har rådighet 
över namnsättningen på alla byggnader. Namnsättning av anläggningar, som 
utgör allmän plats, föreslås beslutas av VGS. Namnsättning av anläggningar, 
som inte utgör allmän plats, föreslås beslutas av det förvaltningsorgan som 
ansvarar för anläggningen. Namnfrågan kan med fördel stämmas av med 
namnberedningen för att undvika dubbletter eller dylikt. 

Lägenhetsregistret är upprättat och taget i bruk i alla landets kommuner från 
och med den 1 november 2010. 

För att kunna föra registret bör det finnas rutiner och arbetssätt framtagna 
och fastställda. De föreslagna riktlinjerna för adressättning tydliggör detta 
arbete. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Sammanträdesdatum 
2019-08-27 

Mötets diarienummer 
VGS2019/8 

Sida 

2(2) 
 

Justerarnas signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 
Remiss angående ortnamnsverksamheten i Hofors, Ockelbo och Sandvikens 
kommun, 2017-02-09, dnr VGS2017/35, bilaga 1 
Remissvar socialnämnden i Ockelbo Kommun, 2017-02-23§ 7, bilaga 2 
Remissvar kommunfullmäktige i Ockelbo Kommun, 2017-03-06, § 9, bilaga 
3 
Riktlinje för ortnamnsverksamheten och adressättning i Ockelbo kommun 
Tjänsteskrivelse, dnr VGS2019/58 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 
Kommunstyrelsen i Ockelbo 
Lisa Wikblom, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
 
__________ 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

  

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Lisa Wikblom, 026-24 14 36 
lisa.wikblom@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-08-02 

Diarienummer 
VGS2019/58 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige i Ockelbo 

 

Riktlinje för ortnamnsverksamhet och adressättning 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige i Ockelbo föreslås besluta att 

1. Anta riktlinjer för ortnamnsverksamheten och adressättning i 
Ockelbo kommun. 

2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 november 2019. 
3. Anta att framtida mindre revideringar ska kunna genomföras av 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, VGS. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska avgöra vilken nämnd eller styrelse som ska ansvara 
för ortnamnsverksamhet och adressättning i kommunen och om delegering 
av uppgiften får ske.  
Ockelbo kommun har delegerat ortnamnsverksamheten och adressättningen 
till VGS.  
Namnsättning av allmänna platser och gator regleras i kulturmiljölagen med 
tillhörande föreskrifter. God ortnamnssed ska iakttas vid statliga och 
kommunala verksamheter.  
Utkast till riktlinjer har remitterats till socialnämnden och utbildnings- och 
kulturnämnden i Ockelbo, se bilaga 1. Socialnämnden godkände utkastet till 
riktlinjer, se bilaga 2. Kommunfullmäktige beslutade att tilldela utbildnings- 
och kulturnämnden rättigheten att ansvara för namnen på de 
idrottsanläggningar/arenor som ägs av kommunen, se KF 2017-03-06, § 9, se 
bilaga 3. 
Ansvaret för namnsättning av kommunalt ägda byggnader och anläggningar 
har diskuterats. Riktlinjerna innebär att de egna verksamheterna har rådighet 
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Datum
2019-08-02 

Diarienummer 
VGS2019/58 

Sida 
2(2) 

 

 

över namnsättningen på alla byggnader. Namnsättning av anläggningar, som 
utgör allmän plats, föreslås beslutas av VGS. Namnsättning av anläggningar, 
som inte utgör allmän plats, föreslås beslutas av det förvaltningsorgan som 
ansvarar för anläggningen. Namnfrågan kan med fördel stämmas av med 
namnberedningen för att undvika dubbletter eller dylikt.  
Lägenhetsregistret är upprättat och taget i bruk i alla landets kommuner från 
och med den 1 november 2010.  
För att kunna föra registret bör det finnas rutiner och arbetssätt framtagna 
och fastställda. De föreslagna riktlinjerna för adressättning tydliggör detta 
arbete.  

Beslutsunderlag 
Remiss angående ortnamnsverksamheten i Hofors, Ockelbo och Sandvikens 
kommun, 2017-02-09, dnr VGS2017/35, bilaga 1. 
Remissvar Socialnämnden i Ockelbo Kommun, 2017-02-23§ 7, bilaga 2. 
Remissvar Kommunfullmäktige i Ockelbo Kommun, 2017-03-06, § 9, bilaga 
3. 
Riktlinje för ortnamnsverksamheten och adressättning i Ockelbo kommun. 
Tjänsteskrivelse, dnr VGS2019/58. 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 
Kommunstyrelse i Ockelbo 
Lisa Wikblom, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

 

Underskrifter 

Yvonne Mickels 
Tf samhällsbyggnadschef 

Lisa Wikblom 
Förrättningsassistent 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

  

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
Fax 
026-27 07 75 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Yvonne Mickels, 026-24 11 53 
yvonne.mickels@sandviken.se 

 
Sida 
1(1) 

Datum 
2017-02-09 

  
VGS2017/35 

 
 

 
 

 
 
 

Ockelbo kommun 
Utbildnings- och kulturnämnden 
Socialnämnden 

 

Remiss angående ortnamnsverksamheten i Hofors, 
Ockelbo och Sandvikens kommun 
Den 1 april 2016 verkställdes beslutet att Hofors, Ockelbo och Sandviken ska 
samverka i en gemensam nämnd med tillhörande förvaltning; Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd och -förvaltning.  

I reglementet står att nämnden har i uppdrag att bereda och sätta namn på allmänna 
platser och gator samt ansvara för adressättning enligt Lag (2006:378) om 
lägenhetsregister. 
 
Arbetet med ortnamn har, innan fusionen genomfördes, utförts på lite olika sätt i de 
tre kommunerna. Behov finns av riktlinjer som tydliggör vem som gör vad och hur i 
frågor om ortnamnsverksamheten i kommunerna.  
 
Då riktlinjerna ska ge stöd i allt kommunalt arbete med namn på även t.ex. 
byggnader och anläggningar ges ni härmed möjlighet att ge återkoppling på 
innehållet i riktlinjerna. 
 
Svar önskas tacksamt senast den 31 mars 2017. E-posta Ert svar till 
vgs@sandviken.se 
 

Yvonne Mickels 
Stadsingenjör 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning  

Bilagor 
Bilaga 1 Utkast till riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Hofors, 

Ockelbo och Sandvikens kommun 
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Ockelbo Kommun, 816 80  Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se 
Utbildnings- och kulturförvaltningen  Lotta Wennlund  0297-55586  070-414 14 98  

lotta.wennlund@ockelbo.se 

1 (1) 

2017-03-31 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

SVAR PÅ REMISS ORTNAMNSVERKSAMHETEN I 
HOFORS, OCKELBO OCH SANDVIKENS KOMMUN 
Utbildnings och kulturnämnden i Ockelbo kommun behandlade förslaget till 
riktlinjer vid sammanträde 170322. 

Nämnden tyckte att förslaget såg bra ut! 

Enda tillägg/ändring som behöver göras i riktlinjerna är utifrån Ockelbo kommuns 
hantering av namn på kommunala idrottsanläggningar/arenor, se KF 170306 §9. 

I övrigt har utbildnings- och kulturnämnden inget att erinra eller tillägga. 

 

 

Lotta Wennlund 

Utbildnings- och kulturchef 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

  
 

 

 

 
 
 

Datum 
2019-08-13 

 
VGS2019/58 

 
 

 
 

 

» RIKTLINJER 

 
Ockelbo Kommuns 

Riktlinjer för 
ortnamnsverksamhet 

och adressättning 
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1 Namnsättning i Ockelbo kommun 
Kommunen har sedan lång tid tillbaka ansvarat för officiell namnsättning. 
Det gäller bland annat beslut om namn på gator, torg, parker och andra 
allmänna platser. Namnsättning kan även ske av andra aktörer som t.ex. 
Lantmäteriet och Trafikverket. 

2 Begreppet ortnamn 
Begreppet ortnamn definieras så här: ”Ortnamn är under en viss tid och i en 
viss krets av människor entydig benämning på en bestämd geografisk 
lokalitet.” 
Ortnamnens huvuduppgift är att fungera som orienteringsinstrument vid 
kommunikation mellan människor. De spelar också en stor roll för 
människors känsla av identitet och förankring i tillvaron. Namnen påminner 
ofta om ett levande förflutet och bidrar till att skapa hemkänsla och trygghet. 
Ortnamnen utgör kulturlandskapets immateriella del. 
Nästan alla platser omkring oss heter någonting. Ortnamn är inte bara namn 
på ”orter”, dvs. samhällen och städer, utan det är ett sammanfattande namn 
för alla geografiska namn. Grundläggande är att ortnamn är unika och 
lokaliserande. Det gör att ortnamn underlättar för taxi, färdtjänst, post, 
utryckningsfordon och andra transporter att hitta rätt. 

3 God ortnamnssed 
Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf införd i kulturmiljölagen 
(1988:950) med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed. 
Detta innebär bland annat att: 

 Hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl. 

 Ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, 
om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat. 

 Påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn. 
Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet 
användas i sin godkända form, enligt Lag (2013:548) om ändring i lagen 
(1988:950) om kulturminnen m.m. 

4 Beslutanderätt 
Kommunfullmäktige har beslutanderätt i kommunala namn- och 
adressärenden. Av reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnads-
nämnd, VGS, följer att VGS har i Ockelbo kommun rätt att självständigt 
fastställa namn på allmänna platser som kommunen är huvudman för såsom  
t ex gator, vägar, torg och parker. Detta gäller även för namnsättning av 
kommunens anläggningar som enligt detaljplanen anses vara allmän plats. 
För namnsättning av kommunens egna byggnader samt anläggningar som 
inte anses vara allmän plats, se punkt 7 och 8 nedan. 
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Undantaget från detta är kommunala idrottsanläggningar och arenor där 
utbildnings-och kulturnämnden tilldelas rättigheten att ansvara för 
namnsättningen, se KF, 2017-03-06, § 9.  
VGS har även i övrigt rätt att ta initiativ i namnfrågor. Innan dess ska 
nämnden dock ha rådgjort med det beredningsorgan i kommunen som 
handlägger namnärenden, Västra Gästriklands namnberedning.  

5 Västra Gästriklands namnberedning 
För beredning av namnärenden ska det finnas en särskild namnberedning; 
Västra Gästriklands namnberedning. Denna beredning ska svara för 
kommunens kontakter med Lantmäteriet och övriga myndigheter i 
namnfrågor. 
Namnberedningen ska bestå av stadsingenjör och/eller lantmäterichef, 
stadsarkitekt och/eller plan- och byggchef eller den som chef sätter i sitt 
ställe, arkivarie, nämndsekreterare samt vid behov adjungerande expert(er). 
Yttranden får begäras från kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, 
beredningar och tjänstemän. 
Stadsingenjören/lantmäterichefen är sammankallande och ordförande. 
Namnberedningen sammanträder på dag och tid som ordföranden 
bestämmer. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. Kallelsen ska skickas till alla som får närvara vid 
sammanträdet senast en vecka före nästa möte. 
En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 Principer vid ortnamnsfrågor  
Vid beredning av frågor rörande namngivning av gator, vägar, torg och 
parker ska följande principer tillämpas: 

 Tillvarata befintliga namn och bibehålla ortnamnsbruket i trakten,  
d v s verka för att bibehålla befintliga äldre namn. 

 Anknyta till kulturvårds- och hembygdsintressen vid tillfällen då det 
är lämpligt. 

 Använda befintliga namnkategorier då äldre namn saknas. I andra 
hand skapa nya namnkategorier och i tredje hand sker enskild 
namnsättning.  

 Ortnamn ska vara lätt att uttala, uppfatta och komma ihåg. Det ska 
inte förväxlas med andra namn och helst vara unikt i regionen.  

 Namn får inte heller inbjuda till löje eller ge anledning till mindre 
behagliga associationer.  

 Ortnamn ska följa språkriktighet och svenska skrivregler.  

 Kortare återvändsgator får i regel inga egna namn. Adressnummer 
sätts efter intilliggande ”större” gata eller väg.  
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6 Övriga beslutsbefogenheter och arbetssätt 
VGS har rätt att självständigt fastställa namn på vägar som inte står under 
kommunens huvudmannaskap.1 

Nämnden och namnberedningen ska, i mån av resurser, hjälpa byggherrar 
och andra med kostnadsfri rådgivning i ortnamnsfrågor. Samråd mellan 
byggherrar och kommunen bör komma till stånd i tidigast möjliga skede i 
planeringsprocessen. 
För t ex nya fritidsområden bör VGS använda sig av möjligheten att i 
exploateringsavtal införa bestämmelser om att kommunen ska godkänna 
namn på vägar och anläggningar i området. 
VGS och namnberedningen bör verka för att ägare till skogsfastigheter 
samråder med kommunerna innan de ger skogsbilvägar namn och förser 
vägarna med namnskyltar. Detsamma bör gälla trafikhuvudmän för ortnamn 
på skyltar vid busshållplatser.  

7 Namn på kommunens egna byggnader  
Namn på kommunens egna byggnader fastställs av det förvaltningsorgan 
som har verksamhet i byggnaden. Om det t.ex. byggs en skola tar utbildnings 
och kulturförvaltningen fram förslag på skolans namn, vilket fastställs 
genom beslut i utbildnings- och kulturnämnden. Det är lämpligt att kontakt 
tas med namnberedningen för att säkerställa att inga dubblettnamn tillskapas. 

8 Namn på kommunens egna anläggningar (som inte 
anses vara allmän platsmark) 

Namn på kommunens egna anläggningar, med undantag av 
idrottsanläggningar och arenor, som inte anses vara allmän platsmark, 
fastställs av det förvaltningsorgan som ansvarar för anläggningen. Det är 
lämpligt att kontakt tas med namnberedningen för att säkerställa att inga 
dubblettnamn tillskapas. 

9 Namn på kvarter som utgör fastighetsbeteckning 
Namn på kvarter inom Ockelbo kommun, som utgör fastighetsbeteckning, 
beslutas av den statliga lantmäterimyndigheten, efter samråd med 
Lantmäteriet. 

10 Planprocessen och namnärenden 
Namnförslag ska utarbetas i så tidigt skede som möjligt i planprocessen. 
Helst innan förslag till detaljplan skickas ut på samråd bör namnberedningen 
lägga fram förslag till namn på de allmänna platser som finns inom 
planområdet. Namnförslag ska så snart som möjligt göras allmänt kända. 

                                                      
1 Regeringsrätten har den 25 mars 2002, mål 4309-1998, avslagit överklagande av dom i Kammarrätten 
beträffande kommunens rätt att besluta om namn på enskild väg utanför detaljplanelagda område. Detta 
innebär att kommunens beslut om namnsättning står fast. Genom domen, som har prejudicerande 
verkan, har det klargjorts att det är kommunallagens allmänna befogenheter i 2 kap. 1 § som utgör det 
rättsliga stödet för sådan kommunal namnsättning. 126
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Förslag till namn på gator etc. ska fogas till planförslaget vid utställning. 
Namnärendet behandlas samtidigt med planärendet i beslutsprocessen. 

11 Ändring av befintliga ortnamn 
Hävdvunna ortnamn inte ska ändras utan starka skäl. Förändringar av 
vägnätet i samband med nya eller ändrade detaljplaner eller andra 
förändringar eller utbyggnader i samhället kan vara skäl till översyn av 
berörda ortnamn, till exempel väg- och kvartersnamn. Ett annat skäl kan vara 
ett beaktande av säkerhets- eller trygghetsaspekter där uppenbara 
förväxlingsrisker föreligger för polis, räddningstjänst med flera. Ortnamn ska 
inte ändras mer än absolut nödvändigt. 
När ändring av gatunamn eller vägnamn planeras bör fastighetsägare, 
hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och eventuellt andra som berörs 
underrättas om förslaget och om motiven för detta. De som berörs av 
ändringsförslaget ska få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan 
det överlämnas till VGS för beslut. Beslut om ny eller ändrad adress ska 
meddelas till representant som är berörd av beslutet.  

12 Personnamn 
Användning av personnamn i namn på gator, byggnader etc. bör ske med 
försiktighet. Levande personers namn ska inte användas. Minst fem år ska ha 
passerat efter att personen i fråga avled innan namnet används. Personen bör 
även haft en relation till platsen som ska namnges. Personen ska också vara 
väl känd för allmänheten och varit en god medborgare. Detta gäller både 
lokalt som utanför kommunens gränser. Det kan dock finnas fall då det är 
motiverat att på detta sätt hedra en person, som inte är så känd, men som har 
betytt mycket för trakten.  

13 Adresser och lägenhetsnumrering  
VGS är ansvarig för adressättning i kommunen och för att ajourföring av 
adresserna sker i det nationella adressregistret. 
En belägenhetsadress är en unik plats utan att den anges med koordinater, 
t.ex. entrén till ett hus. För att en adress ska vara en belägenhetsadress krävs 
att den beslutats av den som är ansvarig för detta, d.v.s. kommunen. 
En belägenhetsadress ska vara unik och bestå av: 

 Kommunnamnet 

 Kommundelsnamnet - om sådant finns 

 Adressområdet - gatan, vägen, byn eller gården 

 Adressplatsen - numret med eventuell bokstav 
Inom gatuadressområde och metertalsadressområde ska numrering göras så 
att adressplatser på ena sidan vägen ges udda nummer och de på andra sidan 
ges jämna nummer. Befintliga principer för adressnumrering följs. 
Udda nummer ges normalt på vänster sida i numreringsriktningen och jämna 
nummer på höger sida. Numreringsriktningen bör vara utåt från en tätorts 
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centrum. Återvändsgator och andra mindre stickvägar bör numreras från 
anslutningen till huvudvägen och utåt. Parallella gator bör ha samma 
numreringsriktning. 
Hushålls- och bostadsstatistik framställs av uppgifter i lägenhetsregistret och 
i folkbokföringen. Statistiken har ersatt folk- och bostadsräkningarna, som 
senast genomfördes år 1990. 
Kommunerna uppdaterar lägenhetsregistret med hjälp av uppgifter från 
fastighetsägarna och beslutar om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla. 
Som fastighetsägare är man skyldig att lämna uppgifter till kommunen om 
sådana förändringar i sitt lägenhetsbestånd som innebär att uppgifterna i 
registret behöver ändras. VGS beslutar om lägenhetsnummer. 
Lagen (2006:378) om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006. 
Regelverket består även av förordning (2007:108) om lägenhetsregister och 
Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2007:3). 
Fastighetsägaren beställer, sätter upp och bekostar adressnummerskyltar på 
byggnader. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med Ockelbo kommuns 
allmänna ordningsföreskrifter § 17, fastställda av kommunfullmäktige  
2013-03-04, § KF 8/13. 
 

 Information och dokumentation  
 
Meddelande om nya eller ändrade namn eller adressnummer lämnas till 
remissinstanserna samt andra som kan vara berörda. I meddelandet ska alltid 
anges den tidpunkt från vilken det nya eller ändrade namnet eller 
gatuadressen ska gälla. 

14 Skyltning 
När skyltning behövs av kommunala vägar och allmänna platser ligger 
ansvaret hos kommunstyrelsen att utföra och bekosta skyltningen. Driftas 
vägen av annan väghållare är det väghållarens ansvar att utföra och bekosta 
skyltningen. Skyltbeståndet ska hålla en godtagbar standard.  
Fastighetsägaren beställer, sätter upp och bekostar adressnummerskyltar på 
byggnader. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med Ockelbo kommuns 
allmänna ordningsföreskrifter § 17, fastställda av kommunfullmäktige  
2013-03-04, § KF 8/13. 
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Referenser 

Internet 
Lantmäteriet - Ortnamn 
Lantmäteriet - Adresser 
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1 Namnsättning i Ockelbo kommun 

Kommunen har sedan lång tid tillbaka ansvarat för officiell namnsättning. 
Det gäller bland annat beslut om namn på gator, torg, parker och andra 
allmänna platser. Namnsättning kan även ske av andra aktörer som t.ex. 
Lantmäteriet och Trafikverket. 

2 Begreppet ortnamn 

Begreppet ortnamn definieras så här: ”Ortnamn är under en viss tid och i en 
viss krets av människor entydig benämning på en bestämd geografisk 
lokalitet.” 

Ortnamnens huvuduppgift är att fungera som orienteringsinstrument vid 
kommunikation mellan människor. De spelar också en stor roll för 
människors känsla av identitet och förankring i tillvaron. Namnen påminner 
ofta om ett levande förflutet och bidrar till att skapa hemkänsla och trygghet. 
Ortnamnen utgör kulturlandskapets immateriella del. 

Nästan alla platser omkring oss heter någonting. Ortnamn är inte bara namn 
på ”orter”, dvs. samhällen och städer, utan det är ett sammanfattande namn 
för alla geografiska namn. Grundläggande är att ortnamn är unika och 
lokaliserande. Det gör att ortnamn underlättar för taxi, färdtjänst, post, 
utryckningsfordon och andra transporter att hitta rätt. 

3 God ortnamnssed 

Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf införd i kulturmiljölagen 
(1988:950) med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed. 

Detta innebär bland annat att: 

 Hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl. 

 Ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, 
om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat. 

 Påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn. 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet 
användas i sin godkända form, enligt Lag (2013:548) om ändring i lagen 
(1988:950) om kulturminnen m.m. 

4 Beslutanderätt 

Kommunfullmäktige har beslutanderätt i kommunala namn- och 
adressärenden. Av reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnads-
nämnd, VGS, följer att VGS har i Ockelbo kommun rätt att självständigt 
fastställa namn på allmänna platser som kommunen är huvudman för såsom  
t ex gator, vägar, torg och parker. För namnsättning av kommunens egna 
byggnader och anläggningar, se punkt 7 nedan. 

VGS har även i övrigt rätt att ta initiativ i namnfrågor. Innan dess ska 
nämnden dock ha rådgjort med det beredningsorgan i kommunen som 
handlägger namnärenden, Västra Gästriklands namnberedning.  
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5 Västra Gästriklands namnberedning 

För beredning av namnärenden ska det finnas en särskild namnberedning; 
Västra Gästriklands namnberedning. Denna beredning ska svara för 
kommunens kontakter med Lantmäteriet och övriga myndigheter i 
namnfrågor. 

Namnberedningen ska bestå av stadsingenjör och/eller lantmäterichef, 
stadsarkitekt och/eller plan- och byggchef eller den som chef sätter i sitt 
ställe, arkivarie, nämndsekreterare samt vid behov adjungerande expert(er). 
Yttranden får begäras från kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, 
beredningar och tjänstemän. 

Stadsingenjören/lantmäterichefen är sammankallande och ordförande. 
Namnberedningen sammanträder på dag och tid som ordföranden 
bestämmer. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. Kallelsen ska skickas till alla som får närvara vid 
sammanträdet senast en vecka före nästa möte. 

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 Principer vid ortnamnsfrågor  
Vid beredning av frågor rörande namngivning av gator, vägar, torg och 
parker ska följande principer tillämpas: 

 Tillvarata befintliga namn och bibehålla ortnamnsbruket i trakten,  
d v s verka för att bibehålla befintliga äldre namn. 

 Anknyta till kulturvårds- och hembygdsintressen vid tillfällen då det 
är lämpligt. 

 Använda befintliga namnkategorier då äldre namn saknas. I andra 
hand skapa nya namnkategorier och i tredje hand sker enskild 
namnsättning.  

 Ortnamn ska vara lätt att uttala, uppfatta och komma ihåg. Det ska 
inte förväxlas med andra namn och helst vara unikt i regionen.  

 Namn får inte heller inbjuda till löje eller ge anledning till mindre 
behagliga associationer.  

 Ortnamn ska följa språkriktighet och svenska skrivregler.  

 Kortare återvändsgator får i regel inga egna namn. Adressnummer 
sätts efter intilliggande ”större” gata eller väg.  

6 Övriga beslutsbefogenheter och arbetssätt 

VGS har rätt att självständigt fastställa namn på vägar som inte står under 
kommunens huvudmannaskap.1 

                                                      
1 Regeringsrätten har den 25 mars 2002, mål 4309-1998, avslagit överklagande av dom i Kammarrätten 
beträffande kommunens rätt att besluta om namn på enskild väg utanför detaljplanelagda område. Detta 
innebär att kommunens beslut om namnsättning står fast. Genom domen, som har prejudicerande 
verkan, har det klargjorts att det är kommunallagens allmänna befogenheter i 2 kap. 1 § som utgör det 
rättsliga stödet för sådan kommunal namnsättning. 137
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Nämnden och namnberedningen ska, i mån av resurser, hjälpa byggherrar 
och andra med kostnadsfri rådgivning i ortnamnsfrågor. Samråd mellan 
byggherrar och kommunen bör komma till stånd i tidigast möjliga skede i 
planeringsprocessen. 

För t ex nya fritidsområden bör VGS använda sig av möjligheten att i 
exploateringsavtal införa bestämmelser om att kommunen ska godkänna 
namn på vägar och anläggningar i området. 

VGS och namnberedningen bör verka för att ägare till skogsfastigheter 
samråder med kommunerna innan de ger skogsbilvägar namn och förser 
vägarna med namnskyltar. Detsamma bör gälla trafikhuvudmän för ortnamn 
på skyltar vid busshållplatser.  

7 Namn på kommunens egna byggnader och 
anläggningar 

Namn på kommunens egna byggnader och anläggningar fastställs av det 
förvaltningsorgan som ansvarar för byggnaden/anläggningen. Det är lämpligt 
att kontakt tas med namnberedningen för att säkerställa att inga 
dubblettnamn tillskapas. 

8 Namn på kvarter som utgör fastighetsbeteckning 

Namn på kvarter inom Ockelbo kommun, som utgör fastighetsbeteckning, 
beslutas av den statliga lantmäterimyndigheten, efter samråd med 
Lantmäteriet. 

9 Planprocessen och namnärenden 

Namnförslag ska utarbetas i så tidigt skede som möjligt i planprocessen. 
Helst innan förslag till detaljplan skickas ut på samråd bör namnberedningen 
lägga fram förslag till namn på de allmänna platser som finns inom 
planområdet. Namnförslag ska så snart som möjligt göras allmänt kända. 
Förslag till namn på gator etc. ska fogas till planförslaget vid utställning. 
Namnärendet behandlas samtidigt med planärendet i beslutsprocessen. 

10 Ändring av befintliga ortnamn 

Hävdvunna ortnamn inte ska ändras utan starka skäl. Förändringar av 
vägnätet i samband med nya eller ändrade detaljplaner eller andra 
förändringar eller utbyggnader i samhället kan vara skäl till översyn av 
berörda ortnamn, till exempel väg- och kvartersnamn. Ett annat skäl kan vara 
ett beaktande av säkerhets- eller trygghetsaspekter där uppenbara 
förväxlingsrisker föreligger för polis, räddningstjänst med flera. Ortnamn ska 
inte ändras mer än absolut nödvändigt. 

När ändring av gatunamn eller vägnamn planeras bör fastighetsägare, 
hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och eventuellt andra som berörs 
underrättas om förslaget och om motiven för detta. De som berörs av 
ändringsförslaget ska få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan 
det överlämnas till VGS för beslut. Beslut om ny eller ändrad adress ska 
meddelas till representant som är berörd av beslutet.  
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11 Personnamn 

Användning av personnamn i namn på gator, byggnader etc. bör ske med 
försiktighet. Levande personers namn ska inte användas. Minst fem år ska ha 
passerat efter att personen i fråga avled innan namnet används. Personen bör 
även haft en relation till platsen som ska namnges. Personen ska också vara 
väl känd för allmänheten och varit en god medborgare. Detta gäller både 
lokalt som utanför kommunens gränser. Det kan dock finnas fall då det är 
motiverat att på detta sätt hedra en person, som inte är så känd, men som har 
betytt mycket för trakten.  

12  Skyltning 

När skyltning behövs av kommunala vägar och allmänna platser ligger 
ansvaret hos kommunstyrelsen att utföra och bekosta skyltningen. Driftas 
vägen av annan väghållare är det väghållarens ansvar att utföra och bekosta 
skyltningen. Skyltbeståndet ska hålla en godtagbar standard.  

Fastighetsägaren beställer, sätter upp och bekostar adressnummerskyltar på 
byggnader. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med Ockelbo kommuns 
allmänna ordningsföreskrifter § 17, fastställda av kommunfullmäktige  
2013-03-04, § KF 8/13. 

13 Adresser och lägenhetsnumrering  

VGS är ansvarig för adressättning i kommunen och för att ajourföring av 
adresserna sker i det nationella adressregistret. 

En belägenhetsadress är en unik plats utan att den anges med koordinater, 
t.ex. entrén till ett hus. För att en adress ska vara en belägenhetsadress krävs 
att den beslutats av den som är ansvarig för detta, d.v.s. kommunen. 

En belägenhetsadress ska vara unik och bestå av: 

 Kommunnamnet 

 Kommundelsnamnet - om sådant finns 

 Adressområdet - gatan, vägen, byn eller gården 

 Adressplatsen - numret med eventuell bokstav 

Inom gatuadressområde och metertalsadressområde ska numrering göras så 
att adressplatser på ena sidan vägen ges udda nummer och de på andra sidan 
ges jämna nummer. Befintliga principer för adressnumrering följs. 

Udda nummer ges normalt på vänster sida i numreringsriktningen och jämna 
nummer på höger sida. Numreringsriktningen bör vara utåt från en tätorts 
centrum. Återvändsgator och andra mindre stickvägar bör numreras från 
anslutningen till huvudvägen och utåt. Parallella gator bör ha samma 
numreringsriktning. 

Hushålls- och bostadsstatistik framställs av uppgifter i lägenhetsregistret och 
i folkbokföringen. Statistiken har ersatt folk- och bostadsräkningarna, som 
senast genomfördes år 1990. 

Kommunerna uppdaterar lägenhetsregistret med hjälp av uppgifter från 
fastighetsägarna och beslutar om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla. 

139



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2018-08-13 

      
VGS2018/107 

      
5(6) 

 

 

Som fastighetsägare är man skyldig att lämna uppgifter till kommunen om 
sådana förändringar i sitt lägenhetsbestånd som innebär att uppgifterna i 
registret behöver ändras. VGS beslutar om lägenhetsnummer. 

Lagen (2006:378) om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006. 
Regelverket består även av förordning (2007:108) om lägenhetsregister och 
Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2007:3). 

Fastighetsägaren beställer, sätter upp och bekostar adressnummerskyltar på 
byggnader. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med Ockelbo kommuns 
allmänna ordningsföreskrifter § 17, fastställda av kommunfullmäktige  
2013-03-04, § KF 8/13. 

 

 Information och dokumentation  
 
Meddelande om nya eller ändrade namn eller adressnummer lämnas till 
remissinstanserna samt andra som kan vara berörda. I meddelandet ska alltid 
anges den tidpunkt från vilken det nya eller ändrade namnet eller 
gatuadressen ska gälla. 
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Referenser 

Internet 
Lantmäteriet - Ortnamn 

Lantmäteriet - Adresser 
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Ekonomienheten 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-13 

Referens 
KS 2019/00650  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande - Samråd om viktiga frågor inför arbetet med 
förvaltningsplan 2021-2027 i Bottenhavets 
vattendistrikt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings 
yttrande som sitt eget. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt samråder inom 
vattenförvaltning mellan 2 maj och 1 november 2019. Samrådshandlingen 
heter ”Viktiga vattenfrågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027”. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har fått i uppdrag 
att tillsammans med olika delar av kommunernas organisationer ta fram ett 
yttrande. 
Förvaltningen bedömer att de viktigaste frågorna har lyfts fram i 
samrådsunderlaget, men vill dock betona behovet av prioritering av följande 
frågor: 

 Bättre kommunikation av ansvar och roller inom vattenförvaltningen 

 Tydligare stöd och tillsynsvägledning 

 Ökad miljöövervakning för mer rättssäkra miljökvalitetsnormer 

 Diskussion om rimliga resurser i åtgärdsarbetet 
                         

Beslutsunderlag 
VGS 190924 § 142 Yttrande förvaltningsplan 
                          

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Västernorrland 
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Öka åtgärdstakten Samverkan och dialog Kommande åtgärdsprogram Övriga synpunkter
Fråga 1a Fråga 1b Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5

Skriv in namnet på den 
organisation/myndighet/kommun du 
representerar i rutan nedan.

Har Vattenmyndigheten i Bottenhavets 
vattendistrikt fångat upp de viktigaste 
vattenfrågorna i samrådshandlingen?

Saknas det någon viktig fråga?

Eller är det något som borde prioriteras om?

Vilka hinder ser ni i arbetet med vattenfrågor? 

Vilka lösningar ser ni? 

Vilken samverkan och dialog anser ni behövs i 
arbetet med vattenfrågor? 

Vilka behöver samverka? Om vad?

Hur kan kommande åtgärdsprogram förbättras 
för att vara mer användbart i ert arbete? 

Finns det exempelvis delar som behöver 
förtydligas, i så fall hur? 

Borde åtgärdsprogrammet vara ännu mer 
regionalt anpassat än vad det är idag?

Övriga synpunkter om vattenförvaltning?

Hofors kommun
Ockelbo kommun
Sandvikens kommun

Ja, helt och hållet Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
bedömer att de viktigaste frågorna har lyfts fram. 
Förvaltningen vill dock betona behovet av prioritering 
av följande frågor:
Bättre kommunikation av ansvar och roller inom 
vattenförvaltningen
Tydligare stöd och tillsynsvägledning
Ökad miljöövervakning för mer rättssäkra 
miljökvalitetsnormer
Diskussion om rimliga resurser i åtgärdsarbetet

Då vårt vattendistrikt innehåller många 
vattenförekomster och det kan vara långt mellan 
mätpunkterna, bygger många miljökvalitetsnormer på 
schabloniserade data. Det innebär att datat för den 
enskilda förekomsten kan innehålla potentiellt stora 
felkällor. Miljökvalitetsnormer baserade på dessa 
ibland tveksamma data kan i vissa fall ställa alltför 
höga krav på åtgärder och därmed bli ett hinder för 
utvecklingen i området. Bättre miljöövervakning 
behövs därmed, så att rätt krav ställs på rätt plats.
Tillräckliga resurser är en svår nöt att knäcka. 
Åtgärderna i åtgärdsplanen är inte rimliga i förhållande 
till kostnaderna, vilket har fått som effekt att både 
kommuner och länsstyrelser ligger efter i 
åtgärdstakten. Skulle det kunna finnas en 
motsvarighet till medlen för energi- och 
klimatrådgivning? Det är svårt att behålla kompetens 
och bedriva ett långsiktigt arbete på tillfälliga 
projektmedel.
Vattenkartan i VISS är svår att använda och tolka, 
vilket leder att inspektörer tvekar kring att använda 
materialet i viktiga beslut.

I samrådshandlingen framgår att vattenmyndigheten 
har ett nära samarbete med länsstyrelserna och 
kommunerna, något som vi ur kommunperspektiv 
inte känner igen oss i. Kommunen uppfattar att 
vattenmyndigheten varit väldigt anonyma.
Samarbete innebär ett givande och tagande. Vi 
bedömer att vattenmyndigheten inte endast behöver 
nå ut till politiska ledningar utan att det fortfarande 
finns ett stort behov av stöd och hjälp till 
tjänstemannasidan. 290 kommuner ska inte behöva 
söka information på egen väg när det redan finns väl 
upparbetade kanaler via länsstyrelsernas 
tillsynsvägledning.
I underlaget framhålls att tillsynsvägledning ska 
bedrivas av Havs- och vattenmyndigheten och av 
Naturvårdsverket. Dessa har inte kommunerna som 
huvudsaklig mottagare av sin tillsynsvägledning. Vi 
anser att Vattenmyndigheten och 
Beredningssekretariaten på Länsstyrelserna bör ha den 
primära rollen som tillsynsvägledare.   Kanske 
Vattenmyndigheten skulle kunna bjuda in tjänstemän 
och politiker i en större hearing för att lyfta 
vattenfrågorna i samhället?
Vattenrådens roll att skapa samverkan och transparens 
fungerar på vissa ställen bra, men på andra ställen är 
det endast ett nödvändigt forum utan innehåll som 
varken leder till utveckling eller egentlig samverkan.

Förvaltningen ser positivt på att VISS utvecklas till 
det bättre. Det vore bra om en WMS-tjänst fanns för 
VISS och att koordinatsystemet uppdateras till ett 
nyare, från RT90 till SWEREF99TM. 
Om vissa halter ska skärpas behöver det vara 
vetenskapligt grundat, ex gällande utsläpp från 
avloppsreningsverk.
Vi har haft vattenförvaltningen relativt länge, en del 
av åtgärderna har blivit en del av den ordinarie 
verksamheten men vi har inte hittat metoder för att 
arbeta med alla åtgärder. Här behöver 
vattenmyndigheten hjälpa till med att sprida goda 
exempel och stötta för att kunna jobba med de delar 
som är svårare såsom exempelvis dagvattenarbete eller 
hur vattenförvaltningen på ett bättre sätt kan fungera 
inom planverksamheten. Förvaltningen efterlyser 
också en diskussion om hur samhällets resurser bäst 
ska fördelas.

Förvaltningen delar inte uppfattningen om att 
översiktsplanen ska bli juridiskt bindande för 
miljökvalitetsnormer för vatten. Om vattenfrågorna 
blir bindande är det högst troligt att fler frågor blir 
bindande. En juridiskt bindande översiktsplan riskerar 
att  urholka detaljplanerna och syftet  att 
översiktsplanen som ska vara ett visionärt dokument 
för kommunen hade försvunnit.
Vägledning saknas för tillsynsarbetet i relation till 
miljökvalitetsnormerna, exempelvis gällande jordbruk. 
Det förekommer att verksamheter pekar på någon 
annan som ger mycket större påverkan på helheten. Vi 
behöver hjälp med argument för att ställa krav på 
olika verksamheter.

Övergripande
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 

Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 

Stadshuset, Odengatan 37 
Telefon 

026-24 00 00 
 

 

E-post 

vgs@sandviken.se 
Hemsida 

www.sandviken.se 

Organisationsnr 

212000-2346 
 

 

 

 

Anna Bredberg, 026-24 17 71 
anna.bredberg@sandviken.se 
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YTTRANDE 
 

 

 
 

 
Kommunstyrelserna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens 
kommuner 

 

Yttrande till Samråd om viktiga frågor inför arbetet med 
förvaltningsplan 2021-2027 i Bottenhavets 
vattendistrikt 

Vattenmyndigheten har skickat ut en samrådshandling för Samråd om 
viktiga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027 i Bottenhavets 
vattendistrikt.  

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har fått i uppdrag av 
Sandvikens, Hofors och Ockelbo kommuner att samla in synpunkter och ta 
fram ett yttrande. Följande personer har, förutom undertecknad, varit med 
och lämnat synpunkter som ligger till grund i yttrandet: 

Hanna Andersson, miljöinspektör miljöskydd VGS 

Ylva Andersson, miljöinspektör hälsoskydd VGS 

Johanna Weglin Nilsson, miljöinspektör hälsoskydd VGS 

Maria Eklöv, miljöinspektör dricksvattenförsörjning VGS 

Emelie Jonsson, projektledare Vatten- och avloppsplan VGS 

Andreas Wallström, planhandläggare VGS 

Tobias Wennergrund, planhandläggare VGS 

Sara Larsson, kommunsamordnare Gästrike Vatten AB 

John Östblom, VA-strateg Sandviken Energi Vatten AB 

Helena Almgren, tekniska kontoret, Kommunstyrelsen Sandviken 

 

Nedanstående yttrandet följer de frågor Vattenmyndigheten vill ha svar på 
(nedanstående lämnas till Vattenmyndigheten i det svarsformulär i vilket de 
bett om att få in svaret): 

1. Har Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt fångat upp de 
viktigaste frågorna i samrådshandlingen? Saknas det någon fråga? 
Eller är det något som borde prioriteras om? 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning bedömer att de 
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viktigaste frågorna har lyfts fram. Förvaltningen vill dock betona 
behovet av prioritering av följande frågor: 

a. Bättre kommunikation av ansvar och roller inom 
vattenförvaltningen 

b. Tydligare stöd och tillsynsvägledning 

c. Ökad miljöövervakning för mer rättssäkra 
miljökvalitetsnormer 

d. Diskussion om rimliga resurser i åtgärdsarbetet 

 

2. Vilka hinder ser ni i arbetet med vattenfrågor? Vilka lösningar ser 
ni? 
 

Då vårt vattendistrikt innehåller många vattenförekomster och det 
kan vara långt mellan mätpunkterna, bygger många 
miljökvalitetsnormer på schabloniserade data. Det innebär att datat 
för den enskilda förekomsten kan innehålla potentiellt stora felkällor. 
Miljökvalitetsnormer baserade på dessa ibland tveksamma data kan i 
vissa fall ställa alltför höga krav på åtgärder och därmed bli ett hinder 
för utvecklingen i området. Bättre miljöövervakning behövs därmed, 
så att rätt krav ställs på rätt plats. 

Tillräckliga resurser är en svår nöt att knäcka. Åtgärderna i 
åtgärdsplanen är inte rimliga i förhållande till kostnaderna, vilket har 
fått som effekt att både kommuner och länsstyrelser ligger efter i 
åtgärdstakten. Skulle det kunna finnas en motsvarighet till medlen för 
energi- och klimatrådgivning? Det är svårt att behålla kompetens och 
bedriva ett långsiktigt arbete på tillfälliga projektmedel. 

Vattenkartan i VISS är svår att använda och tolka, vilket leder att 
inspektörer tvekar kring att använda materialet i viktiga beslut. 

 

3. Vilken samverkan och dialog anser ni behövs i arbetet med 
vattenfrågor? Vilka behöver samverka? Om vad? 
 

I samrådshandlingen framgår att vattenmyndigheten har ett nära 
samarbete med länsstyrelserna och kommunerna, något som vi ur 
kommunperspektiv inte känner igen oss i. Kommunen uppfattar att 
vattenmyndigheten varit väldigt anonyma. 

Samarbete innebär ett givande och tagande. Vi bedömer att 
vattenmyndigheten inte endast behöver nå ut till politiska ledningar 
utan att det fortfarande finns ett stort behov av stöd och hjälp till 
tjänstemannasidan. 290 kommuner ska inte behöva söka information 
på egen väg när det redan finns väl upparbetade kanaler via 
länsstyrelsernas tillsynsvägledning. 

I underlaget framhålls att tillsynsvägledning ska bedrivas av Havs- 
och vattenmyndigheten och av Naturvårdsverket. Dessa har inte 
kommunerna som huvudsaklig mottagare av sin tillsynsvägledning. 
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Vi anser att Vattenmyndigheten och Beredningssekretariaten på 
Länsstyrelserna bör ha den primära rollen som tillsynsvägledare.   
Kanske Vattenmyndigheten skulle kunna bjuda in tjänstemän och 
politiker i en större hearing för att lyfta vattenfrågorna i samhället? 

Vattenrådens roll att skapa samverkan och transparens fungerar på 
vissa ställen bra, men på andra ställen är det endast ett nödvändigt 
forum utan innehåll som varken leder till utveckling eller egentlig 
samverkan. 

 

4. Hur kan kommande åtgärdsprogram förbättras för att vara mer 
användbart i ert arbete? Finns det exempelvis delar som behöver 
förtydligas, i så fall hur? Borde åtgärdsprogrammet vara ännu mer 
regionalt anpassat än vad det är idag? 
 

Förvaltningen ser positivt på att VISS utvecklas till det bättre. Det 
vore bra om en WMS-tjänst fanns för VISS och att koordinatsystemet 
uppdateras till ett nyare, från RT90 till SWEREF99TM.  

Om vissa halter ska skärpas behöver det vara vetenskapligt grundat, 
ex gällande utsläpp från avloppsreningsverk. 

Vi har haft vattenförvaltningen relativt länge, en del av åtgärderna 
har blivit en del av den ordinarie verksamheten men vi har inte hittat 
metoder för att arbeta med alla åtgärder. Här behöver 
vattenmyndigheten hjälpa till med att sprida goda exempel och stötta 
för att kunna jobba med de delar som är svårare såsom exempelvis 
dagvattenarbete eller hur vattenförvaltningen på ett bättre sätt kan 
fungera inom planverksamheten. Förvaltningen efterlyser också en 
diskussion om hur samhällets resurser bäst ska fördelas. 

 

5. Övriga synpunkter om vattenförvaltning? 
 

Förvaltningen delar inte uppfattningen om att översiktsplanen ska bli 
juridiskt bindande för miljökvalitetsnormer för vatten. Om 
vattenfrågorna blir bindande är det högst troligt att fler frågor blir 
bindande. En juridiskt bindande översiktsplan riskerar att  urholka 
detaljplanerna och syftet  att översiktsplanen som ska vara ett 
visionärt dokument för kommunen hade försvunnit. 

Vägledning saknas för tillsynsarbetet i relation till 
miljökvalitetsnormerna, exempelvis gällande jordbruk. Det 
förekommer att verksamheter pekar på någon annan som ger mycket 
större påverkan på helheten. Vi behöver hjälp med argument för att 
ställa krav på olika verksamheter. 

Anna Bredberg 
Miljö- och hållbarhetschef  
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 

Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 

Stadshuset, Odengatan 37 
Telefon 

026-24 00 00 
 

 

E-post 

vgs@sandviken.se 
Hemsida 

www.sandviken.se 

Organisationsnr 

212000-2346 
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1(2) 
Datum 

2019-09-11 
Diarienummer 

VGS-MH-2019-1378 

Ert datum 

 
Er referens 

Dnr 537-3151-2019 

 
 

 
Kommunstyrelserna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens 
kommuner 

 

Yttrande Samråd om viktiga frågor inför arbetet med 
förvaltningsplan 2021-2027 i Bottenhavets 
vattendistrikt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anta Västra Gästriklands samhällsbyggnads-
förvaltnings yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning 
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt samråder inom 
vattenförvaltning mellan 2 maj och 1 november 2019. Samrådshandlingen 
heter ”Viktiga vattenfrågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027”. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har fått i uppdrag 
att tillsammans med olika delar av kommunernas organisationer ta fram ett 
yttrande. 

Förvaltningen bedömer att de viktigaste frågorna har lyfts fram i 
samrådsunderlaget, men vill dock betona behovet av prioritering av följande 
frågor: 

 Bättre kommunikation av ansvar och roller inom vattenförvaltningen 

 Tydligare stöd och tillsynsvägledning 

 Ökad miljöövervakning för mer rättssäkra miljökvalitetsnormer 

 Diskussion om rimliga resurser i åtgärdsarbetet 

Ärendet 
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt samråder inom 
vattenförvaltning mellan 2 maj och 1 november 2019. Samrådshandlingen 
heter ”Viktiga vattenfrågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027”. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har fått i uppdrag 
att tillsammans med olika delar av kommunernas organisationer ta fram ett 
yttrande. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2019-09-11 

Diarienummer 
VGS-MH-2019-1378 

Sida 

2(2) 
 

 

Förvaltningen bedömer att de viktigaste frågorna har lyfts fram i 
samrådsunderlaget, men vill dock betona behovet av prioritering av följande 
frågor: 

 Bättre kommunikation av ansvar och roller inom vattenförvaltningen 

 Tydligare stöd och tillsynsvägledning 

 Ökad miljöövervakning för mer rättssäkra miljökvalitetsnormer 

 Diskussion om rimliga resurser i åtgärdsarbetet 

 
Yttrandet har lämnats i den excelfil, i vilken Vattenmyndigheten önskar få in 
svaren. 

Följande personer har, förutom undertecknad, varit med och lämnat 
synpunkter som ligger till grund i yttrandet: 

Hanna Andersson, miljöinspektör miljöskydd VGS 

Ylva Andersson, miljöinspektör hälsoskydd VGS 

Johanna Weglin Nilsson, miljöinspektör hälsoskydd VGS 

Maria Eklöv, miljöinspektör dricksvattenförsörjning VGS 

Emelie Jonsson, projektledare Vatten- och avloppsplan VGS 

Andreas Wallström, planhandläggare VGS 

Tobias Wennergrund, planhandläggare VGS 

Sara Larsson, kommunsamordnare Gästrike Vatten AB 

John Östblom, VA-strateg Sandviken Energi Vatten AB 

Helena Almgren, tekniska kontoret, Kommunstyrelsen Sandviken 

Beslutsunderlag 
Samrådshandling ”Viktiga vattenfrågor inför arbetet med förvaltningsplan 
2021-2027”  

Yttrande VGS-MH-2019-1378 

Tjänsteskrivelse VGS-MH-2019-1378 

Protokollsutdrag och yttrande skickas till 
vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se 

Märk svaret med diarienummer 537-3151-2019 

 
Sara Larsson, Gästrike Vatten AB sara.larsson@gastrikevatten.se 

John Östblom, Sandviken Energi AB john.ostblom@sandvikenenergi.se 

Helena Almgren, tekniska kontoret Sandvikens kommun 
helena.almgren@sandviken.se 

Underskrifter 

 
 
Anna Bredberg 
Miljö- och hållbarhetschef  
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Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se 
Besöksadress: Nybrogatan 15 / Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72   www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 
   www.vattenmyndigheterna.se 

Samråd om viktiga frågor inför arbetet med 
förvaltningsplan 2021–2027 i Bottenhavets 
vattendistrikt  
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, som också är Vattenmyndighet för 
Bottenhavets vattendistrikt, vill ha synpunkter på samrådsdokumentet Översikt 
över väsentliga frågor. Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt ska senast 
två år innan beslutande om förvaltningsplan upprätta en Översikt över väsentliga 
frågor enligt 5 kap. 3 § 2 p. vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Samrådet 
pågår mellan den 2 maj till den 1 november 2019. 

Samrådet kungörs i lokala tidningar i distriktet. En lista över vilka instanser 
samrådshandlingen har skickats till och i vilka tidningar samrådet har kungjorts i 
redovisas i slutet av detta missiv. Samrådsdokumenten finns tillgängliga via 
aktförvararna hos distriktets länsstyrelser och kommuner samt på 
vattenmyndigheternas webbplats www.vattenmyndigheterna.se. 

Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten 
senast den 1 november 2019. För att vi ska kunna ta hand om ditt svar på bästa 
sätt vill vi ha det skriftligen, helst via e-post. Frågorna besvaras enklast via vårt 
excelformulär.  

Excelformuläret skickas ut till de som finns med på sändlistan för samrådet (se 
sändlistan längre ned) men det finns också tillgängligt på vattenmyndigheternas 
webbplats. Kom ihåg att märka svaret med diarienummer 537-3151-2019. 

Detta är våra adresser: 
 
E-post: vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se 
 
Adress: Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
871 86 Härnösand 
 

Vi ser fram emot att ta del av dina synpunkter! 

 
 
Berit Högman 
Landshövding i Västernorrlands län 
ordförande för Vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt 
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Sändlista samrådshandlingar för Översikt över 
väsentliga frågor i Bottenhavets vattendistrikt  
 
Nationella myndigheter 
Bergsstaten  
Boverket 
Energimyndigheten 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
Försvarsmakten, Högkvarteret 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 
Jordbruksverket 
Kammarkollegiet 
Kemikalieinspektionen 
Kustbevakningen 
Lantmäteriet 
Lantmäteriet 
Livsmedelsverket 
Läkemedelsverket 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 
Naturvårdsverket 

Regeringskansliet, Finansdepartementet 
Regeringskansliet, Miljö- och 
energidepartementet 
Regeringskansliet,  
Näringsdepartementet  
Riksantikvarieämbetet 
Sametinget 
Sjöfartsverket 
Skogsstyrelsen 
Socialstyrelsen 
Statens geotekniska institut 
Svenska Kraftnät 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI) 
Tillväxtverket 
Trafikverket 
Transportstyrelsen 

 
Länsstyrelser 
Länsstyrelsen Dalarna 
Länsstyrelsen Gävleborg 
Länsstyrelsen Jämtland 
Länsstyrelsen Uppsala län 

Länsstyrelsen Västerbotten 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Länsstyrelsen Västmanland 
 

 
 
Kommuner 
Avesta kommun 
Bergs kommun 
Bjurholm kommun 
Bollnäs kommun 
Borlänge kommun 
Bräcke kommun 
Dorotea kommun 
Falun kommun 
Gagnefs kommun 
Gävle kommun 
Heby kommun 
Hedemora kommun 
Hofors kommun 
Hudiksvalls kommun 
Härjedalens kommun 
Härnösands kommun 
Kramfors kommun 
Krokoms kommun 
Leksands kommun 
Ljusdal kommun 
Ludvika kommun 
Lycksele kommun 
Malung-Sälens kommun 
Mora kommun 

Norbergs kommun 
Nordanstigs kommun 
Nordmalings kommun 
Ockelbo kommun 
Orsa kommun 
Ovanåker kommun 
Ragunda kommun 
Rättviks kommun 
Sala kommun 
Sandvikens kommun 
Smedjebackens kommun 
Sollefteå kommun 
Storumans kommun 
Strömsunds kommun 
Sundsvalls kommun 
Säters kommun 
Söderhamns kommun 
Tierps kommun 
Timrå kommun 
Vansbro kommun 
Vilhelmina kommun 
Ånge kommun 
Åre kommun 
Åsele kommun  
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Älvdalens kommun  
Älvkarleby kommun  

Örnsköldsviks kommun  
Östersunds kommun 

 
 
Bolag 
Arctic Paper Sverige AB  
Bergvik skog 
BillerudKorsnäs AB 
Boliden AB 
Domsjö Fabriker AB 
Fortum 
Holmen Skog 
Härnösands Energi och Miljö 
Jämtkraft 
LKAB 
Metsä Group 
MittSverige Vatten och avfall 
Norrskog 
Rottneros AB 

Sandvik AB 
Sandviken Energi AB 
SCA 
SCA Skog AB 
Skanska 
SSAB AB 
Statkraft Sverige AB 
Stora Enso AB 
Sveaskog 
SveMin AB 
Svevia AB 
Sydkraft Hydropower AB 
Vattenfall AB 

 
 
Branschorganisationer 
Avfall Sverige 
Energiföretagen Sverige  
Friluftsfrämjandet 
Greenpeace 
Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 
Hushållningssällskapet i Jämtland 
Hushållningssällskapet i Norrbotten- 
Västerbotten 
Hushållningssällskapet i Västernorrland 
Jernkontoret 
LRF 
LRF Dalarna och Gävleborg 
LRF Jämtland 
LRF Skogsägarna 
LRF Västerbotten 
LRF Västernorrland 

LRF Växtodling 
SERO 
Skogsindustrierna 
Svenska Båtunionen 
Svenska Naturskyddsföreningen 
Svenska samernas riksförbund 
Svenskt Näringsliv 
Svenskt Vatten 
Sveriges Fiskares Producentorganisation 
Sveriges Fiskevattenägareförbund  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
Teknikföretagen 
Vattenregleringsföretagen 
Världsnaturfonden WWF 
Älvräddarna

 
 
Intresseorganisationer 
IKEM – Innovations- och 
kemiindustrierna i Sverige AB 
Mellanskog 
Norra Skogsägarna 
Skogsägarna Mellanskog  

Sportfiskarna 
Svensk vattenkraftförening 
Svenska Turistföreningen 
Svenskt växtskydd 
Sveriges Hembygdsförbund

 
 
Högskolor och universitet 
Försvarshögskolan 
Högskolan Dalarna 
Högskolan i Gävle 
Luleå tekniska universitet 
Mittuniversitetet 

Newmaninstitutet 
SLU 
Umeå universitet 
Uppsala universitet 

 
 
Internationellt 
Fylkesmannen i Innlandet 
Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Trøndelag 
Fylkesmannen i Østfold, område miljøvern 
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Miljødirektoratet 
Vannregionmyndigheten for vannregion 
Glomma 

Vannregionmyndigheten for vannregion 
Nordland 
Vannregionmyndigheten for vannregion 
Tröndelag

Domstolar 
Högsta domstolen 
Nacka tingsrätt,  Mark- och miljödomstolen 
Svea hovrätt, Mark- och 
miljööverdomstolen 

Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
Östersunds tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen 

 
 
Vattenråd och vattenorganisationer 
Dalälvens vattenråd 
Gästriklands vattenråd 
Ljusnan och Hälsinglands skogs- och 
kustvattenråd 
Medelpads kustvattenråd 
Norra Ångermanlands skogs- och 
kustvattenråd 
Södra Västerbottens vattenråd 
Södra Ångermanlands kustvattenråd 
Vattenrådet för Ångermanälven och 
Vapstälven 
Gästriklands vattenvårdsförening 
Indalsälvens vattenvårdsförbund 

Intressentgruppen för samordnad 
recipientkontroll i Ljungan 
Intressentgruppen för samordnad 
recipientkontroll i Nedre Ångermanälven 
Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund 
Recipientkontroll i Husumbukten 
Recipientkontroll i Öviksfjärden och 
Domsjös och MIVAS 
Sundsvallsbuktens vattenvårdsförening 
Svealands kustvattenvårdsförbund 
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Kungörelse har skett i följande tidningar för Bottenhavets 
vattendistrikt 
Arbetarbladet 
Avesta Tidning 
Borlänge tidning  
Dala-Demokraten 
Fagersta-Posten 
Falu Kuriren 
Gefle dagblad 
Hudiksvalls tidning 
Ljusdals-Posten 
Ljusnan 
Länstidningen Östersund 
Mora tidning 
Nya Ludvika Tidning 
Sala Allehanda 
Sundsvalls tidning 
Söderhamn Kuriren 
Tidningen Härjedalen 
Tidningen Ångermanland 
Upsala Nya Tidning 
Folkbladet  
Västerbottens-Kuriren 
Örnsköldsviks Allehanda 
Östersunds-Posten  
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Förord 
Vilka är de största utmaningarna för att bevara och förbättra vattenresurserna i 
Bottenhavets vattendistrikt? Vad behöver prioriteras de närmaste åren för att 
förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre? Samråd om Översikt över väsentliga frågor 
inför arbetet med förvaltningsplan 2021–2027 handlar om just dessa frågor. 

Samrådet ger en möjlighet att påverka inriktningen på det arbete som ska genomföras 
inför kommande förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 2021–
2027, som fastställs i slutet av 2021.  

Samrådet pågår under perioden 2 maj till 1 november 2019 och riktar sig till alla som är 
intresserade och berörs av vattenfrågor. Samrådsdokumentet finns tillgängligt digitalt via 
vattenmyndigheternas webbplats, www.vattenmyndigheterna.se.  

Bifogat till detta samrådsdokument finns frågor som Vattenmyndigheten i Bottenhavets 
vattendistrikt är särskilt intresserad av att få svar på under samrådet, men alla synpunkter 
som vi kan använda naturligtvis välkomna. Frågorna kan besvaras via vårt excelformulär, 
som finns tillgängligt på vattenmyndigheternas webbplats och som skickas till de som 
finns med på sändlistan (se sändlistan i missivet). 

Ta möjligheten att lämna synpunkter och information till vattenförvaltningsarbetet! 

 

 

 

 

 

Berit Högman 
Landshövding i Västernorrlands län  
Ordförande för vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt  
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Inledning  
Denna samrådshandling är ett förberedande steg inför den kommande 
förvaltningsplanen för Bottenhavets vattendistrikt. Den beskriver vad som behöver 
prioriteras de närmaste åren för att förvaltningen av våra vatten ska bli ännu bättre. Men 
även vilka de största utmaningarna är för att bevara och förbättra vattenresurserna i 
distriktet.  

Det finns i dag ett bra underlag för att beskriva vattnets tillstånd, påverkansbild och 
effekter i vattenmiljöer. Därför ligger fokus för de viktiga frågorna nu på de 
arbetsprocesser som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Genom att ta del av samrådshandlingen och skicka in synpunkter ges alla som har ett 
intresse för vattenfrågor chansen att delta i arbetet och ge sin bild av de viktiga frågorna. 
Den information vi får in kommer att tas med i arbetet med att ta fram förslag på 
förvaltningsplan med tillhörande åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten i 
Bottenhavets vattendistrikt. Ett förslag till förvaltningsplan kommer att gå ut på samråd 
under 2020 och beslutas år 2021. 

Syfte 
Vattenmyndigheten ska enligt vattenförvaltningsförordningen genomföra samråd av 
Översikt över väsentliga frågor i vattendistriktet. Syftet är att ge alla möjlighet att påverka 
arbetet och bidra med information, det vill säga bli delaktiga i arbetet med att förvalta 
våra vatten. 

Syftet är också att belysa de viktiga frågorna som förvaltningen av Bottenhavets sjöar, 
vattendrag, kust- och grundvatten står inför och få in synpunkter på hur vi kommer 
tillrätta med det.  

Samrådshandlingen i ett sammanhang 
Vattenförvaltningsarbetet är uppbyggt i sexårscykler. Varje cykel består av:  

• övervakning av distriktets vatten; 

• bedömning av vattnets status;  

• analys av yttre påverkan och risk för statusförsämring hos vattnet; 

• bedömning av ekonomiska förutsättningar och konsekvenser av 
vattenanvändning.  

I slutet av varje cykel lämnar Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt förslag på 
en förvaltningsplan inför kommande cykel. Förvaltningsplanen består dels av ett 
åtgärdsprogram som riktar sig till myndigheter och kommuner, men också 
miljökvalitetsnormer för alla vatten. Det är sedan vattendelegationen som beslutar om 
förvaltningsplanen, vilket görs i december år 2021. Senast två år innan beslut om 
förvaltningsplan ska Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt samråda med 
allmänheten om de viktiga frågorna som vattenförvaltningen står inför. Det här är det 
samrådet. 
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Så här har vi arbetat inför samrådet 
De viktiga frågor och utmaningar som Vattenmyndigheten i Bottenhavet har valt att lyfta 
i samrådsdokumentet baseras på våra erfarenheter från nästan 15 års arbete med 
vattenförvaltning. Mycket av det vi beskriver är synpunkter och önskemål som andra 
aktörer har framfört vid möten, under tidigare samråd och i andra 
samverkanssammanhang. Vi har också fått underlag från den rapportering som 
myndigheter och kommuner gör till vattenmyndigheterna varje år för att redovisa hur det 
går med åtgärdsgenomförandet.  

Inför detta samråd har Vattenmyndigheten i Bottenhavet satsat mer aktivt på att fånga 
upp synpunkter från distriktets länsstyrelser och kommuner innan samrådsunderlaget tas 
fram. Syftet har varit att samla in tankar kring arbetet med förvaltning av våra vatten och 
identifiera vad som anses vara viktigast att ta tag i.  

Under tidig höst 2018 skickade Vattenmyndigheten i Bottenhavet ut frågor till distriktets 
52 kommuner som handlade om vilka frågor de ser som de viktigaste att prioritera under 
nästa förvaltningscykel. Det inkom svar från ett 30-tal kommuner. Vi har även skickat ut 
förfrågan till distriktets sju län att bidra med texter om hur vi kan hantera distriktets 
utmaningar. Sammanfattande texter av svaren från kommunerna och länsstyrelserna har 
vävts in på olika ställen i detta dokument.  
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Vi vill veta vad du tycker 
Frågor som Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt särskilt vill ha synpunkter 
på framgår av nedanstående lista.  

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt vill ha synpunkterna senast den 1 
november 2019. 

 

Så här lämnar du synpunkter 
För att vi ska kunna ta hand om ditt svar på ett bra sätt vill vi ha det skriftligen, helst via 
e-post. Vi ser helst att ni lämnar era synpunkter genom att fylla i bifogat excelformulär. 
Excelformuläret skickas till de som finns med på sändlistan för samrådet (se sändlistan i 
missivet) men det finns också tillgängligt på vattenmyndigheternas webbplats 
www.vattenmyndigheterna.se. Kom ihåg att märka svaret med diarienummer  537-3151-
2019. 

Detta är våra adresser: 

E-post: vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se 

Adress: Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt 
 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
 871 86 Härnösand 

• Har Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt fångat upp de 
viktigaste vattenfrågorna i samrådshandlingen? Saknas det någon viktig 
fråga? Eller är det något som borde prioriteras om? 
 

• Vilka hinder ser ni i arbetet med vattenfrågor? Vilka lösningar ser ni?  
 

• Vilken samverkan och dialog anser ni behövs i arbetet med vattenfrågor? 
Vilka behöver samverka? Om vad? 

 
• Hur kan kommande åtgärdsprogram förbättras för att vara mer 

användbart i ert arbete? Finns det exempelvis delar som behöver 
förtydligas, i så fall hur? Borde åtgärdsprogrammet vara ännu mer regionalt 
anpassat än vad det är idag? 

 
• Övriga synpunkter om vattenförvaltning? 
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Så tar vi hand om dina synpunkter 
Inkomna samrådssvar kommer att sammanställas i en särskild samrådsredogörelse som 
kommer finnas tillgänglig på vattenmyndigheternas webbplats efter årsskiftet 2019–2020. 
Det kommer inte att ske någon revidering av samrådsdokumentet. Synpunkter som 
inkommer tas i stället med i det fortsatta arbetet med att ta fram förvaltningsplan med 
tillhörande åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer (se figur 1).  

Figur 1. Övergripande process för hur samrådssynpunkterna tas om hand.   
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Viktiga frågor för förvaltningen av Bottenhavets vatten 
I detta avsnitt presenterar vi de frågor som vi ser som mest prioriterade för att 
förvaltningen av kustvatten, sjöar, vattendrag och grundvatten ska fungera på ett bra sätt. 
Många av frågorna är övergripande och gäller för hela landet. Andra är mer specifika för 
de förutsättningar som finns inom Bottenhavets vattendistrikt. 

Utifrån samverkan av olika slag med kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter har 
det framkommit att de viktigaste frågorna i vattendistriktet är följande:  

• Vattnets betydelse för samhället  
• Öka takten i åtgärdsarbetet 
• Utveckla samverkan och dialog 
• Anpassningar för ett förändrat klimat 
• Bättre kunskap om våra vatten 
• Hur kan nästa åtgärdsprogram bli bättre? 
• Vattenförvaltning 2021 och framåt 

För dig som önskar information om vad vattenförvaltningen är och hur arbetet är 
organiserat finns mer information i avsnittet ”Vill du veta mer om vattenförvaltningen?” 
i slutet av detta dokument. 

Vattnets betydelse för samhället  
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Utan vatten av 
tillräckligt bra kvalitet och kvantitet kan samhället omöjligt bygga vare sig social eller 
ekonomisk välfärd. Trots att människan värderar detta högt är det tydligt att dessa 
resurser fortfarande utsätts för mycket stora risker och påfrestningar. En förklaring är att 
vattnet vanligen inte har någon prislapp, vilket gör att det finns en risk att vattnet 
används på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart. Det är därför naturligt att frågor om 
hur vi ska hantera vatten är nära 
förknippat med samhällsfrågor i 
stort.  

Oavsett om vi dricker vattnet, 
nyttjar det till elproduktion, fiskar, 
badar eller gläds åt 
naturupplevelsen så måste vi alla 
bidra till att skydda och förbättra 
våra vatten. Utmaningarna kan 
bestå i att förebygga skadlig 
påverkan, hantera historisk 
belastning eller att hitta de mest 
kostnadseffektiva åtgärderna, allt i 
samklang med samhällsutvecklingen och vårt nuvarande och framtida behov av 
vattenresurser. Avvägningar mellan olika samhällsintressen behöver göras vid 
utformningen av åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheten vill inom 
vårt ansvarsområde förbättra beskrivningen av samhällets nytta av rent vatten och vatten 
av tillräcklig mängd.   
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Kommunerna - målkonflikter mellan vattenmiljö och samhällsutveckling 
En av de frågor som Vattenmyndigheten i Bottenhavet ställde till distriktets kommuner 
handlade om målkonflikter mellan vattenmiljö och samhällsutveckling. Ungefär 40 
procent av kommunerna anser att den främsta målkonflikten mellan god vattenmiljö och 
samhällsutveckling uppstår vid exploatering.  

Det kan uppstå intressekonflikten när attraktiv mark för bebyggelse sammanfaller med 
vattenförekomster. Även befintlig verksamhet och exploateringar inom 
vattenskyddsområden kan äventyra vattentäkter och dricksvatten. För att minimera 
påverkan av exploatering anser kommunerna att betydelsen och skyddsvärdet av bra 
vattentäkter bör synliggöras i högre grad. Detta för att i förlängningen skapa större 
acceptans för skyddsföreskrifterna. I linje med detta föreslås ett lokalt anpassat regelverk, 
för att ge kommunerna möjlighet att ställa högre krav i känsliga miljöer och lyfta goda 
exempel.  

I samband med exploatering lyfts också dagvattenhantering som en utmaning. Etablering 
av verksamheter och bostäder i grönområden innebär i regel hårdgjorda ytor som tidigare 
hade en naturlig infiltration av dagvatten. Kommunerna efterfrågar bättre verktyg för att 
förverkliga dagvattenutredningen. Det uppmärksammas att det finns en vinst med att 
lyfta fram vattnets värde. Detta för att ge mervärden åt trivsamma miljöer och biologisk 
mångfald samt rening av vatten från till exempel hårdgjorda ytor. Dagvattenhanteringen 
kan också innebära möjligheter för konstnärlig utsmyckning och rekreation. Till exempel 
kreativ gestaltning av dagvattendammar, gröna tak och fördröjningsmagasin som tillför 
något mer än funktion till utomhusmiljön. 

Cirka 20 procent av kommunerna lyfte den konflikt som upplevs finnas mellan 
vattenkraftproduktion och miljökvalitetsnormer. Att återställa biologisk mångfald i 
vattendrag och strandmiljöer påverkade av vattenkraft uppfattas som en stor utmaning. 
Kommunerna påpekar också att det uppstår målkonflikter mellan elproduktion, kulturarv 
och äganderätt på grund av föråldrade tillstånd. För att undvika målkonflikter mellan 
vattenkraftproduktion och miljökvalitetsnormer föreslår kommunerna att vattenkraftverk 
och dammar bör genomgå ny miljöprövning utifrån de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalkens andra kapitel. Kommunerna anser också att vattenkraften i större 
utsträckning bör integreras i samhällsutvecklingen genom förebyggande arbete och 
samverkan.  

Ett antal kommuner upplever strandskyddet som begränsande för utveckling och 
etablering av strandnära boende i angränsning till tätorter. I kontrast till detta upplever 
andra kommuner att det finns ett behov av att stärka strandskyddet. Anledningen till 
detta är enligt kommunerna att strandskyddet inte efterlevs i tillräcklig utsträckning vilket 
påverkar naturvärden och vattentäkter.  

Det påpekades också att det finns en uppenbar konflikt mellan 
vattenförsörjningsintressen och minerallagen. Ett antal av distriktets kommuner anser att 
det långsiktiga allmänna vattenförsörjningsintresset ska ges minst samma tyngd som 
mineralförsörjningsintresset i lagstiftningen.  
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Öka takten i åtgärdsarbetet 
Det görs mycket arbete för att förbättra Sveriges vatten och jämfört med situationen för 
50 år sedan har stora positiva förändringar skett i svenska vattenmiljöer. Ändå behöver 
åtgärdstakten öka för att målen i vattendirektivet om god vattenstatus ska nås. I 
december 2018 gjorde Sverige, genom Havs- och vattenmyndigheten (HaV), en 
rapportering till EU-kommissionen för att redovisa statusen på vattenförvaltningsarbetet 
halvvägs in i förvaltningscykeln. Rapporteringen omfattade en redovisning av hur 
åtgärdsarbetet går och en bedömning av om de mål som har satts upp kommer att nås i 
tid. Innehållet i rapporteringen baserades dels på information om faktiskt genomförda 
åtgärder och dels på prognoser. Underlaget togs fram av de fem regionala 
vattenmyndigheterna. Rapporteringen visar att det finns ett stort återstående behov av 
åtgärder om miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Den årliga redovisningen av 
genomförda åtgärder som kommuner och myndigheter gör till vattenmyndigheterna visar 
också att nuvarande åtgärdstakt inte är tillräcklig (Vattenmyndigheterna, 2018a).  

Det finns flera förklaringar till varför inte åtgärder genomförs i nödvändig omfattning. 
Genom den årliga rapporteringen av genomförda åtgärder och genom dialog med 
länsstyrelser och kommuner i distriktet har vattenmyndigheterna fått mycket information 
om såväl framgångskoncept som hinder för få till ett effektivt åtgärdsarbete. Nedan 
beskrivs några av de frågor som har bedömts som prioriterade. 

Förankring och samverkan 
Samverkan är centralt för många delar av vattenförvaltningsarbetet. Förutom utbyte 
mellan organisationer behövs också intern samverkan och samordning inom en 
organisation, eftersom vatten berör så många olika sakområden. Både länsstyrelser och 
kommuner trycker på att samverkan och bred förståelse internt krävs för att 
åtgärdsarbetet ska bli effektivt och att tillämpning av miljökvalitetsnormerna ska fungera. 
Det är viktigt att den interna ansvarsfördelningen för specifika frågor reds ut så att inget 
hamnar mellan stolarna. Återrapporteringen visar att kraven på att genomföra 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har gjort att många aktörer skapat nya plattformar 
för intern samverkan kring vattenfrågorna. Både länsstyrelser och kommuner lyfter detta 
som något väldigt positivt.  

Lagstiftning, vägledning och riktlinjer 
Kommuner och andra aktörer har i flera sammanhang lyft att det finns juridiska eller 
administrativa hinder för att genomföra åtgärder och tillämpa miljökvalitetsnormerna 
fullt ut. Utifrån den enkät som skickades ut till kommunerna i distriktet så tycker vissa 
kommuner att svagheter i lagstiftningen är ett hinder (17 procent), en kommun menar att 
”bättre lagstiftning” är den enskilt viktigaste faktorn för att god status ska nås.  
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En fråga som har lyfts i flera sammanhang 
är att med nuvarande lagstiftning kan 
kommunerna i samband med detaljplaner 
inte ställa de krav som skulle behövas för att 
säkra att miljökvalitetsnormerna följs. Detta 
berör bland annat hantering av dagvatten, 
som är en väldigt viktig fråga för vissa 
kommuner i vattendistriktet. Problematiken 
beskrivs bland annat i Naturvårdsverkets 
skrivelse ”Analys av kunskapsläget för 
dagvattenproblematiken” (NV, 2017). 

En annan fråga som lyfts fram är svårigheter 
i tolkningen av hur miljökvalitetsnormerna 
och åtgärdsprogrammet ska tillämpas. Samordning mellan myndigheter och mer 
vägledning från centralt håll efterfrågas. Kommunerna lyfter behov av tillsynsvägledning 
som reder ut vilka krav som kan ställas på enskilda verksamhetsutövare för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Att vägleda ligger utanför vattenmyndigheternas 
ansvarsområde men det finns andra myndigheter som har den rollen, till exempel 
Boverket, HaV och Naturvårdsverket.  I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 
2016–2021 handlar de flesta av åtgärderna som riktar sig till myndigheter eller 
länsstyrelser om att ta fram eller utveckla vägledning och tillsynsvägledning. Även om 
vattenmyndigheterna inte har en vägledande roll kan vi på olika sätt stötta länsstyrelser 
och kommuner i deras vattenarbete. 

En av de frågor som har ställts till distriktets kommuner var på vilket sätt de idag söker 
vägledning och råd för att komma framåt i vattenarbetet.  Ungefär hälften av de svarande 
anger att de främst söker sig till sin länsstyrelse eller Vattenmyndigheten i Bottenhavet 
för vägledning och råd för att komma framåt i vattenarbetet. De flesta av dessa upplever 
kontakten med länsstyrelsen/Vattenmyndigheten i Bottenhavet som bra och givande. 
Några tycker att det är svårt att veta vem på länsstyrelsen man ska prata med i vilka 
frågor. De som inte söker vägledning hos länsstyrelsen eller Vattenmyndigheten i 
Bottenhavet direkt använder sig av hemsidor och skrivet vägledningsmaterial. Några får 
sin information genom att ingå i projekt som ”Mälaren en sjö för miljoner” eller Life IP 
Rich Waters. Det framkommer också att det finns en otydlighet i vad som krävs: vad ska 
göras och av vem? Expertstöd från statliga myndigheter är därför önskvärt från flera håll.  
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Åtgärderna är beroende av varandra 
Flera av åtgärderna i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram hänger ihop i kedjor där den 
första åtgärden behöver göras i tid för att resten av åtgärderna ska kunna genomföras. 
Kommunernas åtgärder ligger sist i kedjan och de är därför beroende av att centrala 
myndigheter och länsstyrelser håller sina tidplaner. Det krävs samverkan mellan de olika 
aktörerna i kedjan för att arbetet ska fungera. Läs mer om samverkan i avsnittet 
”Utveckla samverkan och dialog” längre ned.  

Kunskapsunderlag och data 
Både kommuner och länsstyrelser beskriver att det i vissa fall är brist på 
kunskapsunderlag och otillräcklig information som lägger hinder i vägen för 
åtgärdsarbetet. Utifrån den enkät som skickades ut till kommunerna i distriktet så tycker 
cirka 30 procent att kunskapsbrist är ett allvarligt hinder, särskilt på politisk nivå. Flera 
anser att kommunpolitiker är omedvetna om vattenfrågorna och inte känner till att det 
finns ett åtgärdsprogram för vatten. Behovet av mer kunskapsunderlag och data beskrivs 
närmare i avsnittet ”Bättre kunskap om våra vatten en grund för rätt beslut” längre ned. 

Finansiering och resurser 
Finansiering av åtgärder är en fråga som ständigt återkommer i diskussionerna om hur 
åtgärdsarbetet ska komma i gång ordentligt. Finansiering av myndigheters och 
kommuners åtgärder i åtgärdsprogrammet ska ske inom ramen för ordinarie 
budgetprocess för anslag, avgifter och inomstatliga bidrag från andra myndigheter. 
Respektive myndighet och kommunerna har också ansvar att söka de resurser och 
bemyndiganden som behövs för att genomföra åtgärder inom sina ansvarsområden.  

Finansieringen av fysiska åtgärder kan ske på många olika sätt. En övergripande princip 
för finansiering av miljöåtgärder är att det är förorenaren eller användaren som ska stå 
för kostnaden (principen om att förorenaren/användaren betalar). Ett exempel på hur 
principen tillämpas är att den som söker tillstånd för en miljöfarlig verksamhet får betala 
avgift för prövningen. Fysiska åtgärder kan också finansieras med statliga bidrag, medel 
från fonder med mera. På webbplatsen för projektet Life IP Rich Waters finns en sida 
som heter ”Finansieringsmöjligheter” där det har sammanställts länkar till ett urval av 
fonder, aktuella utlysningar och andra finansieringsmöjligheter för vattenprojekt1. 

Utifrån de frågor vi ställt till kommunerna i distriktet anser fler än hälften (53 procent) att 
resursbrist är ett hinder för att öka takten i genomförandet av åtgärder. Ett flertal 
kommuner lyfter fram önskan om bidrag, exempelvis liknade det som funnits för 
vindkrafts- och LIS-planering (landsbygdsutveckling i strandnära område).  

  

                                                 
1 Webbplats: www.richwaters.se Välj ”Stöd till nya projekt” och därefter ”Finansieringsmöjligheter” i 
menyn till vänster.  
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Vidareutveckla samverkan och dialog 
Vattenförvaltningsarbetet engagerar kommuner och statliga myndigheter, men förutsätter 
också deltagande från andra intressenter som privatpersoner, företag och vattenråd. En 
utmaning kommande år blir därför att se till att vattenfrågorna i högre grad integreras i 
samhällsplanering och myndighetsutövning liksom att vattenfrågorna uppmärksammas i 
större utsträckning hos verksamhetsutövare och enskilda. 

Vårt mål är att miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ska bli effektiva verktyg för att 
nå uppsatta mål och skapa samhällsnytta. Samverkan ska utgå från vattenmyndigheternas 
strategier och planer som fortlöpande uppdateras i nära samarbete med samverkansparter 
på alla nivåer. En stor del av vattenmyndigheternas samverkan sker distriktsvis och 
involverar länsstyrelser, kommuner, referensgrupper, vattenråd och andra 
vattenorganisationer samt lokala och regionala bransch- och intresseorganisationer (se 
figur 2). 

 

Figur 2. Vattenförvaltningsarbetet berör många aktörer i samhället. Vissa berörs främst genom att dra nytta av 
förbättrande insatser som genomförs i vattenmiljön. Andra främst som beslutsfattare eller genomförare av sådana 
insatser. Men gemensamt för alla är möjligheten att påverka arbetet genom att delta aktivt, till exempel vid 
samråd. 

Vattenmyndigheten i Bottenhavet kommer i den här förvaltningscykeln att fokusera på 
att inspirera, stödja och följa upp genomförandet av det beslutade åtgärdsprogrammet 
och fördjupa det distriktsvisa samverkansarbetet. En ännu större delaktighet i 
framtagandet av den reviderade förvaltningsplanen 2021, inklusive åtgärdsprogram, är 
också ett viktigt fokus för Vattenmyndigheten kommande år. 

173



SAMRÅDSHANDLING  Dnr. 537-3151-2019 
  2019-05-02 

 

16(40) 
 

All samverkan som sker mellan vattenförvaltningsaktörer ska leda till att 
åtgärdsprogrammet som beslutas i slutet av sexårscykeln blir så bra som möjligt. Detta 
för att uppnå största möjliga förbättring i Sveriges vattenförekomster. Det är därför 
viktigt att alla aktörer som behövs i arbetet blir involverade i god tid och kan bidra med 
sina kunskaper, idéer och handlingskraft. En förutsättning för att en aktör ska kunna 
engagera sig i vattenförvaltningsarbetet är att denna har tillgång till relevant och anpassad 
information och vet hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dem som berörs av arbetet. 
Ansvaret för vattenfrågor finns på många håll i samhället och samverkan sker i allt från 
internationella expertgrupper till små lokala samverkansorgan. Samverkan kan ske på 
olika sätt (se figur 3) och alla aktörer behöver medverka till att formerna för samverkan 
ständigt utvecklas.  

Figur 3. Samverkan sker som ringar på vatten. Vattenmyndigheterna uppmuntrar alla myndigheter och kommuner som 
nämns i åtgärdsprogrammet, och andra direkt berörda att delta aktivt och samverka för vattnets bästa. En vidare krets av 
till exempel intresseorganisationer, företag och markägare deltar och tycker till under samråd. För övriga intresserade finns 
information om arbetet att ta del av.   

För att åtgärdsprogrammet 2021–2027 för Bottenhavets vattendistrikt ska bli ännu mer 
konkret, bättre förankrat och mer specificerat kommer Vattenmyndigheten i Bottenhavet 
att inrikta samverkan och dialog mot följande samhällssektorer: 

• Avloppsrening (reningsverk, ledningsnät, enskilda avlopp och dagvatten) 
• Vattenförsörjning 
• Lantbruk  
• Skogsbruk 
• Vattenkraft 
• Samhällsplanering och infrastruktur 
• Miljöskydd 
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Samverkan med myndigheter och kommuner 
Vattenmyndigheten i Bottenhavet har nära samarbete med länsstyrelser och kommuner 
och de myndigheter som åtgärdsprogrammet riktas till. Dessa har också samarbete med 
andra aktörer som direkt påverkar förutsättningarna för att ta fram och genomföra 
åtgärdsprogrammet. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna för dialog med och 
förmedlar information till aktörer som har kunskap om lokala förhållanden, åtgärder eller 
åtgärdskostnader och effekter.  

På länsstyrelserna finns särskilt behov av att involvera olika sakområden i genomförandet 
av det nya åtgärdsprogrammet, som till exempel miljöskydd, landsbygdsfrågor, 
kulturmiljö och samhällsplanering. I kommundialoger behöver den politiska 
ledningsnivån involveras i högre grad än i dag. Det som är gemensamt är att 
vattenfrågorna berör många olika verksamheter inom respektive organisation och måste 
lyftas in i den övergripande verksamhetsplaneringen. 

Vattenmyndigheten ser behov av att fördjupa dialogen med flera myndigheter och 
kommuner för att öka förankringen av vattenförvaltningens frågor framförallt på 
ledningsnivå och politisk nivå. En sådan dialog är viktig för att säkerställa förståelse och 
acceptans av beslut och också för respektive myndighets och kommuns planering av sina 
resurser. Ett viktigt forum för denna dialog är den årliga rapporteringen av genomförda 
åtgärder (Vattenmyndigheterna, 2018a). 

För att få en bättre beskrivning av åtgärdsarbetet i vattendistrikten är ett möjligt förslag 
att ta fram sammanställningar av återrapporteringen på distriktsnivå. Detta är ännu bara 
ett förslag men kan vara en möjlig utveckling med att sammanställa genomförda åtgärder. 
Vattenmyndigheten behöver kunna bedöma om hela eller delar av en åtgärd i 
åtgärdsprogrammet är genomförd. Vi behöver också kunna bedöma om åtgärden leder 
till att insatser på plats, i och kring vattenmiljön, kan genomföras och om 
miljökvalitetsnormerna därigenom kommer att nås.  

I den enkät Vattenmyndigheten i Bottenhavet skickade ut till kommunerna så anger 
några kommuner att resursbrist är det stora hindret för att komma vidare i samverkan 
kring vattenarbetet. Endast en mindre del har svarat något om behovet av 
mellankommunal samverkan och ännu färre lyfter fram avrinningsområdesperspektivet. 
En kommun pekar på vikten av regionala vattenförsörjningsplaner. 

Kommunerna har önskemål om fysiska träffar med Vattenmyndigheten, och det är något 
som vi också gärna vill åstadkomma. Men det är en utmaning att försöka planera och 
träffa distriktets alla 52 kommuner. En lösning kanske vore att skapa en referensgrupp 
där vissa representanter från kommunerna är med, där samverkan kan ske både via mail, 
Skype och fysiska möten någon eller några gånger per år. Eller att kommunerna själva 
anordnar gemensamma möten och bjuder in Vattenmyndigheten till dessa. 
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Som förslag på hur samverkan kan utvecklas anger några kommuner att vägledningar 
från nationella myndigheter behöver bli tydligare. En kommun ser fler Life-projekt som 
vägen framåt för att förbättra samverkan kring vattenarbetet. Man menar att 
kommunerna behöver få en större roll överlag i landet vad gäller åtgärdsarbetet utifrån 
gällande miljökvalitetsnormer. Fler kommuner behöver tillsammans med myndigheter 
starta upp Life-projekt som exempelvis Remibar och ReBorn.  

Vattenråden är viktiga 
Ett vattenråd är en sammanslutning av aktörer och intressenter inom ett 
avrinningsområde som verkar för ett helhetsperspektiv på vattenfrågor. Vattenråden är i 
första hand viktiga samverkansparter när det gäller att genomföra dialog och utbyta 
kunskaper och erfarenheter inom olika områden. Vattenråden har i många fall den lokala 
förankring och bredd i sammansättningen som behövs för att de ska kunna vara en viktig 
arena för dialog, samverkan och ökad förståelse för olika perspektiv. Vattenmyndigheten 
i Bottenhavet ser nu en möjlighet för många vattenråd i distriktet att kliva fram och inta 
en mer aktiv roll under den kommande förvaltningscykeln. Bland annat genom att ordna 
eller delta i möten, diskutera och svara på frågor i samrådet och lämna kompletterande 
information. Även länsstyrelser i distriktet har efterfrågat att vattenråden får ökat 
inflytande under den kommande förvaltningsperioden. 

Eftersom Vattenmyndigheten inte har resurser att samverka fullt ut på den lokala nivån 
och med alla enskilda som berörs, är vattenråden viktiga aktörer för lokal samverkan. Här 
kan verksamhetsutövare, branschorganisationer och andra intressenter mötas 
tillsammans med representanter från kommun och länsstyrelse.  

Internationell samverkan 
Bottenhavets vattendistrikt innefattar avrinningsområden som rinner över gränsen från 
Norge, och Vattenmyndigheten förvaltar vatten som har avrinning till norska 
vattendistrikt, vilket kräver samordning om förvaltningen av dessa så kallade 
gränsvattenförekomster. Distriktet gränsar till tre norska vattendistrikt, hela Trøndelag 
och mindre delar av Glomma och Nordland.  

För att säkerställa en samordnad vattenförvaltning har samarbetet mellan de två länderna 
handlat om jämförelser och harmonisering inom metoder för indelning, typning, 
karakterisering, riskbedömning och klassificering av vattenförekomsterna som gränsar till 
Norge, så kallade gränsvattenförekomster. Samordningen har också innefattat en dialog 
med syfte att samordna miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och övervakningsprogram, 
på så sätt att åtgärdsprogram och förvaltningsplan ska framstå som enhetliga på båda 
sidor om riksgränsen. Även om det inte är några omfattande miljöproblem i dessa vatten 
så behöver kontakter mellan ansvariga myndigheter i de båda länderna fortsätta. 
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Anpassningar för ett förändrat klimat 
Världen står inför en klimatförändring. Det är fortfarande svårt att förutspå i vilken 
omfattning vi kommer att påverkas och hur snabbt förändringen kommer att ske. De 
flesta forskare och klimatexperter är eniga om att temperaturen kommer öka globalt och 
att det till stor del orsakas av förhöjda halter växthusgaser i atmosfären till följd av 
mänsklig aktivitet (IPCC, 2018). 

I Sverige förväntas klimatförändringar föra med sig en höjd medeltemperatur, och vi ser 
redan i dag en högre temperatur på många platser i landet. Torrperioder under sommaren 
kan komma att bli ett allvarligt hot mot vattenresurser, vattenkvalitet och biologisk 
mångfald. Låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvatten orsakar inte bara 
begränsningar för vattenförsörjningen och bevattning, utan även en försämrad 
vattenomsättning och kvalitet på badvatten. Sulfidjordarna som framförallt finns längs 
kusten i Bottenhavets vattendistrikt är känsliga och bildar sura sulfatjordar om de 
torrläggs. Låga grundvattennivåer kan därför leda till att vatten nära dessa jordar försuras. 

Ett varmare klimat ger också längre växtsäsong, vilket kan leda till ökad användning av 
gödsel och bekämpningsmedel som kan hota grundvattnets kvalitet. Högre temperaturer 
påverkar ekosystemen i våra vatten och kan även öka brunifiering i vattentäkterna. 
Brunifiering är ett problem eftersom det innebär en ökad urlakning av humusämnen 
och/eller järn- och manganföreningar. Ökade grundvattentemperaturer kan också 
medföra större risker för bakterietillväxt och försämrade förutsättningar för att använda 
grundvatten som dricksvatten. 

Med klimatförändringar förväntas ökad nederbörd samtidigt 
som tillfällena med intensiv nederbörd blir fler. Den största 
ökningen av nederbörd förväntas i norra och västra 
Sverige. Samtidigt som nederbörden generellt 
sett kommer att öka, kommer även perioder av 
torka att bli fler på många platser runt om i 
landet. Det gäller framförallt de sydöstra delarna 
som troligen blir speciellt utsatta för perioder av 
utebliven nederbörd. 

Ökad mängd nederbörd kan medföra ett ökat antal översvämningar vilket riskerar 
allvarliga skador på olika typer av teknisk infrastruktur, med stora konsekvenser för 
verksamheter och samhällets invånare. Kraftig nederbörd och översvämningar kan även 
påverka spridningen av exempelvis miljögifter, vilket kan ökad tillförseln av föroreningar 
till våra vatten. Ytvattentäkter kan komma att förorenas och spridning av virus, bakterier 
och parasiter kan öka. I områden som hotas av översvämningar kan det finnas 
förorenade marker där åtgärder behöver vidtas för att förhindra spridning och läckage av 
föroreningar och giftiga ämnen.  
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Utsläpp via avloppssystemen kan vara en betydande källa till föroreningar i stadsnära 
vatten. Redan i dag är det i vissa områden problematiskt att avleda stora 
nederbördsmängder som faller under en kort period. För att mildra effekterna av dagens 
och framtida klimat måste det skapas plats för vatten och avsättas ytor för infiltration 
och fördröjning. Det innebär att aktörer inom samhällsplanering är särskilt viktiga i 
arbetet med att klimatsäkra bland annat städer och infrastruktur. 

Eftersom åtgärder för klimatanpassning kan påverka våra vatten måste 
klimatperspektivet tas med i vattenförvaltningsarbetet. Detta för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas samtidigt som klimatanpassning sker och 
effekterna av klimatförändringar mildras. Det är därför viktigt att 
vattenförvaltningsarbetet samordnas med arbetet enligt andra direktiv, som exempelvis 
översvämningsdirektivet. Detta så att konflikter mellan de olika direktivens mål kan 
minimeras och så att vi kan dra nytta av de åtgärder som följer av respektive regelverk. 

Enligt EU-kommissionens vägledning för hantering av klimatförändringen i 
vattenförvaltningsarbetet bör ett förändrat klimat inte användas som motiv för att sänka 
förbättringskraven (miljökvalitetsnormer med undantag i form av mindre stränga krav) 
för en vattenförekomst. Den åtgärd som främst förespråkas är att hålla kvar vatten högt 
uppe i avrinningsområdet för att minska risken för både stora översvämningar nedströms 
och vattenbrist (Europeiska kommissionen, 2009).  
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Bättre kunskap om våra vatten är en grund för rätt beslut 
Vattenförvaltningen är i ständig utveckling för att möta samhällets behov. I Bottenhavets 
vattendistrikt har underlaget för statusklassificering gradvis förbättrats och är nu 
tillfredsställande för många områden. Större fokus behöver nu läggas på åtgärder och att 
beskriva sambandet mellan påverkan, status, risk, åtgärder, kostnader och nyttor. 

Bättre och mer samordnad övervakning av yt- och grundvatten 
Miljöövervakningen av Sveriges vatten bedrivs på alla nivåer. Nationella, regionala, 
kommunala och lokala aktörer bedriver övervakning av olika parametrar med olika 
frekvenser. Ansvaret för miljöövervakningen är spridd mellan många olika aktörer 
bedrivs utifrån flera olika syften och behov.  

I arbetet med vattenförvaltningen ligger övervakningen till grund för beskrivningar av 
tillståndet i miljön och är en förutsättning för rättssäkra miljökvalitetsnormer och 
kostnadseffektiva åtgärder. En relevant och riskbaserad miljöövervakning är därför viktig 
för ett framgångsrikt vattenförvaltningsarbete. För att de mätningar som görs, bättre ska 
komma till nytta i vattenförvaltningsarbetet behöver detta arbete samordnas ytterligare. 
så att övervakningen anpassas mer till vattenförvaltningens behov.  

Miljöövervakningen av grundvatten behöver utökas, både med avseende på vattenkvalitet 
och kvantitet. Långvarig torka har bidragit till att vattenbristen varit aktuell i hela Sverige 
även om det varit särskilt akut i sydöstra delen av landet. Detta får stora effekter på såväl 
vattenförsörjning som grundvattenberoende ekosystem. Att ha koll på vattenuttag är en 
viktig faktor i såväl ytvatten som grundvatten.  

För ytvatten bedöms övervakningen av vattenlevande djur och växter fortfarande vara 
otillräcklig. Medan mätningar av vattenkemi ger en mer ögonblicksbild av miljötillståndet 
ger analys av biologi en mer sammanfattande bild av tillståndet i ekosystemen. En annan 
brist i nuvarande övervakning är att det finns en stor kunskapsbrist om 
hydromorfologiska situationen (fysisk påverkan) i vattnen. 

Övervakningen av miljögifter behöver också utvecklas. Övervakningsprogrammet för 
nya prioriterade ämnen i ytvatten, bland annat PFOS, dioxin och olika växtskyddsmedel, 
som beslutades i december 2018 (Vattenmyndigheten Bottenhavet, 2018b) visade på en 
omfattande kunskapsbrist när det gäller förekomst och effekter av dessa ämnen i miljön. 
Det behövs också mer kontroll och kunskap om nya ämnen som kan utgöra risk för 
vattenmiljön. För närvarande pågår ett arbete mellan vattenmyndigheterna, HaV, SGU 
och Naturvårdsverket med att se över vilken övervakning av vatten som behövs och hur 
vi kan utveckla och samordna all miljöövervakning så att den bättre anpassas till 
vattenförvaltningens behov. Förhoppningen är att detta kan införas i tid inför 
förvaltningscykeln 2021–2027. 

Ökad kunskap om dricksvattenförekomster 
Ett område som kräver ökat fokus är kunskap om status på yt- och grundvatten som 
används till dricksvattenproduktion. Detta för att vi ska kunna förebygga förorening av 
råvattnet och skydda dessa värdefulla vatten. Dricksvattenutredningen (SOU, 2016) har 
lyft att råvattenkontrollen är eftersatt på många håll i landet. Det innebär ökade 
hälsorisker och kan eventuellt medföra ökade kostnader för att bereda dricksvatten om 
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vattenkvaliteten försämras. Dricksvattenkontrollen behöver därför prioriteras mer av de 
ansvariga dricksvattenproducenterna och den behöver samordnas bättre med 
övervakningen inom vattenförvaltningen och miljömålsarbetet. 

Fortsatt utveckling av bedömningsgrunder, metoder och modeller  
Vi behöver utveckla förståelsen av data från miljöövervakningen. I detta sammanhang är 
bedömningsgrunderna för grundvatten (SGU, 2013) och ytvatten (HaV, 2013) viktiga. 
Det sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla dessa med avseende på metodik för 
olika analyser, beräkningsmodeller och liknande. Detta är viktiga steg i rätt riktning men 
det återstår en hel del innan vi har metoder som ger gediget stöd i arbetet med 
klassificeringen. Förutom detta så måste metoder utvecklas inom miljöövervakningen för 
att identifiera och kvantifiera internbelastning av fosfor från sediment i sjöar och 
kustvikar. 

Vattenmyndigheten ser ett stort behov av att utveckla metoder och modeller för att 
effektivisera statusklassificeringen. Det bör vara möjligt att modellera resultat utifrån en 
miljöövervakningsstation till närliggande vatten med liknande förhållanden. Det vill säga 
utveckla metoder för gruppering och automatiserad klassificering av vattenförekomster. 

Fungerande dataflöden 
Eftersom underlagsdata är en viktig grund för hela vattenförvaltningsarbetet måste dessa 
vara lättillgängliga och kvalitetsgranskade samt hållas uppdaterade. Trots ett aktivt arbete 
med att koppla samman och kvalitetssäkra underlag som finns utspritt på myndigheter, 
länsstyrelser, kommuner, universitet, näringsliv och intresseföreningar finns fortfarande 
stora insatser kvar att göra.  

Samverkan mellan berörda myndigheter är väsentlig vid lagring och tillhandahållande av 
miljöövervakningsdata för både grund- och ytvatten. En viktig åtgärd kopplad till att 
utveckla miljöövervakningen är att se till att de nationella datavärdarna2 har tillräckliga 
resurser för insamling, kvalitetssäkring och tillgängliggörande av alla relevanta data. 
  

                                                 
2 En nationell datavärd ansvarar för att lagra, sammanställa och tillgängliggöra data inom ett visst område, 
exempelvis biologiska data från miljöövervakning i sötvatten (Sveriges lantbruksuniversitet SLU datavärd) 
eller övervakning av miljögifter (SGU datavärd). 
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Fortsatt utveckling av VISS  
VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är portalen för information och data om alla 
vattenförekomster i grundvatten, sjöar, vattendrag och längs kusten. VISS har skapats för 
att möta kraven på fortlöpande kunskapsuppbyggnad om förändringar i status och 
påverkan, olika åtgärders genomförande, deras miljöeffekter samt kostnader. Möjligheten 
för myndigheter, kommuner och andra aktörer att registrera åtgärder i VISS behöver 
utvecklas. Ambitionen är att det ska kunna ske utan att medföra en alltför stor 
arbetsbelastning för kommunerna.  

HaV, som äger VISS, ska se över hur nästa generation av VISS kan se ut. Förhoppningen 
är att verktyget ska bli mer pedagogiskt, lättanvänt och att relevanta data blir tillgänglig 
för externa användare. Det är viktigt att de som behöver informationen i VISS vet var 
den finns och hur den kan användas. Informationen behöver vara korrekt i förhållande 
till gällande bedömningsgrund för att fungera som ett stöd vid prövning och tillsyn. 
Kopplingarna till bakgrundsdata bör utvecklas i VISS. Det har efterfrågats alternativa sätt 
att exportera data ur VISS som till exempel GIS-skikt. Vattenmyndigheten ser att det 
även i framtiden kommer finnas behov av utbildningsinsatser särskilt riktade mot 
kommunernas handläggare från olika förvaltningar.  
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Hur kan nästa åtgärdsprogram bli bättre? 
I det här skedet krävs vissa vägval för att kommande åtgärdsprogram ska bli så 
ändamålsenligt som möjligt under den tredje förvaltningscykeln. Vi vill med detta samråd 
presentera några frågeställningar vi står inför och ge er möjlighet att komma med 
synpunkter som kan hjälpa oss i arbetet med att få ändamålsenliga åtgärdsprogram. 

Åtgärder till kommuner och länsstyrelser – ska de vara lika i hela landet eller regionalt 
anpassade?  
I nuvarande åtgärdsprogram finns totalt 56 åtgärder riktade till 11 nationella myndigheter, 
samtliga länsstyrelser och samtliga kommuner. Åtgärderna till länsstyrelserna är lika för 
alla län, och på samma sätt har alla kommuner överensstämmande åtgärder. 

Ett vägval inför nästa åtgärdsprogram handlar om hur lika eller olika åtgärdsprogrammen 
ska vara för landets länsstyrelser och kommuner. Vattenmyndigheterna kan välja att rikta 
åtgärderna så att varje län eller grupp av kommuner får egna åtgärder. Åtgärderna är då 
anpassade efter de utmaningar som finns inom aktuella avrinningsområden och 
vattenförekomster för att följa miljökvalitetsnormerna. Alternativet är att åtgärderna är 
likalydande för alla län respektive kommuner så att var och en på egen hand behöver 
planera vilka åtgärder som ska genomföras för att följa miljökvalitetsnormerna, utifrån de 
underlag för normsättningen och åtgärdsplaneringen som finns tillgängliga. 

Ett åtgärdsprogram som är mer regionalt anpassat kräver mer resurser från 
vattenmyndigheternas sida både i framtagande och uppföljning. Ett mer regionalt 
anpassat åtgärdsprogram kan också få till effekt att länsstyrelser och kommuner får mer 
begränsade möjligheter att äga sina egna prioriteringar. Å andra sidan innebär ett sådant 
åtgärdsprogram mycket bättre förutsättningar för en samlad och mer välanpassad 
åtgärdsstrategi för både vattendistriktet och för olika avrinningsområden. Det skulle leda 
till åtgärderna i åtgärdsprogrammet blir mer direkt riktade mot de frågor som är relevanta 
för varje län eller kommun. Och det innebär i sin tur att framförallt länsstyrelser och 
kommuner i mindre utsträckning själva behöver tolka och överföra åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet till de förhållanden som gäller i det egna länet eller den egna 
kommunen, på det sätt som krävs idag. 

Ett sätt att skapa förutsättningar för detta, är genom en fördjupad dialog och samverkan 
mellan Vattenmyndigheten, länsstyrelser och kommuner i distriktet om underlag och 
prioriteringar för det kommande åtgärdsprogrammet. Detta samråd kan utgöra starten 
för en sådan dialog och samverkan, och därför vill vi gärna få in synpunkter och förslag 
om förutsättningarna för att åstadkomma ett mer regionalt anpassat åtgärdsprogram för 
Bottenhavets vattendistrikt. 
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Vattenförvaltning 2021 och framåt 
Det samrådsunderlag som presenteras här har fokus på väsentliga frågor som kan 
komplettera arbetet inom vattenförvaltningen. Förhoppningen är att många av de 
synpunkter som kommer in kan beaktas i Förvaltningsplan med tillhörande 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021–2027. Men en del 
synpunkter kanske inte är mogna att ta in i pågående arbete ännu, utan passar bättre att 
tillämpa på längre sikt. Vi vill därför öppna upp för framtidsfrågor redan nu och ger 
några exempel på sådana långsiktiga frågor. 

Inneboende tröghet 
Eftersom vattenförvaltningen regleras i lagstiftningen så har den en inneboende tröghet 
vad gäller anpassning mot nya uppdykande miljöproblem som till exempel nya farliga 
kemiska ämnen. De sexåriga förvaltningscyklerna bidrar också till denna tröghet. 
Samtidigt så tar det tid att bygga upp vetenskapligt baserad kunskap som kan bekräfta 
negativ miljöpåverkan. Det tar också tid att utveckla nya mätmetoder och ta fram nya 
accepterade gränsvärden. Ett aktuellt exempel är mikroplaster där kunskapsläget ännu 
inte är tillräckligt för att kunna tillämpa gränsvärden och utveckla bedömningsgrunder 
för vattenförvaltningen. Det är därför en stor utmaning att börja ta höjd för framtida 
miljöproblem tillräckligt tidigt så att motåtgärder hinner sättas in i tid innan vi har en 
utbredd miljöpåverkan som flera generationer får leva med. Ett aktuellt miljöproblem 
som passerade ”under radarn” är användningen av PFOS/PFAS i till exempel 
brandskum och impregneringsmedel. Och tyvärr har vi ännu inte sett den totala 
skadebilden vad gäller denna ämnesgrupp. 

En proaktiv och adaptiv vattenförvaltning behöver jobba parallellt med förslag till 
förändringar i rådande lagstiftning och nya styrmedel samtidigt med arbetet att utveckla 
förslag till kostnadseffektiva fysiska åtgärder. Exempel på lagstiftning som behöver 
förtydligas är den som är kopplad till den kommunala planerings- och 
exploateringsprocessen. Dagvattenfrågan är ett exempel på en kommunal vattenfråga 
som tycks ha hamnat mellan flera stolar som gör det mycket svårt för en kommun att 
ställa konkreta miljökrav med avseende på dagvattenhantering. Vad gäller styrmedel så 
behöver det satsas mer resurser på att utveckla nya innovativa styrmedel som fördelar 
rättigheter att förorena ytvatten och grundvatten inom ramarna för gällande 
miljökvalitetsnormer. Vad gäller att öka kunskapen om kostnadseffektiviteten för olika 
fysiska åtgärder så behövs mer uthålliga uppföljningar i olika åtgärdsprojekt. Därför är 
det viktigt att de myndigheter, stiftelser och fonder som finansierar genomförande av 
åtgärder ställer minimikrav på uppföljning av effekterna i miljön och dokumentation av 
åtgärdskostnaderna. 

Utfasning av farliga kemikalier 
Både produktion och användning av skadliga kemikalier måste bära sina egna 
miljökostnader. En giftfri miljö kräver nya styrmedel för att minska halterna av skadliga 
kemikalier i vattenmiljön. Ett exempel på nytt ekonomiskt styrmedel är förslaget från 
Kemikalieskatteutredningens betänkande från 2015 att införa en kemikalieskatt för att 
fasa ut och ersätta skadliga kemikalier. Som en följd av detta så infördes den 1 juli 2017 
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en ny skatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet är att minska förekomst, spridning och 
exponering av farliga flamskyddsmedel. 

Det finns exempel på att påtryckningar om ny EU-lagstiftning kan löna sig. Sverige 
jobbade aktivt inom EU för att få till stånd restriktioner för det hormonstörande ämnet 
bisfenol A (BPA). I början av 2018 sänktes också gränsvärden för BPA kraftig i hela EU. 
Lagstiftningen innebär bland annat att material och produkter som kan överföra bisfenol 
A till dricksvatten och livsmedel som riktar sig till barn 0–3 år helt förbjuds. Sverige är 
också pådrivande för att EU-kommissionen ska fastställa kriterier för hormonstörande 
ämnen så snart som möjligt. Det är viktigt att fortsätta detta arbete med full kraft. 

EU:s kemikalielagstiftning Reach är ett viktigt instrument för att minska användningen av 
farliga ämnen. Takten behöver öka när det gäller utfasningen av de allra farligaste 
ämnena, de som är cancerogena eller mycket långlivade i naturen. Bland annat genom att 
det blir möjligt att förbjuda farliga kemikalier i grupp och även inkludera kombinations- 
och cocktaileffekter i prövningen av nya kemikalier. För att öka takten av utfasning av de 
allra farligaste ämnena måste Sverige ta fram kunskap om och föreslå fler ämnen för 
prövning inom Reach. Kemikalieinspektionen har en nyckelroll i detta arbete i Sverige. 

Men Sverige kan inte ta rygg på EU i alla kemikaliefrågor. Ibland måste vi också kunna gå 
före och införa nationella förbud. När det till exempel gäller ämnen som vi redan i dag 
vet har påverkan på vårt hormonsystem måste vi kunna gå före EU och förbjuda dem 
nationellt. För att kunna göra detta är det viktigt att kartlägga vilka kemikalier vi redan i 
dag kan föreslå ytterligare nationella begränsningar för i väntan på att EU tar sitt ansvar 
och utvecklar sin lagstiftning. Det bör även utredas vilka ämnen som inte är reglerade 
inom Reach, samt vilka produkter som Reach-lagstiftningen inte täcker, för att kunna nå 
resultat snabbare. Även i denna fråga har Kemikalieinspektionen en nationell nyckelroll, 
men även Naturvårdsverket, HaV, SGU och vattenmyndigheterna kan bidra med 
kunskap om förekomst, spridning och effekter i vattenmiljön. 

Konsumenter måste också få möjlighet att göra medvetna val. Därför behöver 
information, märkning och varudeklarationer utvecklas. Riktade informationsinsatser 
från Konsumentverket tillsammans med frivilliga bransch- och företagsinitiativ kan spela 
stor roll i detta. 

Både uppströmsarbete och nedströmsarbete 
Vattenförvaltningen ska föreslå den mest kostnadseffektiva kombinationen av åtgärder 
för att kunna följa miljökvalitetsnormerna. En viktig grundprincip är att 
kostnadseffektiviteten brukar öka ju närmare påverkanskällan man sätter in åtgärder. 
Kommunala reningsverk brukar traditionellt hanteras som punktkällor med krav på 
rening för att klara miljökvalitetsnormer i sina recipienter. Belastningen till 
reningsverkens ledningsnät kan komma från en mängd olika källor som enskilda hushåll, 
sjukhus, industrier, hårdgjorda ytor. Medvetna val av konsumentprodukter kan vara väl 
så kostnadseffektivt som att installera högteknologisk rening i reningsverk. Hit hör till 
exempel läkemedelsrester och impregneringsmedel i textilier. 
  

184



SAMRÅDSHANDLING  Dnr. 537-3151-2019 
  2019-05-02 

 

27(40) 
 

På samma sätt är åtgärder inom jordbruket som görs direkt på jordbruksmarken eller i 
djurstallar mer kostnadseffektiva än åtgärder som till exempel fosfordammar och 
våtmarker nedströms jordbruksmarken. Men ofta är åtgärdsbetinget så pass stort att en 
kombination av åtgärder såväl uppströms som nedströms behövs inom jordbruket. 
Nedströmsåtgärderna bidrar också med betydande värden i form av biologisk mångfald i 
jordbrukslandskapet. Dammar och våtmarker håller kvar ytvatten som kan ha betydelse 
både i situationer med torka eller översvämning. De multifunktionella värdena och 
ekosystemtjänsterna för dessa åtgärder behöver lyftas fram ännu mer. 

Hållbart samhällsbyggande 
En utmaning inom samhällsplaneringen är att kunna kvantifiera hur enskilda projekt 
påverkar miljökvalitetsnormer för vatten. Med nuvarande lagstiftning är det inte möjligt 
att ställa specifika miljökrav på byggprojekt. Det går att hänvisa till icke-bindande 
riktlinjer för till exempel hållbart nyttjande av mark och vatten i markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal. Det är egentligen enbart på kommunens egen mark som det går att 
styra planeringen mot specifika vattenåtgärder, exempelvis dagvattendammar och 
infiltrationsmark. Inte ens i detaljplaner finns det med dagens lagstiftning möjlighet att 
ställa krav på till exempel lokalt omhändertagande av dagvatten med specifika lokala 
lösningar. För att kunna bryta ner miljökvalitetsnormer till specifika gränsvärden för 
nybyggnadsprojekt behöver lagstiftningen ses över för att ensa hanteringen av dagvatten 
och medge mer specifika krav på kvantitet och kvalitet.  

Ny lagstiftning som trädde i kraft i januari 2019 innebär att kommuner i vissa fall får 
möjlighet att besluta om undantag från grundkravet om god vattenstatus till 2015. Sådana 
beslut måste lämnas till berörd vattenmyndighet för möjlighet till överprövning. Det 
finns ett stort behov av såväl översyn och justering av befintlig lagstiftning, till exempel 
inom miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster och plan- och bygglagen (MB; LAV; 
PBL), som av utveckling av metoder för beräkning av lokala gränsvärden för 
nybyggnadsprojekt, vilka kan kopplas till existerande miljökvalitetsnormer för vatten. 
Ansvarig myndighet behöver pekas ut för framtagande av handböcker och 
bedömningsgrunder för detta. Ett annat sätt att styra mot mer lokalt omhändertagande 
av dagvatten och olika reningslösningar kan vara att införa en differentierad VA-taxa som 
premierar detta.  

Om det är svårt att ställa krav kopplade till vattenmiljön på exploateringsprojekt så är det 
om möjligt ännu svårare att ställa motsvarande krav kopplade till befintlig bebyggelse. 
Det är endast via icke-bindande översiktsplaner som befintlig bebyggelse och 
nybyggnadsprojekt hanteras i ett sammanhang. Om vissa övergripande krav på 
vattenmiljön kunde göras bindande redan i översiktsplanen så skulle det förenkla 
hanteringen av vattenfrågor i hela planprocessen. Gediget framtagna översiktsplaner 
skulle då kunna garantera snabba planerings- och byggprocesser när det kommer till 
frågor kopplade till miljökvalitetsnormer för vatten. Det skulle spara mycket tid och 
pengar hos myndigheter, konsulter och byggherrar. 
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Hur mår vattnen i Bottenhavets vattendistrikt? 
Bottenhavets vattendistrikt täcker nära 30 procent av Sveriges yta och omfattar mer än 
40 procent av landets vattenförekomster. Vattendistriktet är fördelat på sju län och 52 
kommuner, varav flera delas med Norra Östersjöns och Bottenvikens vattendistrikt.  

I väst avgränsas vattendistriktet av vacker fjällmiljö och längs Västernorrlands kust 
sträcker sig världsarvsområdet Höga kusten. I Gävleborgs län varvas exponerade och 
stenrika kustpartier med skärgårdsområden och grunda, skyddade vikar. Inom 
vattendistriktets ansvarsområde finns även källflöden till de norska älvarna Glomma, 
Nidelva, Stjördalselva samt Vefsna. I vattendistriktet finns fem större älvar: 
Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Dalälven.  

Drygt 90 procent av vattendistriktet präglas av barrskogsområden som utgör grunden för 
en stor del av industriproduktionen av trävaror, papper och pappersmassa. 
Jordbruksmarken täcker två procent av vattendistriktets yta.

De största utmaningarna för vattenmiljön i distriktet  
Kunskapen om våra vattenmiljöer har aldrig varit så stor som nu, och vi börjar få en unik 
helhetsbild över sambanden mellan samhällets utveckling, mänsklig påverkan och 
vattenmiljöns tillstånd och kommande förutsättningar. Vi har därför bättre möjligheter 
än någonsin tidigare att identifiera var vi har störst utmaningar och problem att hantera. 
De utmaningar som anses vara de största i vattendistriktet från ett renodlat 
vattenmiljöperspektiv är följande:  

• Påverkan i form av fysiska förändringar av sjöar och vattendrag.  
• Effekterna på vattenmiljön av miljögifter från både pågående och historiska 

utsläpp.  
• Att säkra en trygg och effektiv dricksvattenförsörjning.  
• Påverkan från urbana, bebyggda miljöer och från kommande samhällsutbyggnad.  
• Försurningseffekterna i sjöar och vattendrag.  

• Övergödning är fortfarande ett problem i delar av distriktet, företrädesvis längs 
med kusten och i de södra delarna. 

Att Vattenmyndigheten i Bottenhavet har pekat ut dessa utmaningar ska inte tolkas som 
att övriga miljöproblem är försumbara och inte behöver åtgärdas. Men i en värld med 
begränsade resurser krävs det prioriteringar och det kan då vara lämpligt att först försöka 
lösa de största utmaningarna. Det bör också påpekas att det inom var och en av 
utmaningarna ovan kan behövas olika avvägningar och prioriteringar, eftersom det från 
ett samhällsekonomiskt perspektiv kanske inte är möjligt eller önskvärt att åtgärda all 
slags påverkan på våra vattenmiljöer. Nedan följer en kort beskrivning av respektive 
utmaning baserat på information från länsstyrelserna och kommunerna i Bottenhavets 
vattendistrikt.  
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Fysisk påverkan 
De fem större älvarna (Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Dalälven) är 
reglerade och utnyttjas för vattenkraftändamål. Ungefär hälften av landets totala 
vattenkraft produceras i distriktet.  

Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag är en viktig fråga för samtliga län och 
flertalet kommuner i distriktet. Dämningar, vattenkraftverk och felaktigt anlagda 
vägtrummor har lämnat sina spår i sjöar och vattendrag. Det finns en problematik med 
gamla tillstånd för kraftverk som tillåter nolltappningar, korttidsreglering, omvänd 
vattenföring och förbiser krav på faunapassager. Historisk påverkan från skogsbruk, 
flottning och dikning, och pågående påverkan via avverkningar, markberedning och 
dikning beskrivs också som en utmaning i distriktet. En annan utmaning är att 
miljökvalitetsnormerna i dagsläget inte uppfattas ge tillräcklig vägledning i att prioritera 
arbetet med miljöåtgärder. 

Den fysiska påverkan är av så stor skala att länsstyrelserna i Bottenhavets vattendistrikt 
bedömer att de åtgärder som utförs kräver ett mycket långt tidsperspektiv. Viktiga 
åtgärder för att minska den fysiska påverkan är olika typer av konkret restaureringsarbete 
som genomförs av diverse aktörer, men även att ställa krav eller på annat sätt driva på 
åtgärdsarbetet genom tillsyn, samverkan och vid prövning av verksamheter. I flertalet län 
är det kommunerna, fiskvårdsförbund och fiskevårdsområden som gör merparten av 
arbetet. Ofta genomförs arbetet med anslag via de statliga finansieringsprogrammen 
LONA och LOVA, fiskevårdsanslag, medel för biologisk återställning i kalkade vatten, 
EU-medel med mera. Åtgärder av vandringshinder görs också av Trafikverket och olika 
skogsbolag.  

Miljögifter 
Utsläpp av miljögifter från pågående verksamheter och historiskt förorenade områden är 
en utmaning för distriktet. I distriktet har tidigare drift av skogsindustrier såsom sågverk, 
pappersmassaindustrier och impregneringsverksamheter samt andra typer av industrier 
genererat förorenad mark och sediment. Även gruvdriften har bidragit till förorenad 
mark och sediment i vissa delar av distriktet.  

Kommunerna i distriktet anser att effekter på vattenmiljön på grund av miljögifter, både 
från pågående och historiska utsläpp, är en stor utmaning. Flera länsstyrelser 
uppmärksammar den generella svårigheten i att avgöra hur vattenmiljön påverkas av 
miljögifter. Det beror främst på bristfälliga data och brist på resurser för undersökningar 
av miljögifter i vatten. I nuläget råder en ofullständig helhetsbild av miljögifter på grund 
av det begränsade antalet utförda undersökningar och analyser i vattenmiljön. Därmed 
blir det svårt att återge en komplett bild över sambandet mellan de biologiska effekter 
som observeras i miljön och vad som orsakar dem.  
  

187



SAMRÅDSHANDLING  Dnr. 537-3151-2019 
  2019-05-02 

 

30(40) 
 

Dricksvattenförsörjning 
De senaste årens torka har ökat vattenproducenternas intresse av att övervaka 
grundvattennivåer vid sina vattentäkter, men utvecklingen går långsamt. Svårigheten 
handlar främst om att se till att det finns tillräckliga vattenresurser för 
dricksvattenförsörjningens behov och att dessa bibehåller god kvalitet också i framtiden.  

Att säkra en trygg och effektiv dricksvattenförsörjning är en utmaning i distriktet 
generellt, och flertalet av kommunerna menar att det är en fråga av högsta prioritet.  Det 
krävs en säker och robust infrastruktur både för beredning och distributionen, men också 
att det finns god beredskap vid störningar. För att på sikt säkra försörjningen av 
dricksvatten bör såväl staten som kommunerna, i egenskap av huvudmän för 
vattenförsörjningen, prioritera vattenskyddsfrågan högre. Länsstyrelserna behöver bidra 
med mer stöd, rådgivning och verktyg i form av planeringsunderlag. Det behöver 
bedrivas strategiskt arbete för att anpassa vattenförsörjningen till de förändrade 
förutsättningar som klimatförändringarna medför. Men även för att säkra 
vattenförsörjningens behov inför förändrade förutsättningar till följd av en växande 
befolkning, exploateringstryck och förändrad markanvändning.  

Ingen av länsstyrelserna i distriktet rapporterar en akut problematik med vare sig 
förorenat eller för lite dricksvatten i nuläget, men det är en viktig fråga utifrån både 
klimatförändringar och krisberedskap. Skyddet för dricksvattenresurser idag och för 
framtiden behöver förbättras. Ett flertal länsstyrelser framhåller hur den regionala 
vattenförsörjningsplanen är ett viktigt verktyg för ett mer aktivt skydds- och 
åtgärdsarbete. 

Påverkan från urbana, bebyggda miljöer och från kommande samhällsutbyggnad  
Länsstyrelserna anser inte att påverkan från bebyggelse är den främsta utmaningen i 
distriktet, när frågan ställs i relation till övriga utmaningar. Men i vissa delar av distriktet, 
främst i Jämtlands län, är besöksnäringen en stark tillväxtmotor. I flera turistorter innebär 
det ett stort exploateringstryck vilket riskerar komma i konflikt med vattendrag och sjöar 
som skyddas i enlighet med miljöbalken (MB). En annan problematik kommer av det 
generellt stora intresset att planera och bygga i strandnära läge, vilket riskerar att påverka 
vattenmiljöer negativt.  

Det är främst brister i dagvattenhanteringen som hotar vattenkvaliteteten, även med 
tanke på klimatförändringarnas effekt med ökad nederbörd. Exploateringar leder 
generellt till att andelen hårdgjorda ytor ökar. Med tanke på klimatförändringar och 
ändringar i morfologiska förhållanden för avrinningsområden ökar risken för transport 
av miljögifter, näringsämnen, material och grumling till sjöar och vattendrag.  

Länsstyrelserna rapporterar en ökad medvetenhet kring vattenrelaterade frågor 
(vattenkvalitet, dricksvatten, dagvattenhantering, avlopp med mera) i samhällsplaneringen 
hos kommunerna. De flesta kommunala planer (översiktsplaner och detaljplaner) grundar 
sig på olika underlag som även hanterar geotekniska förhållanden och 
dagvattenhantering. 
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Försurningseffekterna i sjöar och vattendrag  
Försurningsproblematiken är fortfarande omfattande i distriktet. I delar av distriktet 
märks försurningsproblemet tydligt medan andra delar har återhämtat sig relativt väl. 
Länsstyrelserna i distriktet beskriver hur det idag saknas underlag och verktyg för säker 
bedömning av preciseringen. Återhämtning från försurning varierar mellan olika sjöar 
och vattendrag och i vissa områden kan försurningseffekter kvarstå i många år framöver.  

Övergödningsproblematik 
Övergödning påverkar främst kustvattenförekomsterna i Bottenhavets vattendistrikt i 
form av punktkällor, till exempel reningsverk kopplat till storindustri. Belastning från 
industrier och avloppsreningsverk är en av distriktets huvudkällor till utsläpp av 
näringsämnen och måste minska. Övergödningen sker också från diffusa källor, till 
exempel avrinning och läckage av näringsämnen från brukad mark. Vid hög vattenföring 
är det en större transport av fosfor. Andra viktiga faktorer som påverkar 
fosforbelastningen är markens naturliga läckage av fosfor och att fosfor fastläggs i mark, 
sjöar och vattendrag för att sedan frigöras. Det efterfrågas mer kunskap om 
övergödningsproblematik i ultraoligotrofa (näringsfattiga) vatten, även på forskningsnivå. 

Ovanstående utmaningar i Bottenhavets vattendistrikt behöver hanteras på olika sätt, och 
under olika faser av förvaltningsperioden.  
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Beskrivning av distriktets vattenkvalitet 
Nedan redovisas statistik från december 2016. Mer detaljerad information finns i 
Förvaltningsplan 2016–2021 för Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndigheten 
Bottenhavet, 2016). Just nu pågår det ett arbete med att uppdatera bland annat ekologisk 
status och bedömningarna hinner inte bli klara tills detta dokument går ut på samråd.  

Ytvatten  
I december 2016 hade Bottenhavets vattendistrikt 10 3333 naturliga ytvattenförekomster. 
Av dessa hade 6 722 (cirka 65 procent) bedömts ha sämre än god ekologisk status (Figur 
3). För sjöar och vattendrag var det fysisk påverkan som var den främsta orsaken till att 
god ekologisk status inte nåddes. För kustvatten var det framförallt 
övergödningspåverkan men även miljögifter som bidrog till att god ekologisk status inte 
uppnåddes. 

Figur 3. Ekologisk status för ytvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. Vattenförekomster som har förklarats som 
kraftigt modifierade eller konstgjorda ingår inte i detta diagram. Statistiken avspeglar statusklassningen för vattenförekomster 
2016-12-09. 

Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskreds år 2016 
i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfärisk deposition. Detta ledde till att 
samtliga ytvatten i Sverige inte uppnådde god kemisk status med avseende på kvicksilver 
och PBDE.  

  

                                                 
3 Vattenförekomster som har förklarats som kraftigt modifierade eller konstgjorda ingår inte i denna siffra. 

Hög 9%

God 26%

Måttlig 60%

Otillfredsställande 3%
Dålig 2%
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I Bottenhavets vattendistrikt hade 91 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god 
kemisk status, exklusive kvicksilver och PBDE. Det var, förutom kvicksilver och PBDE, 
främst antracen, polyaromatiska kolväten (PAH:er), tributyltenn (TBT) samt metallerna 
bly, kadmium och nickel som orsakade att gränsvärden för prioriterade ämnen4 
överskreds. För särskilda förorenande ämnen (SFÄ)5 var det främst halter av metallerna 
zink, koppar och arsenik som översteg sitt riktvärde vilket resulterade i måttlig ekologisk 
status. 

Halterna av bland annat dioxin och metaller i sediment är kraftigt förhöjda utanför trä- 
och pappersindustrier. Vid beslut om miljökvalitetsnormer i december 2016 hanterades 
inte nya prioriterade ämnen som ingick i HVMFS 2015:4 (ämne nr 34–45). Bland dessa 
fanns bland annat dioxiner, PFOS, HBCDD och ett antal bekämpningsmedel. 
Detsamma gällde för de särskilda prioriterade ämnena koppar och zink. Status, 
miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärder för nya prioriterade ämnen och SFÄ har 
beaktats i dokumentet ”Åtgärdsprogram 2018–2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten 
och PFAS i grundvatten för Bottenhavets vattendistrikt” (Vattenmyndigheten 
Bottenhavet, 2018c).  

För vatten som förklarats som kraftigt modifierade (KMV) eller som konstgjorda vatten 
(KV) används andra benämningar på kvalitetsklasser jämfört med de som används för 
naturliga vatten. I stället för ekologisk status är det den ekologiska potentialen som 
bedöms. Kraven på de biologiska faktorerna är lite lägre för ekologisk potential än för 
ekologisk status, men kraven är de samma för de kemiska faktorerna. Utgångspunkten 
för att en ytvattenförekomst ska kunna förklaras som KMV är att den har fått en 
väsentligt ändrad fysisk karaktär till följd av mänsklig verksamhet med stor samhällsnytta. 
Verksamheter som kan anges som skäl för att förklara vattenförekomster som KMV är 
bland annat kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, markavvattning och 
översvämningsskydd. 

Under förvaltningscykeln 2016–2021 förklarade vattenmyndigheterna endast 
vattenförekomster som KMV med vattenkraft som grund. Orsaken är att det saknades 
nationell vägledning för hur vattenförekomster som påverkas av annan vattenanvändning 
än vattenkraft skulle bedömas med avseende på KMV. I Bottenhavets vattendistrikt 
utpekades 420 ytvattenförekomster som KMV, varav 170 i sjöar och 250 i vattendrag. 
Fem vattenförekomster, fyra i vattendrag och en sjö, förklarades som KV. Alla utpekade 
KMV och KV i Bottenhavets vattendistrikt hade klassningen otillfredsställande ekologisk 
potential. 
  

                                                 
4 I HaV:s föreskrifter HVMFS 2015:4 finns en förteckning över prioriterade ämnen samt gränsvärden. 
Förteckningen används som stöd vid bedömning av kemisk ytvattenstatus. 
5 I HaV:s föreskrifter HVMFS 2015:4 finns förteckningar för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) i 
inlandsytvatten respektive kustvatten. Förteckningarna används som stöd vid bedömning av ekologisk 
ytvattenstatus.  
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Av vattendistriktets ytvattenförekomster var det ungefär 70 procent som bedömdes vara 
i riskzonen att inte uppnå god ekologisk status/potential, eller ha försämrad 
status/potential till år 2021. Merparten av dessa uppnådde inte god ekologisk 
status/potential i december 2016 och resterande bedömdes vara i riskzonen baserat på 
resultat från en påverkansanalys. 

I samtliga ytvattenförekomster i vattendistriktet överskreds gränsvärdena för kvicksilver 
och PBDE i december 2016. Eftersom halterna inte kan förväntas sjunka nämnvärt 
under överskådlig framtid så var samtliga ytvattenförekomster också i riskzonen att inte 
uppnå god kemisk status till år 2021. För riskbedömning av kemisk status, exklusive 
kvicksilver och PBDE, är kunskapsunderlaget ofta bristfälligt. Endast de 
vattenförekomster som inte uppnådde god status i december 2016 bedömdes riskera att 
inte uppnå god status till år 2021. Detta kan innebära att antalet vattenförekomster som 
riskerade att inte uppnå god kemisk status underskattades. 

Grundvatten  
För att bedöma grundvattenförekomsternas tillstånd, görs en klassificering av kemisk och 
kvantitativ status. Klassificeringen görs utifrån resultat från mätningar av kemiska 
parametrar och information om kvantitativa påverkanskällor. Dessa utvärderas sedan 
med hjälp av bedömningsgrunder från Sveriges geologiska undersökning, SGU (SGU, 
2013). Finns ingen information om kemiska parametrar eller kvantitativ påverkan så 
bedöms förekomstens status som god. 

I december 2016 hade Bottenhavets vattendistrikt 832 grundvattenförekomster. Samtliga 
bedömdes ha god kvantitativ status. För många förekomster saknas underlag vad det 
gäller kvantitativa påverkanskällor. 

Av vattendistriktets 832 grundvattenförekomster hade cirka 97 procent bedömts ha god 
kemisk status i december 2016. Resterade grundvattenförekomster hade 
otillfredsställande kemisk status. Det var främst arsenik, bekämpningsmedel och klorid 
som låg till grund för den otillfredsställande statusen. I mindre grad, förekom 
överskridande gränsvärden för bensen, benso(a)pyren och polyaromatiska kolväten 
(PAH). 

I Bottenhavets vattendistrikt hade ungefär nio procent av grundvattenförekomsterna 
bedömts vara i riskzonen att inte uppnå god kemisk status till år 2021. Riskerna kom 
främst från befarad spridning av miljöfarliga ämnen från förorenade områden, 
användning av bekämpningsmedel på jordbruksmark samt påverkan från ovanliggande 
infrastruktur och tätbebyggda områden.  

Två (0,2 procent) av grundvattenförekomsterna bedömdes riskera att inte uppnå god 
kvantitativ status till år 2021. Riskerna bedömdes utifrån information om stora 
vattenuttag och vattenbrist. 
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Vill du veta mer om vattenförvaltningen? 
På vattenmyndigheternas webbplats www.vattenmyndigheterna.se finns mer information 
om grunderna i det svenska vattenförvaltningsarbetet och vad som är på gång i de fem 
vattendistrikten. Om du vill ha regelbunden uppdatering om aktuella frågor kan du 
prenumerera på nyhetsbrevet Vattenblänk som kommer ut fyra gånger per år. 
Information om hur du anmäler dig finns på vattenmyndigheternas webbplats. 

Om du vill läsa mer om underlaget som finns i VISS hittar du det på webbplatsen 
www.viss.lansstyrelsen.se. 

När som helst under förvaltningscykeln kan du kontakta oss på Vattenmyndigheten i 
Bottenhavets vattendistrikt och länsstyrelsernas beredningssekretariat, om du har frågor 
eller vill dela med dig av förslag och framföra synpunkter. Du kan även kontakta ditt 
lokala vattenråd, information om dem på www.vattenorganisationer.se (se även 
kontaktinformation i slutet av detta dokument).  

Mer att läsa 
I nedanstående skrifter kan du läsa mer om vattenmyndigheternas arbete med 
vattenförvaltning. Skrifterna finns tillgängliga på vattenmyndigheternas webbplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid för bättre vatten - Inspirerande skrift om vattenförvaltning i Sverige.  

Verktyg för bättre vatten - Den här skriften ska ge handläggare på framför allt 
länsstyrelserna kunskap om systemet med miljökvalitetsnormer för vatten, MKN. Den 
kan också användas av länsstyrelserna i kontakt med kommuner och verksamhetsutövare 
när det gäller MKN. 

Åtgärder för bättre vatten - I denna skrift kan du läsa om hur vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram får effekt och vem som ska göra vad för att se till att rätt åtgärder 
genomförs på rätt plats.
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Karta 1. Kartan visar Bottenhavets vattendistrikt.  

Kontaktpersoner i Bottenhavets vattendistrikt 

Vattenmyndighetens kansli  
 
871 86 Härnösand 
Växel: 0611-34 90 00 
vattenmyndigheten.vasternorrland@lans
styrelsen.se 
 
www.vattenmyndigheterna.se 
 
 

Joakim Kruse 
Telefon: 0611-34 92 61 
Joakim.Kruse@lansstyrelsen.se 
 
Lova Lind 
Telefon: 0611-34 92 75 
lova.lind@lansstyrelsen.se 
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Karta 2. Kartan visar de länen i Bottenhavets vattendistrikt. Siffrorna i kartan 
kopplar till siffror inom parentes efter länens namn.  

Beredningssekretariaten  
 
Länsstyrelsen i Västerbottens län (1) 
901 86 Umeå 
Växel: 010-225 40 00 
www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten 
 

Gunilla Forsgren Johansson 
Telefon: 010-225 43 50 
gunilla.forsgren.johansson@lansstyrelsen.se 
 
Länsstyrelsen i Jämtlands län (2) 
831 86 Östersund 
Växel: 010-225 30 00 
www.lansstyrelsen.se/Jamtland 
 

Bart De Wachter 
Telefon: 010-225 33 47 
Bart.DeWachter@lansstyrelsen.se 
 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län (3) 
871 86 Härnösand 
Växel: 0611-34 90 00  
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 
 

Per Molin 
Telefon: 0611-34 92 37 
Per.Molin@lansstyrelsen.se 
 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län (4) 
801 70 Gävle 
Växel: 010-225 10 00 
www.lansstyrelsen.se/Gavleborg 
 

Maria von Hofsten  
Telefon: 010-225 12 16 
maria.vonhofsten@lansstyrelsen.se 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län (5) 
791 84 Falun 
Växel: 010-225 00 00 
www.lansstyrelsen.se/Dalarna 
 

Ann-Louise Haglund 
Telefon: 010-225 02 84 
Ann-Louise.Haglund@lansstyrelsen.se 
 
 
 
 
 
 

Länsstyrelsen i Uppsala län (6) 
751 86 Uppsala 
Växel: 010-22 33 000 
www.lansstyrelsen.se/Uppsala 
 

Joel Berglund 
Telefon: 010-22 33 246 
Joel.Berglund@lansstyrelsen.se 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län (7) 
721 86 Västerås 
Växel: 010-224 90 00 
www.lansstyrelsen.se/Vastmanland 
 

Carolina Lind 
Telefon: 010-224 93 08 
carolina.lind@lansstyrelsen.se 
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Karta 3. Kartan visar vattenråd i Bottenhavets vattendistrikt. Siffrorna i kartan 
kopplar till siffror inom parentes efter vattenrådens namn.  

Vattenråd 

Södra Västerbottens vattenråd (0) 
(delas med Vattenmyndigheten i 
Bottenvikens vattendistrikt) 
Greger Jonsson 
Lycksele kommun 
Telefon: 0950-166 00 
greger.jonsson@lycksele.se 

Vattenrådet för Ångermanälven och 
Vapstälven (1) 
Jörgen Sikström 
Dorotea kommun 
Telefon: 0942-141 62 
jorgen.sikstrom@dorotea.se 

Norra Ångermanlands skogs- och 
kustvattenråd (2) 
Anders Forsberg 
Örnsköldsviks kommun 
Telefon: 0660-885 38 
anders.b.forsberg@ornskoldsvik.se 

Indalsälvens vattenråd (3) 
Kontaktperson saknas 

Södra Ångermanlands 
kustvattenråd (4) 
Pontus Ekman 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Telefon: 0611-34 92 85 
pontus.ekman@lansstyrelsen.se 

Ljungans vattenråd (5) 
Kontaktperson saknas 

Medelpads kustvattenråd (6) 
 
Ljusnan och Hälsinglands skogs- 
och kustvattenråd (7) 
Daniel Rickström 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund 
Telefon: 0730-50 04 57 
daniel.rickstrom@lvvf.se 

Dalälvens vattenråd (8) 
Jörgen Dahlin  
Dahlin MiljöKonsult  
Telefon: 070-551 82 58 
jorgen.dahlin.jrd@gmail.com 

 

Gästriklands vattenråd (9) 
Eva Jackson 
Gävle kommun 
Telefon: 026-17 96 13 
Eva.jackson@gavle.se 
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Egna anteckningar 
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Vattenmyndigheten Bottenhavets vattendistrikt
Växel 0611-34 90 00

www.vattenmyndigheterna.se

Länsstyrelsen Västernorrland
Växel 0611-34 90 00

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
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Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-15 

Referens 
KS 2019/00651  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas 

2. Avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme 

3. Timavgiften gäller fr o m den 1 januari 2020.  

                       

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i 
kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan utgår från Sveriges 
Kommuner och Landstings, SKL:s modell med tidsfaktorer, med anpassningar 
utefter de lokala förutsättningarna.  

Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s 
modell för uträkning av handläggningskostnad.  

Beräkningen har uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som följer 
den kostnadsutveckling som skett.  

Underlag till förslag till ny taxa finns i VGS beslutsunderlag.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11, VGS2019/70  

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med förslag till ändringar 
markerade                           

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-24 
Mötets diarienummer 

VGS2019/9 

 

 
 

 
 

Justerarnas signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 VGS2019/70 

§ 150 Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

Beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås 
besluta att 

1. anta ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 

2. avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme och 
att 

3. ändringar och den nya timavgiften ska börja gälla den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan utgår från Sveriges 
Kommuner och Landstings, SKL:s modell med tidsfaktorer, med 
anpassningar utefter de lokala förutsättningarna. Tidsfaktorn multipliceras 
sedan med gällande timtaxa. Tidsfaktorer och avgifter framgår av taxebilaga 
1-2. Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och Landstings, 
SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad. 

Beräkningen har uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som 
följer den kostnadsutveckling som skett. Även mindre ändringar i taxebilaga 
2 föreslås. 

 Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 

Timtaxa 1.090 kr 1.120 kr 2,75 % 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11, VGS2019/70 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med förslag till ändringar 
markerade 

Protokollsutdrag skickas till 
KS Hofors  
KS Ockelbo  
KS Sandviken  
Diariet VGS 
 
__________ 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Emelie Jonsson, 026-24 11 54 
emelie.jonsson@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-09-11 

Diarienummer 
VGS2019/70 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås 
besluta att 

1. anta ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
2. avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme, 
3. ändringar och den nya timavgiften ska börja gälla den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan utgår från Sveriges 
Kommuner och Landstings, SKL:s modell med tidsfaktorer, med 
anpassningar utefter de lokala förutsättningarna. Tidsfaktorn multipliceras 
sedan med gällande timtaxa. Tidsfaktorer och avgifter framgår av taxebilaga 
1-2.  Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och 
Landstings, SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad. 
Beräkningen har uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som 
följer den kostnadsutveckling som skett. Även mindre ändringar i taxebilaga 
2 föreslås.  

 Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 
Timtaxa 1 090 kr 1 120 kr 2,75% 

Ärendet 

Bakgrund 
Utgångspunkten för tillsyn enligt miljöbalken är principen att förorenaren 
ska betala. I förarbetena till miljöbalken betonas att en avgiftsfinansiering av 
tillsynen tillgodoser intresset av en mera likvärdig tillsyn och 
konkurrensneutralitet. 
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Av 27 kap. 1 § framgår att det är kommunerna själva – genom 
kommunfullmäktige – som utfärdar föreskrifter om avgifter för sin 
verksamhet bestående i prövning och tillsyn enligt balken. Det finns ingen 
skyldighet att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
I motiven till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 1 sid. 516) uttalas att 
utgångspunkten bör vara att full kostnadstäckning ska uppnås för 
myndigheters och kommuners verksamhet enligt miljöbalken och att detta så 
långt som möjligt ska ske genom avgifter. 
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan utgår från Sveriges 
Kommuner och Landstings, SKL:s modell med tidsfaktorer, med 
anpassningar utefter de lokala förutsättningarna. Tidsfaktorn multipliceras 
sedan med gällande timtaxa. Tidsfaktorer och avgifter framgår av taxebilaga 
1-2. Taxan innehåller även erfarenhetsklassning för att kunna minska eller 
förstärka tillsynen utifrån normalläget. Vilka erfarenheter och kriterier som 
beaktas vid klassningen framgår av taxebilaga 3. Timavgiften beräknas fram 
utifrån Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s modell för uträkning av 
handläggningskostnad. 

Förslag på nya avgifter 
Beräkningen enligt SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad har 
uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som följer den 
kostnadsutveckling som skett. 
I nedan tabell framgår nuvarande och föreslagen timtaxa samt den 
procentuella förändringen. I beräkningen till timavgiften visas att den 
procentuella kostnadsökningen under åren 2018-2020 är större än föreslagen 
förändring. Genom det förbättringsarbete med effektivisering och förändring 
av arbetssätt som skett inom Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning har timmar kunna flyttats från gemensam tid 
till handläggningstid (produktionstid) något som minskar behovet av 
höjning. 

 Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 
Timtaxa 1 090 kr 1 120 kr 2,75% 

 
 

Förslag på ändringar taxebilaga 2 
Taxebilaga 2 - Årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken 

Beskrivning PN Lagrum 
i MPF Kod TF Avgift 

Metallbearbetning           
Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 200 
liter.  

Med total tankvolym avses det samma som i 
34.70 andra stycket. 

U - 34.8002 T Timavgift 

Kommentar: Punkten är ny i taxebilaga 2 men medför inte till någon ändring för 
någon verksamhet genom att punkten föreslås ha timavgift. 
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Rening av avloppsvatten      
Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 50 men högst 200 
personekvivalenter. 

U - 90.1601 7,5 8 400 kr 

Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 25 men högst 50 
personekvivalenter. 

U - 90.1602 T Timavgift 

Kommentar: Revidering av beskrivandetexten där gränsen för antalet 
personekvivalenter (pe) ändrats. Ändringen medför att avloppsreningsanläggning 
med mer än 50 pe men högst 100 pe nu innefattas av årlig tillsynsavgift. Tidigare 
tillhörde de punkt 90.1602 med timavgift. Orsaken är att behovet av tillsyn är 
likvärdigt för dessa som de som omfattas av 90.1601. 
Avfall      

Återvinna icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan 
förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

C 29 kap 
35 § 

90.141 4 4 480 kr 

Kommentar: Revidering av tidsfaktor (TF) från 2,5 till 4 timmar vilket medför en 
högre avgift. Orsaken är att erfarenhet visar på en ökad tidsåtgång. 
Yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
är tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton 
per kalenderår. 

B 29 kap 
72 § 

90.450 18 20 160 kr 

Kommentar: Revidering från timdebitering till årlig avgift motsvarande 18 timmar 
vilket medför en avgift på 20 160 kr. 
Orsaken är att regelbunden tillsyn är nödvändigt vid dessa typer av verksamheter. 
Erfarenheter från nedlagd tid visar att behovet av tillsyn motsvarar 18 timmar per år. 

Ändring angående indexhöjning 
Det förslaget till taxor 2018 för Hofors, Ockelbo respektive Sandviken 
innehöll en möjlighet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att 
varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera de i taxan antagna 
avgifterna baserat på procentsatsen för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).   
Enbart kommunfullmäktige i Ockelbo antog en taxa med möjlighet till 
indexhöjning vilket medförde att taxekonstruktionen skiljer sig åt mellan 
kommunerna. För att få en likvärdig taxeprocess för samtliga tre kommuner 
har möjligheten till indexhöjning tagits bort från taxebestämmelserna för 
Ockelbo kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11, VGS2019/70 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med förslag till ändringar 
markerade 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 
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KOMMUNAL TAXA 
FÖR X KOMMUN 

  

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Kommunfullmäktiges beslut den X, § X, ändrad X, § X. 
Denna taxa meddelas med stöd av 27 kap 1 § andra stycket miljöbalken 
(1998:808). 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, 
verk-samheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel 
av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, 
samt avfall och producentansvar. 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen 
utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för 
undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken 
för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  
1. handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar 
om tillstånd, dispens eller undantag.  
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd. 
3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat  
2. handläggning som föranleds av att beslut överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av 
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 
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5 § Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala 
avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken 
skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek skall kunna bestämmas. 

Gällande timtaxa och avgiftsformer 

6 § Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 120 
kronor per timme. 
Avgift tas ut  
1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift), 
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen 
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), 
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift) 
4. enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda 
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning i 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. 
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut.  
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar, 
helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och 
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Avgifter för prövning 

8 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag ska betalas i form av fast avgift genom att den 
handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxa eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxa eller enligt 
de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser. 

9 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas 
i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår 
kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan 
anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske 
vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader 
med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

10 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för 
en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

11 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

12 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som 
prövas av kommunen, är sökanden i förekommande fall också 
skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ 
miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och 
för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, 
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

13 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut 
för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad 
som anges i denna taxa. 
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Avgifter med anledning av anmälan 

14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som 
anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxa eller i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxa eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxebilaga 1. 
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den kod i taxebilaga 2 som 
medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan 
av de belopp som anges för övriga koder. 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje 
avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

15 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som 
bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I 
ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med uttrycket 
”anmälningsplikt C” i miljöprövningsförordning (2013:251) är 
denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens 
kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en 
anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

16 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan 
avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller 
åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för tillsyn 

17 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en 
årlig tillsynsavgift som beräknas genom att den tillsynstid som 
anges i taxebilaga 2 multipliceras med timtaxa. Om tillsynstiden 
är markerad med "T" i taxebilaga 2 tas timavgift ut i stället för 
årlig tillsynsavgift. 
Den årliga tillsynsavgiften kan justeras i enlighet med vad som 
framgår av erfarenhetsklasserna i taxebilaga 3  

18 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift 
genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller 
verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxa eller i form 
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxa eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxebilaga 1. 
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19 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om 
tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera 
miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift 
betalas för den kod i taxebilaga 2 som medför den högsta avgiften 
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för 
de övriga koder. 
I den årliga tillsynsavgiften ingår anmälan om förändring av 
verksamheten såvida det inte innebär att en ny kod i taxebilaga 2 
blir aktuell. 

20 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer 
efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs 
- verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker innan årlig 
avgift har utgått och som inte ingår i avgift för prövning eller för 
handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Årlig tillsynsavgift ska 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

21 § Behövs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder på 
grund av väsentliga brister, ingår dessa inte i den årliga 
tillsynsavgiften.  
I den årliga tillsynstiden ingår inte heller särskilt tidskrävande 
tillsyn som inte utgör en normal och regelbunden del av 
verksamheten. Exempel på detta kan vara när en verksamhet i 
enlighet med villkor installerar ny teknik eller att föroreningar i 
mark eller byggnad behöver utredas och eventuellt åtgärdas. 
Avgift för tillsyn som enligt första och andra stycket inte ingår i 
den årliga tillsynsavgiften tas ut i form av timavgift genom att 
tillsynstiden multipliceras med timtaxan. 

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidtar åtgärd som föranleder avgiften. 
För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 
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Nedsättning av avgift 

23 § Avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % i enlighet 
med de tjänstegarantier som beslutas i separat ärende av Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Reducering via 
tjänstegarantier sker efter överskridande av garanterad 
handläggningstid för preciserat ärende. 

24 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas 
ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 

25 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i fakturan. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal 
nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

27 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal 
nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

28 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds 
beslut om avgift hos länsstyrelsen. 
 

Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2018. Ändringar träder i kraft den 1 
januari 2020.  
 
 
 

Bilagor 

Taxebilaga 1 – Prövning, anmälan samt övrig tillsyn 

Taxebilaga 2 – Årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken 

Taxebilaga 3 – Erfarenhetsklassning 
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1

Timmar Avgift

1.1 T Timavgift i de fall 
tillsynen inte ingår 
i den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 2

2

Timmar Avgift

2.1 Etablerad tomt 3 3 360 kr

2.2 Oetablerad tomt 9 10 080 kr

2.3 T Timavgift

2.4 T Timavgift

2.5 T Timavgift

2.6 T Timavgift

2.7 T Timavgift

3

Timmar Avgift

3.1 Sluten tank som toalettavloppsvatten eller urin 
ska anslutas till 4 4 480 kr

3.2 Avloppsanläggning med utsläpp till mark eller 
vatten som toalettavloppsvatten eller urin ska 
anslutas till¹

7 7 840 kr

3.3 Annan avloppsanläggning enligt vad 
kommunen föreskrivit¹ 5 5 600 kr

3.4 En anmälningspliktig avloppsanläggning ² 5 5 600 kr
3.5 Ändring av en tillståndsgiven 

avloppsanläggning T Timavgift

3.6 Ändring av en anmälningpliktig 
avloppsanläggning T Timavgift

Taxebilaga 1 - Prövning, anmälan samt övrig tillsyn
Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap. miljöbalken

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn 
eller allemansrätten

Ärendebeskrivning

Prövning av ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna

Prövning

Ärendebeskrivning

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd som kräver anmälan enligt 
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Handläggning av ansökan/anmälan om 
ändring av en avloppsanlägging

Anmälan

Tillsyn

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap. miljöbalken

Tillsyn över strandskyddsområde och vattenskyddsområde

Ärendebeskrivning
Tillsyn i övrigt

Handläggning av ansökan/anmälan om att 
anlägga en avloppsanläggning

Enskilt avlopp och torrtoaletter

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan 
tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde

Skydd av områden 7 kap. miljöbalken

¹Vid handläggning av ansökan enligt punkterna 3.2-3.4, 3.7, 3.8 och 3.10 som innehåller fullständig teknisk och geohydrologisk 
utredning där kompletteringar inte behövs, nedskrivs avgiften med 2 h.
²Vid handläggning av enklare BDT-avlopp som är dimensionerad för låg vattenförbrukning nedskrivs avgiften med 2 h.
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3.7 6 6 720 kr

3.8
Grundavgift¹ 6 6 720 kr

3.9 Tillägg för varje hushåll utöver det första 1 1 120 kr

3.10 Grundavgift¹ 8 8 960 kr

3.11 Tillägg för varje personekvivalent utöver det 
första 0,05 56 kr

3.12 Förbränningstoalett, mulltoalett eller liknande 
utan latrin- och urinkompostering 1 1 120 kr

3.13
Torrtoalett med latrin- och urinkompostering 2 2 240 kr

3.14
Utanför vattenskyddsområde 2 2 240 kr

3.15
Inom vattenskyddsområde 4 4 480 kr

3.16 T Timavgift

3.17
Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 2 240 kr

3.18 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 2 240 kr

3.19
Orm 2 2 240 kr

3.20 T Timavgift

3.21 T Timavgift

3.22

Anmälningspliktiga verksamheter med 
undantag för verksamheter i punkt 3.23

Belopp som 
motsvarar den 

årliga 
tillsynsavgiften 
som utgår för 

verksamhet enligt 
taxebilaga 2

3.23 Vindkraft (verksamhetskod 40.100 ), täkter 
(verksamhetskod 10.30 och 10.40) T Timavgift

3.24
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, 5 5 600 kr

3.25
Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård (om hud 
penetreras), håltagning i öron (ej 
engångskasetter), akupunktur, 
skönhetsbehandling som innebär injektioner

4 4 480 kr

3.26 4 4 480 kr

Handläggning av anmälan om att driva 
verksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär 
risk för blodsmitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, 
piercningsverktyg eller andra liknande 
skärande eller stickande verktyg

Handläggning av anmälan om att driva  bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 
som annars används av många människor

Handläggning av anmälan av 
anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordning

Prövning enligt lokala föreskrifter

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Handläggning av ansökan/anmälan att 
inrätta värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten

Handläggning av ansökan/anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan 
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur 
inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet

Handläggning av anmälan/ansökan att 
inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 
och/eller prövning om eget 
omhämndertagande av latrin och urin

Anmälan av miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet

Värmepumpsanläggning

Spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet

Annan prövning av frågor om tillstånd eller dispens enligt lokala föreskrifter

Prövning av ansökan om inrättande av 
gemensam tillståndspliktig 
avloppsanordning för 26-200

Handläggning av ansökan/anmälan om att anlägga en avloppsanläggning enligt punkterna 
3.1, 3.2, 3.3 och 3.4 på samma fastighet och vid samma tillfälle¹

Prövning av ansökan om inrättande av 
gemensam tillståndspliktig 
avloppsanordning för 2-5 hushåll (6-25 
personekvivalenter) 

¹Vid handläggning av ansökan enligt punkterna 3.2-3.4, 3.7, 3.8 och 3.10 som innehåller fullständig teknisk och geohydrologisk
utredning där kompletteringar inte behövs, nedskrivs avgiften med 2 h.215



3.27 Skola med mer än 400 elever 12 13 440 kr
3.28 Skola med mer än 100 och mindre än 400 

elever 8 8 960 kr

3.29 Skola med högst 100 elever 6 6 720 kr
3.30 Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 

fritidsverksamhet eller förskoleklass 6 6 720 kr

3.31 Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2

3.32
Värdkommunen Årlig tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 2
3.33

Gästkommunen T Timavgift

3.34 T Timavgift

3.35 T Timavgift

3.36 T Timavgift

3.37 1 1 120 kr

4

Timmar Avgift

4.1 T Timavgift

4.2 T Timavgift

4.3 T Timavgift

4.4 T Timavgift

5

Timmar Avgift

5.1 T Timavgift

5.2 T Timavgift

5.3 T Timavgift

5.4 T Timavgift

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd 
av 9 kap. 10 § miljöbalken

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd 
av 9 kap. 10 § miljöbalken

Prövning

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet enligt 
förteckning i taxebilaga 2.

Tillsyn över mobila anläggningar med 
verksamhet enligt 38 och 45 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd:

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt 
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från 
verksamhetsutövare
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i 
ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

Prövning av ansökan att inrätta vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kapitlet 21 
och 22 §§ miljöbalken)

Undersökningsavgift per strandbadvattenprov med tillägg för faktisk analyskostnad (tas vid 
behov ut utöver fast årlig avgift)

Handläggning av anmälan om att driva skol- 
och fritidsverksamhet

Tillsyn

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har 
redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga

Miljöskador 10 kap. miljöbalken

Ärendetyp

Vattenverksamhet 11 kap. miljöbalken

Ärendetyp

Anmälan

Prövning

Tillsyn

Anmälan

Tillsyn

Tillsyn/inventering över enskilda avlopp

Undersökningsavgift
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6

Timmar Avgift

6.1 T Timavgift

6.2 T Timavgift

6.3 T Timavgift

6.4 T Timavgift

7

Timmar Avgift

7.1 T Timavgift

7.2 T Timavgift

7.3 T Timavgift

7.4 0 Avgiftsfritt

7.5 1 1 120 kr
7.6 2 2 240 kr

7.7 1,5 h/år 1680 kr/år

7.8 T Timavgift

7.9 T Timavgift

7.10 T Timavgift

8

Timmar Avgift

8.1 T Timavgift

8.2 T Timavgift

8.3 T Timavgift

9

Avgift
9.1 T Timavgift

Tillsyn
Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413) om kosmetiska 
produkter, § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning (2011:13)
Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om tatueringsfärger, § 31 
Miljötillsynsförordning (2011:13)
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och/eller biotekniska organismer

Tillsyn

Medge undantag från föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbalken

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Anmälan

Prövning

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Handläggning av information om cistern och rörledning som tas ur bruk enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Information
Handläggning av underrättelse enligt förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Återkommande tillsyn av anläggningar vilka ska lämna rapport enligt förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser

Handläggning av information om installation av cistern enligt Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § 
miljöbalken.

Prövning

Anmälan

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap. miljöbalken

Ärendetyp

Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap. miljöbalken

Tillsyn

Miljösanktionsavgifter 30 kap. miljöbalken

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss 
övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Avgift för handläggning vid påförande av miljösanktionsavgift 

Avfall och producentansvar 15 kap. miljöbalken

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

Ärendetyp

Återkommande tillsyn

Prövning
Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Ärendetyp

Ärendetyp

Prövning av ansökan om dispens eller tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på 
fastigheten 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på 
annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

Tillsyn av avfallshantering och producentansvar
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Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Djurhållning
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och
avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.

B 2 kap 1 § 1.10 18,50 20 720 kr

Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar 
med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar.

B 2 kap 2 § 1.11 17 19 040 kr

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors
ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till
en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar
upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk
träck eller urin.

C 2 kap 3 §

- Mer än 200 djurenheter 1.20-1 10 11 200 kr
- Mer än 100 djurenheter 1.20-2 7,5 8 400 kr

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det 
högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte 
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller 
inte renskötsel.

U - 1.2001 3,5 3 920 kr

Taxebilaga 2 - Årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken

Jordbruk

Följande förkortningar används i tabellen:

PN = Prövningsnivå
MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)
TF = Tidsfaktor
T = Timavgift

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt
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Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 10 djurenheter (det 
högsta antalet djurenheter under året) men högst 30 djurenheter, dock inte 
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller 
inte renskötsel.

U - 1.2002 1,5 1 680 kr

Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 10 djurenheter (det 
högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.

U - 1.2003 T Timavgift

Uppodling av annan mark än jorbruksmark för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel 
eller annan liknande jordbruksproduktion.

C 2 kap 4 § 1.30 T Timavgift

Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 
5000 kvadratmeter.

U - 1.3001 8 8 960 kr

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 
2000 men högst 5000 kvadratmeter.

U - 1.3002 5,5 6 160 kr

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är högst 2000 
kvadratmeter.

U - 1.3003 T Timavgift

Anläggning för torkning av gödsel. U - 1.3004 3,5 3 920 kr
Odling av jordbruksmark som är större än 200 hektar för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

U - 1.3005 5 5 600 kr

Odling av jordbruksmark som är större än 100 men högst 200 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

U - 1.3006 3,5 3 920 kr

Odling av jordbruksmark som är större än 20 hektar men högst 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

U - 1.3007 1,5 1 680 kr

Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. U - 1.3008 2 2 240 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per 
kalenderår.

B 3 kap 1 § 5.10 12 13 440 kr

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

C 3 kap 2 § 5.20 6 6 720 kr

Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår.

U - 5.2001 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om 
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att täkten är avslutad.¹

B 4 kap 1 § 10.10 21 23 520 kr

Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

U - 10.1001 3,5 3 920 kr

Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om 
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att täkten är avslutad.

B 4 kap 2 § 10.11 20,5 22 960 kr

Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineraler, berg, naturgrus och 

Fiskodling och övervintring av fisk

¹Tillsyn över all markavvattning inom verksamhetsområde för torvtäkt ingår i den årliga tillsynsavgiften
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Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra 
jordarter, om verksamheten inte
1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.

B 4 kap 3 §

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 10.20-1 20,5 22 960 kr
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 10.20-2 16,5 18 480 kr
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 10.20-3 11,5 12 880 kr
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 10.20-4 9 10 080 kr
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 10.20-5 7 7 840 kr
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹

10.20-6 16,5 18 480 kr

- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹

10.20-7 13 14 560 kr

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹

10.20-8 10 11 200 kr

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹

10.20-9 8 8 960 kr

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹

10.20-10 6,5 7 280 kr

Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten 
sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per 
kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per 
kalenderår.

U - 10.2001 3 3 360 kr

Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten 
sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per 
kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per 
kalenderår.

U - 10.2002 T Timavgift

Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, 
naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att täkten är avslutad.

U - 10.2003 3,5 3 920 kr

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen 
mängd naturgrus.

C 4 kap 4 § 10.30 4,5 5 040 kr

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen 
mängd andra jordarter än naturgrus eller torv.

U - 10.3001 4,5 5 040 kr

Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton totalt uttagen 
mängd naturgrus eller andra jordarter, dock inte torv.

U - 10.3002 T Timavgift

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller
2 §.

C 4 kap 5 § 10.40 6 6 720 kr

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.

U - 10.4001 T Timavgift

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

C 4 kap 6 § 10.50 6 6 720 kr

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under 
högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

U - 10.5001 2,5 2 800 kr

Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

C 4 kap 7 § 10.60 6 6 720 kr

¹Tillsyn över all markavvattning inom verksamhetsområde för torvtäkt ingår i den årliga tillsynsavgiften
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Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.

U - 10.6001 T Timavgift

Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.

A 4 kap 8 § 11.10 30 33 600 kr

Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §. B 4 kap 9 § 11.20 17,5 19 600 kr

Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. C 4 kap 10 § 11.30 8 8 960 kr
Malm och mineral
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 
§.

A 4 kap 11 § 13.10 140 156 800 kr

Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet 
sulfidmalm.

A 4 kap 12 § 13.20 70 78 400 kr

Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål. B 4 kap 13 § 13.30 19,5 21 840 kr

Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än 
rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.

A 4 kap 14 § 13.40 140 156 800 kr

Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral 
eller kol än rostning och sintring.

B 4 kap 15 § 13.50 20 22 400 kr

Anläggning för utvinning av asbest. B 4 kap 16 § 13.60 19 21 280 kr
Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. C 4 kap 17 § 13.70 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Slakterier
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn 
eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.

B 5 kap 1 § 15.10 22 24 640 kr

Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton 
slaktvikt per kalenderår.

B 5 kap 2 § 15.20 12 13 440 kr

Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton 
slaktvikt per kalenderår.

C 5 kap 3 § 15.30 7 7 840 kr

Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.3001 T Timavgift

Livsmedel av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter 
eller endast innebär paketering.

B 5 kap 4 § 15.40 20,5 22 960 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter 
eller glass eller endast innebär paketering.

B 5 kap 5 § 15.45 12 13 440 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 
000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter 
eller glass eller endast innebär paketering.

C 5 kap 6 § 15.50 7,5 8 400 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 50 ton per kalenderår, 
dock inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.5001 T Timavgift

Livsmedel och foder
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Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår.

C 5 kap 7 §

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 15.80-1 8,5 9 520 kr

- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår. 15.80-2 4 4 480 kr
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. U - 15.8001 T Timavgift
Livsmedel av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett 
kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

B 5 kap 8 § 15.90 18 20 160 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 

ltd k  lä k d k  jä t ll  k ff t i  ll  d t i bä  k t i

B 5 kap 9 § 15.95 13 14 560 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §,
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 

ltd k  lä k d k  jä t ll  k ff t i  ll  d t i bä  k t i

C 5 kap 10 § 15.101 8 8 960 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 2 000 ton per kalenderår, 
dock inte om verksamheten endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller 
endast innebär paketering.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.10101 T Timavgift

Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning 
och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 
endast innebär paketering.

C 5 kap 11 § 15.125 6 6 720 kr

Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning 
och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår, dock inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten 
gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.12501 T Timavgift

Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en 
lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.

U - 15.12502 T Timavgift
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Livsmedel av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt 
material uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår,
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med 
animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom 
att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av 
slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

B 5 kap 12 § 15.131 19 21 280 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.

B 5 kap 13 § 15.141 13 14 560 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.

C 5 kap 14 § 15.151 8,5 9 520 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av högst 400 ton per kalenderår, dock inte om 
verksamheten endast avser glass eller endast innebär paketering. Punkten 
gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.15101 T Timavgift

Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.

B 5 kap 15 § 15.170 21 23 520 kr

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på 
en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn 
som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.

C 5 kap 16 §

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 15.180-1 12,5 14 000 kr
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 15.180-2 8,5 9 520 kr
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  15.180-3 5 5 600 kr

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på 
en invägning av högst 500 ton per kalenderår, dock inte om verksamheten 
endast avser glass.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.18001 T Timavgift
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Oljor och fetter
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska 
oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska
råvaror, eller
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart
vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8,
9, 12, 13 eller 15 §.

B 5 kap 17 § 15.185 18,5 20 720 kr

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska 
oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen
baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen
baseras på vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8,
9, 12, 13, 15 eller 17 §.

B 5 kap 18 § 15.190 11 12 320 kr

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska 
oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av mer än 100 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eller 14 § eller om 
verksamheten endast avser mjölkprodukter.

C 5 kap 19 § 15.200 5 5 600 kr

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska 
oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av högst 100 ton per kalenderår, dock inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.20001 T Timavgift

Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen
baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen
baseras på endast vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9,
12 eller 15 §.

B 5 kap 20 § 0 15 16 800 kr

Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men 
högst 15 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 
9, 12 eller 15 §.

C 5 kap 21 § 15.220 8 8 960 kr

Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per 
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.22001 T Timavgift

Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning 
eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton 
ren etanol per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

B 5 kap 22 § 15.230 14 15 680 kr

Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning 
eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 
5 000 ton ren etanol per kalenderår.

      å  

C 5 kap 23 §

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 15.240-1 9 10 080 kr
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. 15.240-2 6 6 720 kr
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår. 15.240-3 4 4 480 kr
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Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltig dryck genom 
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av högst 10 ton ren 
etanol per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.24001 T Timavgift

Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker 
eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra 
fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.24002 T Timavgift

Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton 
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

B 5 kap 24 § 15.250 15 16 800 kr

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

C 5 kap 25 § 15.260 8 8 960 kr

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.26001 T Timavgift

Jäst
Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 
ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer 
för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd 
reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

B 5 kap 26 § 15.270 15 16 800 kr

Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår eller 
för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri 
eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst 
tio kubikmeter.

U - 15.27001 T Timavgift

Kafferostning
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

C 5 kap 27 § 15.280 9,5 10 640 kr

Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.28001 T Timavgift

Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller 
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1-27 §§.

C 5 kap 28 § 15.310 6 6 720 kr

Foder av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton foder per dygn 
eller mer än 18 750 ton foder per kalenderår.

        

B 5 kap 29 § 15.330 20,5 22 960 kr

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 
750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.

C 5 kap 30 §

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår. 15.340-1 12 13 440 kr
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår. 15.340-2 7 7 840 kr

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton foder per 
kalenderår, dock inte om verksamheten endast avser mjölk eller endast 
innebär paketering.

U - 15.34001 T Timavgift

225



Foder av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett
kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

B 5 kap 31 § 15.350 18 20 160 kr

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men 
högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §, eller
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller endast
innebär paketering.

C 5 kap 32 § 15.360 10,5 11 760 kr

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton produkter 
per kalenderår, dock inte om verksamheten endast innebär paketering.

U - 15.36001 T Timavgift

Foder av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, 
med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material 
uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn
eller mer än 18 750 ton per kalenderår,
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med
animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom
att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent
av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

B 5 kap 33 § 15.370 19 21 280 kr

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, 
med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material 
uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till högst 18 750 ton per
kalenderår,
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton understiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton understiger talet 250 multiplicerat med
animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom
att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent
av slutprodukten.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

U - 15.37001 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller 
textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.

B 6 kap 1 § 17.10 22 24 640 kr

Textilvaror
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Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 
500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av 
mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga

i k  f i   k l d å

B 6 kap 2 §

- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton
textilmaterial per kalenderår.

17.20-1 16 17 920 kr

- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer
än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår.

17.20-2 12,5 14 000 kr

- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer
än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.

17.20-3 8,5 9 520 kr

Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 
ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

C 6 kap 3 § 17.30 5 5 600 kr

Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton 
textilmaterial per kalenderår.

U - 17.3001 T Timavgift

Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år. U - 17.3002 4 4 480 kr
Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år. U - 17.3003 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer 
än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.

B 7 kap 1 § 18.10 22 24 640 kr

Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller 
skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller 
skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

B 7 kap 2 § 18.20 13 14 560 kr

Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 
ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

C 7 kap 3 § 18.30 7 7 840 kr

Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller 
skinn per kalenderår.

U - 18.3001 T Timavgift

Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i 
anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per 
kalenderår.

U - 18.3002 T Timavgift

Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i 
anslutning till slakteri, för en produktion baserad på högst 1 ton hudar per 
kalenderår.

U - 18.3003 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en 
produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn 
eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot 
blånadssvamp.

B 8 kap 1 § 20.05 19,5 21 840 kr

Anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier med en 
produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn 
eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot 
blånadssvamp.

C 8 kap 2 § 20.10 12 13 440 kr

Trävaror

Päls, skinn och läder
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Sågning, hyvling och svarvning av trä
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår.

B 8 kap 3 §

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 20.20-1 18 20 160 kr
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per
kalenderår.

20.20-2 15 16 800 kr

- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per
kalenderår.

20.20-3 12,5 14 000 kr

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter 
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. 

C 8 kap 4 §

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår.

20.30-1 10 11 200 kr

- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per
kalenderår.

20.30-2 7 7 840 kr

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter 
per kalenderår.

20.3001 T Timavgift

Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 
av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter
fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller

C 8 kap 5 §

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.

20.40-1 11,5 12 880 kr

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 
000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår.

20.40-2 8 8 960 kr

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1
000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.

20.40-3 4 4 480 kr

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.

20.40-4 11,5 12 880 kr

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 
000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår.

20.40-5 8 8 960 kr

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3
000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår.

20.40-6 4 4 480 kr

- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter
råvara per kalenderår.

20.40-7 6 6 720 kr

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 
av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår.

20.4001 T Timavgift

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 
av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår.

U - 20.4002 T Timavgift

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 
av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår.

U - 20.4003 T Timavgift

Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer 
än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller 
spånskivor.

B 8 kap 6 § 20.50 16,5 18 480 kr
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Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av
spån.

C 8 kap 7 § 20.60 6 6 720 kr

Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.

B 8 kap 8 §

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten,
eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.

20.70-1 16 17 920 kr

-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land
med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.

20.70-2 10 11 200 kr

- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med
begjutning av vatten, eller

     

20.70-3 6,5 7 280 kr

Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om
lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen
sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om
lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

C 8 kap 9 §

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med
vattenbegjutning

20.80-1 4 4 480 kr

- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med
vattenbegjutning.

20.80-2 3 3 360 kr

- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 20.80-3 3 3 360 kr
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten. 20.80-4 5 5 600 kr
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten. 20.80-5 3,5 3 920 kr

Anläggning för lagring av mer än 500 kubikme-ter timmer men högst 2000 
kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning.

U - 20.8001 2 2 240 kr

Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m3 fub) i vatten.

U - 20.8002 T Timavgift

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller 
orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

C 8 kap 10 § 20.90 6 6 720 kr

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller 
orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med
begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

U - 20.9001 3 3 360 kr
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Behandling mot blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.

C 8 kap 11 § 20.91 5,5 6 160 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, 
returfiber eller andra fibrösa material.

A 9 kap 1 § 21.10-i 100 112 000 kr

Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.10.

U - 21.1001 T Timavgift

Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton 
per kalenderår av papper, papp eller kartong.

A 9 kap 2 § 21.30 60 67 200 kr

Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller 
högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong. 

B 9 kap 3 § 21.40 18 20 160 kr

Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.

U - 21.4001 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.

C 10 kap 1 § 22.10 7 7 840 kr

Anläggning med tillverkning av metallklichéer. C 10 kap 2 § 22.20 6 6 720 kr
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av 
fil  ll  k i  f k ll   k l d å

U - 22.4001 3 3 360 kr

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av 
film eller papperskopior framkallas per kalenderår

U - 22.4002 2 2 240 kr

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas 
per kalenderår.

U - 22.4003 T Timavgift

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 
kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30.

U - 22.4004 4 4 480 kr

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas 
per kalenderår.

U - 22.4005 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform. A 11 kap 1 § 23.05 110 123 200 kr
Anläggning för tillverkning av koks. A 11 kap 2 § 23.10 75 84 000 kr
Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. A 11 kap 3 § 23.11 110 123 200 kr
Anläggning för framställning av kol (hårt kol). A 11 kap 4 § 23.12 140 156 800 kr
Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 
§.

A 11 kap 5 § 23.13 80 89 600 kr

Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.

B 11 kap 6 § 23.20 17 19 040 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Organiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.

A 12 kap 1 § 24.01 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.

B 12 kap 2 § 24.02 20 22 400 kr

Massa, papper och pappersvaror

Fotografisk och grafisk produktion

Stenkolsprodukter, raffinerade peroleumprodukter och kärnbränsle

Kemiska produkter
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Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

A 12 kap 3 § 24.03 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

B 12 kap 4 § 24.04 20 22 400 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

A 12 kap 5 § 24.05 40 44 800 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

B 12 kap 6 § 24.06 28 31 360 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

A 12 kap 7 § 24.07 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

B 12 kap 8 § 24.08 20 22 400 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

A 12 kap 9 § 24.09 40 44 800 kr

 Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

B 12 kap 10 § 24.10 28 31 360 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår.

A 12 kap 11 § 24.11 50 56 000 kr

 Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår.

B 12 kap 12 § 24.12 33 36 960 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår.

A 12 kap 13 § 24.13 45 50 400 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår.

B 12 kap 14 § 24.14 31 34 720 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalenderår.

A 12 kap 15 § 24.15 30 33 600 kr

 Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår.

B 12 kap 16 § 24.16 20 22 400 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår.

A 12 kap 17 § 24.17 35 39 200 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår.

B 12 kap 18 § 24.18 24 26 880 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår.

A 12 kap 19 § 24.19 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår. 

B 12 kap 20 § 24.20 20 22 400 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår.

A 12 kap 21 § 24.21 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår.

B 12 kap 22 § 24.22 20 22 400 kr

Oorganiska kemikalier
 Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår.

A 12 kap 23 § 24.23 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår.

B 12 kap 24 § 24.24 20 22 400 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår.

A 12 kap 25 § 24.25 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår.

B 12 kap 26 § 24.26 22 24 640 kr
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Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår. 

A 12 kap 27 § 24.27 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår.

B 12 kap 28 § 24.28 22 24 640 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår.

A 12 kap 29 § 24.29 35 39 200 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår.

B 12 kap 30 § 24.30 24 26 880 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska 
föreningar per kalenderår.

A 12 kap 31 § 24.31 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska 
föreningar per kalenderår. 

B 12 kap 32 § 24.32 22 24 640 kr

Gödselmedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per 
kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel 
b d  å f f  k ä  ll  k li  

A 12 kap 33 § 24.33 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per 
kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel 
b d  å f f  k ä  ll  k li

B 12 kap 34 § 24.34 22 24 640 kr

Växtskyddsmedel och biocider
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.

A 12 kap 35 § 24.35 50 56 000 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.

B 12 kap 36 § 24.36 28 31 360 kr

Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för 
bekämpningsändamål

B 12 kap 37 § 24.37 18,5 20 720 kr

Läkemedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.

A 12 kap 38 § 24.38 40 44 800 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.

B 12 kap 39 § 24.39 25 28 000 kr

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel 
(farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

C 12 kap 40 § 24.40 10,5 11 760 kr

Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.

C 12 kap 41 § 24.41 10,5 11 760 kr

Sprängämnen
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår.

A 12 kap 42 § 24.42 50 56 000 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår.

B 12 kap 43 § 24.43 31 34 720 kr

Annan kemisk tillverkning
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

C 12 kap 44 § 24.44 7,5 8 400 kr
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Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5  iti

B 12 kap 45 § 24.45 11 12 320 kr

Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten
inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser
som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande",
"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den
16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut
toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka
exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori
1", "frätande på huden kategori 1A", "frätande på huden kategori 1B",
"frätande på huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A",
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A",
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt
för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1",
"farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för
ozonskiktet",
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton
per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
till k i  k   d till ti  ll

C 12 kap 46 §

 - Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton
gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter.

24.46-1 8 8 960 kr

- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 24.46-2 5,5 6 160 kr
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

24.46-3 8 8 960 kr

- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

24.46-4 6 6 720 kr

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.

U - 24.4601 T Timavgift

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår.

U - 24.4602 T Timavgift

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation.

U - 24.4603 T Timavgift
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Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.

C 12 kap 47 § 24.47 7 7 840 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 
3 §.

B 13 kap 1 §

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 25.10-1 18,5 20 720 kr
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår

25.10-2 15 16 800 kr

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.

C 13 kap 2 §

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

25.11-1 10 11 200 kr

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

25.11-2 8,5 9 520 kr

- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

25.11-3 6 6 720 kr

- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

25.11-4 5 5 600 kr

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

U - 25.1101 T Timavgift

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras
på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras
på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per
kalenderår.

B 13 kap 3 §

- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.

25.20-1 18 20 160 kr

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan 
plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår.

25.20-2 20,5 22 960 kr

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.

25.20-3 16 17 920 kr

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

C 13 kap 4 § 25.30 9 10 080 kr

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.

U - 25.3001 T Timavgift

Anläggning för flamlaminering med plast. B 13 kap 5 § 25.40 12 13 440 kr

Gummi- och plastvaror
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Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller
mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.

C 13 kap 6 §

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 25.50-1 8,5 9 520 kr
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 25.50-2 6,5 7 280 kr
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 25.50-3 4,5 5 040 kr
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller
kalandrering med plast.

25.50-4 8 8 960 kr

- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.

25.50-5 6,5 7 280 kr

- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.

25.50-6 5 5 600 kr

- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.

25.50-7 3,5 3 920 kr

- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.

25.50-8 2,5 2 800 kr

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning.

25.5001 T Timavgift

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast.

25.5002 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer än 
20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

B 14 kap 1 § 26.05 20 22 400 kr

Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med 
smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

B 14 kap 2 § 26.10 20 22 400 kr

Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. U - 26.1001 T Timavgift
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten 
innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar
förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2
§.

B 14 kap 3 §

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.

26.20-1 25,5 28 560 kr

- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.

26.20-2 17,5 19 600 kr

- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.

26.20-3 10,5 11 760 kr

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.

26.20-4 7,5 8 400 kr

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten 
innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar
förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 2
eller 3 §.

C 14 kap 4 § 26.30 6,5 7 280 kr

Mineraliska produkter
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Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verk-
samheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar
förbrukas per kalen-derår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

U - 26.3001 T Timavgift

Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

C 14 kap 5 § 26.40 9 10 080 kr

Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt 
takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per
kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på
mer än 300 kilogram per kubikmeter.

B 14 kap 6 § 26.50 15,5 17 360 kr

Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

B 14 kap 7 § 26.51 14,5 16 240 kr

Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter 
per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

U - 26.5101 T Timavgift

Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 
7 §. 

C 14 kap 8 § 26.60 7,5 8 400 kr

Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår.

U - 26.6001 T Timavgift

Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton
cement per kalenderår, eller
2  i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton 

A 14 kap 9 § 26.70 130 145 600 kr

Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §. 

B 14 kap 10 § 26.80 15,5 17 360 kr

Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 
12 500 ton kalk per kalenderår.

B 14 kap 11 § 26.90 16 17 920 kr

Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 
eller 11 §.

C 14 kap 12 § 26.100 7,5 8 400 kr

Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion 
på högst 5 ton per kalenderår.

U - 26.10001 T Timavgift

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

C 14 kap 13 § 26.110 8,5 9 520 kr

Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

U - 26.11001 T Timavgift

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår. C 14 kap 14 § 26.120 7,5 8 400 kr
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår. U - 26.12001 T Timavgift
Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter. B 14 kap 15 § 26.130 29 32 480 kr
Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § 
eller 4 kap. 16 §.

B 14 kap 16 § 26.140 15 16 800 kr
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Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser,
eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i
mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

C 14 kap 17 §

- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 26.150-1 7,5 8 400 kr
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

26.150-2 6 6 720 kr

Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod.

U - 26.15001 T Timavgift

Anläggning för tillverkning av varor av asfalt. C 14 kap 18 § 26.160 5,5 6 160 kr
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 
500 ton magnesiumoxid per kalenderår.

B 14 kap 19 § 26.170 11 12 320 kr

Anläggning för tillverkning i ugn av högst 50 ton per dygn eller högst 12 500 
ton magnesiumoxid per kalenderår.

U - 26.17001 6,5 7 280 kr

Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

C 14 kap 20 § 26.180 11,5 12 880 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), 
med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 
2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår.

A 15 kap 1 § 27.10 150 168 000 kr

Anläggning för att
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3
§.

A 15 kap 2 § 27.20 100 112 000 kr

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av 
mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per kalenderår.

A 15 kap 3 § 27.25 120 134 400 kr

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om 
slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den använda 
värmeeffekten är mer än 20 megawatt.

A 15 kap 4 § 27.26 90 100 800 kr

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning av mer än 2 ton råstål 
per timme eller mer än 17 500 ton råstål per kalenderår.

A 15 kap 5 § 27.27 70 78 400 kr

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer 
än 100 000 ton stål per kalenderår.

A 15 kap 6 § 27.31 60 67 200 kr

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av 
högst 100 000 ton stål per kalenderår.

B 15 kap 7 §

- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 27.32-1 11 12 320 kr
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 27.32-2 7,5 8 400 kr

Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktionen är mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

B 15 kap 8 § 27.40-i 22 24 640 kr

Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.

B 15 kap 9 § 27.50 14,5 16 240 kr

Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 
eller 14 §.

C 15 kap 10 § 27.60 6 6 720 kr

Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är högst 10 ton per kalenderår.

U - 27.6001 T Timavgift

Stål och metall
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Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera 
mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

A 15 kap 11 § 27.70 120 134 400 kr

Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera 
högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

B 15 kap 12 § 27.80 15 16 800 kr

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett 
om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktionen av bly eller 
kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår.

A 15 kap 13 § 27.100 130 145 600 kr

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett 
om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktionen är mer än 
20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

B 15 kap 14 § 27.101-i 22 24 640 kr

Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna 
är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 
14 § eller endast avser gjuterier.

B 15 kap 15 § 27.110 15 16 800 kr

Anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan 
råvara och genom andra processer än de som anges i 11-15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

B 15 kap 16 §

- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 27.120-1 26,5 29 680 kr
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 27.120-2 22 24 640 kr
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 27.120-3 16,5 18 480 kr
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 27.120-4 10 11 200 kr

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 
14 §.

B 15 kap 17 §

- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 27.130-1 23 25 760 kr
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 27.130-2 19,5 21 840 kr
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 27.130-3 15 16 800 kr
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 27.130-4 11,5 12 880 kr
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 27.130-5 10 11 200 kr
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 27.130-6 8 8 960 kr

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 
eller 17 §.

C 15 kap 18 § 27.140 6 6 720 kr

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

U - 27.14001 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter.

B 16 kap 1 §

 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.

28.10-1 16 17 920 kr

 - Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-2 13,5 15 120 kr

 - Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-3 11,5 12 880 kr

 - Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår.

28.10-4 9 10 080 kr

Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning
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Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30 
kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta.

B 16 kap 2 §

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.

28.20-1 14 15 680 kr

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.20-2 11,5 12 880 kr

 - Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.20-3 9,5 10 640 kr

 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.20-4 7,5 8 400 kr

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

C 16 kap 3 § 28.25 7 7 840 kr

Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod. 

B 16 kap 4 §

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 28.30-1 14 15 680 kr
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår.

28.30-2 11,5 12 880 kr

 - Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår.

28.30-3 9,5 10 640 kr

 - Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.

28.30-4 7,5 8 400 kr

Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.

C 16 kap 5 § 28.40 6 6 720 kr

Anläggning för
1. annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger 
upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

U - 28.4001 T Timavgift

Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk 
sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
3 §.

B 16 kap 6 §

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter.

28.50-1 20 22 400 kr

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter.

28.50-2 17,5 19 600 kr

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter.

28.50-3 14,5 16 240 kr

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter.

28.50-4 12 13 440 kr

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter.

28.50-5 11 12 320 kr

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter.

28.50-6 9,5 10 640 kr

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter.

28.50-7 7,5 8 400 kr

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter.

28.50-8 6 6 720 kr
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Blästring av mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 
§.

C 16 kap 7 § 28.71 5 5 600 kr

Blästring av högst 500 kvadratmeter yta. U - 28.7101 T Timavgift
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort 
lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 
2 eller 3 §.

B 16 kap 8 § 28.80 12,5 14 000 kr

Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort 
lack eller färg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § 
eller 19 kap. 2 eller 3 §.

C 16 kap 9 § 28.90 7 7 840 kr

Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer 
än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men 
högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 
500 kilogram per kalenderår.

C 16 kap 10 §

 - Anläggning för produktion som omfattas av flera än två punkter ovan. 28.95-1 9,5 10 640 kr

 - Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan. 28.95-2 7,5 8 400 kr
Anläggning som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten 
ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 
ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per 
kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 
500 kilogram per kalenderår.

U - 28.9501 4 4 480 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller 
kadmium, bly eller kvicksilver.

A 17 kap 1 § 31.10 120 134 400 kr

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller 
kadmium, bly eller kvicksilver.

B 17 kap 2 § 31.20 16 17 920 kr

Anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som innehåller 
kvicksilver.

C 17 kap 3 § 31.30 16 17 920 kr

Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering. A 17 kap 4 § 31.40 140 156 800 kr

Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.

A 17 kap 5 § 31.50 140 156 800 kr

Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel. C 17 kap 6 § 31.60 7 7 840 kr

Elektriska artiklar

240



Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår. C 18 kap 1 § 34.10 8 8 960 kr
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår. U - 34.1001 T Timavgift
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. C 18 kap 2 § 34.20 8 8 960 kr
Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton.

B 18 kap 3 §

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till högst 3,5 ton.

34.30-1 26 29 120 kr

- Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-2 21 23 520 kr

 - Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-3 18 20 160 kr

- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-4 14 15 680 kr

- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till mer än 3,5 ton.

34.30-5 19 21 280 kr

- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30-6 15 16 800 kr

- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30-7 12 13 440 kr

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

C 18 kap 4 § 34.40 8,5 9 520 kr

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton, eller 
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

U - 34.4001 T Timavgift

Järnvägsutrustning och flygplan 0
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

C 18 kap 5 § 34.50 T Timavgift

Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en 
tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 
kvadratmeter.

A 18 kap 6 § 34.60 90 100 800 kr

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor 
som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till 
metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för 
påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

B 18 kap 7 §

 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.

34.70-1 18 20 160 kr

 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men högst 
75 kubikmeter.

34.70-2 14,5 16 240 kr

Metallbearbetning
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Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 §.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

C 18 kap 8 §

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskiner-na är större än 10 kubikmeter men högst 
20 kubikmeter.

34.80-1 11,5 12 880 kr

 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 
kubikmeter.

34.80-2 9,5 10 640 kr

 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter.

34.80-3 6,5 7 280 kr

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 34.70 andra stycket.

U - 34.8001 3,5 3 920 kr

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 200 liter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 34.70 andra stycket.

U - 34.8002 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Ordförklaring
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med 
den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår 
men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.

19 kap 1 § 

Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, 
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera eller på annat 
sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om förbrukningen av 
organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 
ton per kalenderår.

B 19 kap 2 § 39.10 19 21 280 kr

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 
produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim 
eller andra beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel 
medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

B 19 kap 3 § 39.15 18 20 160 kr

Förbrukning av organiska lösningsmedel
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Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk 
produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40), "kan ge 
cancer" (R45), "kan ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid 
inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) eller "kan ge 
fosterskador" (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 
16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", 
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", 
"reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B",
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,

C 19 kap 4 § 39.30 8,5 9 520 kr

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer 
än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller 
dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 
3 §.

C 19 kap 5 § 39.35 7,5 8 400 kr

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.

C 19 kap 6 §

 - 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår.

39.50-1 8,5 9 520 kr

 - 2. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.

39.50-2 7,5 8 400 kr

 - 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.

39.50-3 5,5 6 160 kr

Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel.

U - 39.5001 T Timavgift

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton 
organiska lösningsmedel.

U - 39.5002 4 4 480 kr

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 ton 
organiska lösningsmedel.

U - 39.5003 2,5 2 800 kr

Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska 
lösningsmedel.

U - 39.5004 T Timavgift
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Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

 Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter 
eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 
kalenderår,

B 20 kap 1 § 39.60 26 29 120 kr

2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och 
produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", 
"giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" 
eller "miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 
16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut 
toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 
1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", 
"frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", 
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i 
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", 
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt 
för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", 
"farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för 
ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen 
lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.

 Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter 
eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett 
och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för 
lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", 
"mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för 
att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet 
kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 
1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", 
"frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", 
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i 
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", 
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt 
för vattenmiljön kategori akut 1"  "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1"  

C 20 kap 2 § 39.70 10 11 200 kr

Hantering av bränslen och andra kemiska produkter
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 Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter 
eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett 
och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för 
lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", 
"mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för 
att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet 
kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 
1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", 
"frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", 
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i 
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", 
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt 
för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", 

U - 39.7001 T Timavgift

Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

B 20 kap 3 § 39.80 15,5 17 360 kr

Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per 
kalenderår.

U - 39.8001 T Timavgift

Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat 
träbränsle per kalenderår.

C 20 kap 4 § 39.90 6 6 720 kr

Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat 
träbränsle per kalenderår.

U - 39.9001 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Ordförklaring
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. 
miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).

21 kap 1 § 

Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor 
eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar 
biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det 
material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
65 §.

B 21 kap 2 § 40.01 19 21 280 kr

Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor 
eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det 
material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. 

C 21 kap 3 § 40.02 7 7 840 kr

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där 
anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt 
eller mer.

B 21 kap 4 § 40.05 18 20 160 kr

Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla
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Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob 
biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § eller 
12 kap. 1 eller 2 §.

B 21 kap 5 § 40.15 15 16 800 kr

Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob 
biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

C 21 kap 6 § 40.20 T Timavgift

Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 
300 megawatt. 

A 21 kap 8 § 40.40-i 100 112 000 kr

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 
megawatt men högst 300 megawatt.

B 21 kap 9 §

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300 
megawatt.

40.50-1 23 25 760 kr

- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 
megawatt.

40.50-2 18,5 20 720 kr

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 
megawatt men mindre än 50 megawatt.

B 21 kap 10 § 40.51 14,5 16 240 kr

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än 
enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle 
används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 
§ eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott.

C 21 kap 11 §

 - Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas

40.60-1 11 12 320 kr

 - Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas

40.60-2 7,5 8 400 kr

 - Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas

40.60-3 6,5 7 280 kr

Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 
megawatt. 

U - 40.6001 T Timavgift

Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 
megawatt.

C 21 kap 12 § 40.70 4,5 5 040 kr

Vindkraft

Verksamhet med
1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och 
ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

B 21 kap 13 § 40.90 5 5 600 kr
För vindkraft tas en grundavgift ut (enligt punkterna nedan) med tillägg av en tjugondel gånger grundavgiften för varje verk 
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Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och 
ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 
120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att 
gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med 
de andra vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §.

B 21 kap 14 § 40.95 4,5 5 040 kr

Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 
eller 14 §.

C 21 kap 15 § 40.100 3 3 360 kr

Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 
meter.

U - 40.10001 T Timavgift

Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från 
mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller 
tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.

C 21 kap 16 § 40.110 5 5 600 kr

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för 
en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.

C 21 kap 17 § 40.120 3 3 360 kr

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för 
en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.

U - 40.12001 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för 
mer än 50 000 personer.

U - 41.9001 6,5 7 280 kr

Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 
personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 
personer.

U - 41.9002 4,5 5 040 kr

Vattenverk för högst 5 000 personer. U - 41.9003 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

C 23 kap 1 §

 - Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-1 12,5 14 000 kr

 - Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-2 10 11 200 kr

Fordonservice och drivmedelshantering

Vattenförsörjning
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Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.

U - 50.1001 5,5 6 160 kr

Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.

U - 50.1002 3,5 3 920 kr

Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.

U - 50.1003 T Timavgift

Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

C 23 kap 2 §

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle.

50.20-1 7,5 8 400 kr

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle.

50.20-2 5 5 600 kr

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon 
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

50.20-3 6,5 7 280 kr

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.

50.20-4 4 4 480 kr

Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 100 men högst 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.

U - 50.2001 2 2 240 kr

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 100 kubikmeter flytande 
motorbränsle för försäljning.

U - 50.2002 T Timavgift

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter 
gas avsett som motorbränsle för försäljning.

U - 50.2003 T Timavgift

Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. U - 50.2004 2 2 240 kr
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. U - 50.2005 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Hamnar
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 100 fritidsbåtar eller liknande. U - 63.2001 2 2 240 kr

Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 100 fritidsbåtar eller liknande. U - 63.2002 T Timavgift

Flygplatser
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §. 

A 24 kap 3 § 63.30 100 112 000 kr

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, 
om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre 
än 1 200 meter.

B 24 kap 4 § 63.40 45 50 400 kr

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår 
äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 
§.

C 24 kap 5 § 63.50 7 7 840 kr

Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår 
äger rum.

U - 63.5001 T Timavgift

Annan trafikinfrastruktur
Statliga vägnätet inom kommunen. U - 63.10001 4,5 5 040 kr
Kommunala vägnätet inom kommunen. U - 63.10002 3,5 3 920 kr
Spåranläggning i drift med en sammanlagd spårlängd över 40 kilometer. U - 63.10101 5 5 600 kr
Spåranläggning i drift med en sammanlagd spårlängd över 10 kilometer men 
hö t 40 kil t

U - 63.10102 3 3 360 kr
Övriga spåranläggningar. U - 63.10103 T Timavgift

Hamnar och flygplatser samt annan trafikinfrastruktur
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Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 
000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälnings-pliktiga enligt 38 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

C 25 kap 1 § 73.10 8 8 960 kr

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000 
kvadratmeter.

U - 73.1001 T Timavgift

Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är 
större än 5 000 kvadratmeter.

U - 73.1002 T Timavgift

Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är 
högst 5 000 kvadratmeter.

U - 73.1003 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet 
än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och 
där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", 
"giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" 
eller "miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 
16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut 
toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 
1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", 
"frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", 
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i 
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", 

B 26 kap 1 §

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än 
den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 
kubikmeter per kalenderår.

74.10-1 11,5 12 880 kr

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än 
den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter 
per kalenderår.

74.10-2 8 8 960 kr

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för 
förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

C 26 kap 2 § 74.20 4 4 480 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. C 27 kap 1 § 85.10 9 10 080 kr
Sjukhus med högst 200 vårdplatser. U - 85.1001 T Timavgift
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som 
steriliseringsmedel.

C 27 kap 2 § 85.20 3 3 360 kr

Tandläkarmottagning. U - 85.3001 T Timavgift

Hälso- och sjukvård

Laboratorier

Tankrengöring
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Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.

B 28 kap 1 § 

 - Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter.

90.10-1 35 39 200 kr

 - Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter.

90.10-2 25 28 000 kr

Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

B 28 kap 2 § 90.11 20 22 400 kr

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera 
sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen 
(2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

B 28 kap 3 §

 - Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana anläggningar 
som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.

90.15-1 27 30 240 kr

 - Mottagande av avloppsvatten från mer än en men högst tio sådana 
anläggningar som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.

90.15-2 19 21 280 kr

 - Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs av 
en annan verksamhetsutövare.

90.15-3 14 15 680 kr

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter.

C 28 kap 4 §

 - Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 1000 men högst 2 000 personekvivalenter.

90.16-1 19 21 280 kr

 -  Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 200 men högst 1000 personekvivalenter.

90.16-2 16 17 920 kr

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 50 men högst 200 
personekvivalenter.

U - 90.1601 7,5 8 400 kr

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 50 
personekvivalenter.

U - 90.1602 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Ordförklaringar
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, 
materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses i 
d  k i l d   i 15 k  ilj b lk

29 kap 1 §

Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som i 
avfallsförordningen (2011:927).

29 kap 2 §

Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall.

29 kap 3 §

Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta 
kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 4 §

Förbränning
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per 
kalenderår.

A 29 kap 5 § 90.180 200 224 000 kr

Rening av avloppsvatten

Avfall

250



Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per 
kalenderår. 

A 29 kap 6 § 90.181 200 224 000 kr

Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår.

B 29 kap 7 § 90.190 68 76 160 kr

Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.

B 29 kap 8 § 90.191 68 76 160 kr

Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 
1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

A 29 kap 9 § 90.200 120 134 400 kr

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 
1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

A 29 kap 10 § 90.201 120 134 400 kr

Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 
1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

B 29 kap 11 § 90.210 41 45 920 kr

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 

         

B 29 kap 12 § 90.211 41 45 920 kr

Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda 
mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

B 29 kap 13 § 90.212 41 45 920 kr

Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda 
mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

B 29 kap 14 § 90.213 41 45 920 kr

Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 
1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

B 29 kap 15 § 90.220 26,5 29 680 kr

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 

         

B 29 kap 16 § 90.221 26,5 29 680 kr

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall.

C 29 kap 17 § 90.230 8 8 960 kr

Deponering
Deponera icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller 
vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken inte endast är ringa.

B 29 kap 18 § 90.271 17,5 19 600 kr

Deponera icke-farliga muddermassor längs små sund, kanaler eller 
vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.

C 29 kap 19 § 90.281 4,5 5 040 kr
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Deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 000 ton per kalenderår.

A 29 kap 20 § 90.290 120 134 400 kr

Deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per 
kalenderår, eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §.

B 29 kap 21 § 90.300 22 24 640 kr

Deponera icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.

B 29 kap 22 § 90.310 15,5 17 360 kr

Deponera farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per 
kalenderår.

A 29 kap 23 § 90.320 200 224 000 kr

Deponera farligt avfall, om
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår, eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §.

B 29 kap 24 § 90.330 25 28 000 kr

Deponera farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 
24 §. 

B 29 kap 25 §

- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton men högst 2 500 
ton per kalenderår.

90.340-1 16,5 18 480 kr

- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 90.340-2 10,5 11 760 kr
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.

C 29 kap 26 § 90.341 5,5 6 160 kr

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 
verksamhet
1. Återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. bortskaffa farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är anmälningspliktig enligt 38 §. 

B 29 kap 27 § 90.381 15,5 17 360 kr

Behandla farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden 
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt 67 §.

B 29 kap 28 § 90.383 20 22 400 kr

Återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.

C 29 kap 29 §

 - mängden avfall är större än 750 kg men högst 500 ton per kalenderår  90.391-1 7,5 8 400 kr

 - mängden avfall är högst 750 kg per kalenderår 90.391-2 3,5 3 920 kr
Biologisk behandling
Behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är 
park- och trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och 
den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §.

B 29 kap 30 § 90.161 18 20 160 kr
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Behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer 
än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 
ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §.

C 29 kap 31 §

 - Den tillförda mängden icke-farligt avfall, annat än park- och 
trädgårdsavfall, är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.

90.171-1 5 5 600 kr

 - Den tillförda mängden icke-farligt avfall, annat än park- och 
trädgårdsavfall, är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.

90.171-2 3 3 360 kr

 - Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår.

90.171-3 6 6 720 kr

Behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 
10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 
ton per kalenderår.

U - 90.17101 T Timavgift

Animaliskt avfall
Behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller 
förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller 
mer än 2 500 ton per kalenderår.

B 29 kap 32 § 90.241 19,5 21 840 kr

Yrkesmässigt behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk 
behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton 
per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.

C 29 kap 33 § 90.251 6,5 7 280 kr

Återvinning för anläggningsändamål
Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan 
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 
endast är ringa.

B 29 kap 34 §

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats.

90.131-1 19 21 280 kr

- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats.

90.131-2 14 15 680 kr

- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats.

90.131-3 9 10 080 kr

- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp-lagda massor på en och 
samma sammanhängande plats.

90.131-4 6,5 7 280 kr

- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats.

90.131-5 4 4 480 kr

Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan 
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

C 29 kap 35 § 90.141 4 4 480 kr

Uppgrävda massor
Behandla farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall 
är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.

B 29 kap 36 § 90.361 18,5 20 720 kr

Behandla avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats 
där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en 
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.

C 29 kap 37 § 90.370 10 11 200 kr

Konvertering av smittförande avfall
På ett sjukhus konvertera smittförande avfall. C 29 kap 38 § 90.382 4,5 5 040 kr
Avvattning
Avvattna icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 
ton.

C 29 kap 39 § 90.375 7,5 8 400 kr
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Mekanisk bearbetning och sortering
Återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk 
bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.

B 29 kap 40 § 90.100 12,5 14 000 kr

1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om 
den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

C 29 kap 41 § 90.110 6 6 720 kr

Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål.

B 29 kap 42 §

 - Mängden avfall är mer än 75 000 ton per kalenderår. 90.70-1 12,5 14 000 kr
 - Mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår

90.70-2 9 10 080 kr

Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.

C 29 kap 43 § 90.80 4,5 5 040 kr

Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per 
kalenderår.

U - 90.8001 T Timavgift

Elavfall
I fråga om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter 
yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfallet innan 
ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som 
innehåller isolerolja.

C 29 kap 44 § 90.90 5 5 600 kr

Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 
motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 
2.

B 29 kap 45 §

 - Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per 
kalenderår.

90.119-1 10,5 11 760 kr

- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår. 90.119-2 7 7 840 kr

Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 
kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen.

C 29 kap 46 § 90.120 9 10 080 kr

Förberedelse för återanvändning
Förbereda avfall för återanvändning. C 29 kap 47 § 90.29 5,5 6 160 kr
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Lagring som en del av att samla in avfall
Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

B 29 kap 48 §

 - 1. Mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 2. mer än 100 000 ton annat icke-farligt 
avfall i andra fall.

90.30-1 17,5 19 600 kr

 - 1. Mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

90.30-2 13 14 560 kr

 - 1. Mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 
000 ton men högst 50 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

90.30-3 9 10 080 kr

Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

C 29 kap 49 § 90.40 5 5 600 kr

Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är högst 10 ton.

U - 90.4001 T Timavgift

Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.

B 29 kap 50 § 90.50 8 8 960 kr

Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

C 29 kap 51 § 90.60 4,5 5 040 kr

Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.

U - 90.6001 T Timavgift

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
Underjordsförvara icke-farligt avfall. B 29 kap 55 § 90.458 25 28 000 kr
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
Lagra farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 
5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.

B 29 kap 56 § 90.408 10,5 11 760 kr

Lagring och avskiljning av koldioxid
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är 
planerad att lagras är mer än 100 000 ton.

A 29 kap 60 § 90.480 30 33 600 kr

Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är 
planerad att lagras är högst 100 000 ton.

B 29 kap 61 § 90.485 15 16 800 kr

Avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från 
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250).

B 29 kap 62 § 90.500 11 12 320 kr
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Avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från anläggningar 
som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §.

B 29 kap 63 § 90.510 6 6 720 kr

Borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av 
koldioxid.

C 29 kap 64 § 90.520 6 6 720 kr

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning,
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller 
tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per 
dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.

B 29 kap 65 § 90.406 25,5 28 560 kr

Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 
per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samförbränning,
4. behandling i anläggning för fragmentering av metall, eller
5. behandling av slagg eller aska.

B 29 kap 66 § 90.405 22 24 640 kr

Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer 
än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten 
avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel,
4. materialåtervinning av oorganiska material, utom metaller och 
metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer,
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- 
eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon 
av de andra punkterna i denna paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon av 
de andra punkterna i denna paragraf.

A 29 kap 67 § 90.435 150 168 000 kr

Behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 
ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon 

    

A 29 kap 68 § 90.410 100 112 000 kr

Behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel.

B 29 kap 69 §

 - Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 
   å

90.420-1 25 28 000 kr
 - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.420-2 20 22 400 kr

 - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår.

90.420-3 16 17 920 kr

 - Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 
ton per kalenderår.

90.420-4 12 13 440 kr

 - Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår.

90.420-5 8,5 9 520 kr

Yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

C 29 kap 70 § 90.430 6,5 7 280 kr
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Behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton 
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel.

A 29 kap 71 § 90.440 150 168 000 kr

Yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel.

B 29 kap 72 §

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår.

90.450-1 33 36 960 kr

- Den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton
per kalenderår.

90.450-2 25 28 000 kr

- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår. 90.450-3 18 20 160 kr
Uppläggning av snö
Uppläggning av mer än 10 000 ton snö per år från gaturenhållning. U - 90.60001 6 6 720 kr
Uppläggning av mer än 1000 ton snö per år från gaturenhållning. U 0 90.60002 3 3 360 kr
Uppläggning av mindre än 1000 ton snö per år från gaturenhållning. U 0 90.60003 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) 
eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.

B 30 kap 1 § 92.10 19,5 21 840 kr

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 
5 000 skott per kalenderår.

C 30 kap 2 § 

- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 92.20-1 9,5 10 640 kr
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. 92.20-2 6 6 720 kr
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 92.20-3 3 3 360 kr

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 
skott per kalenderår.

U - 92.2001 T Timavgift

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. C 30 kap 3§ 92.30 4,5 5 040 kr
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. U - 92.10001 5,5 6 160 kr
Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. U - 92.10002 4 4 480 kr
Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. U - 92.10003 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.

C 31 kap 1 § 93.10 9 10 080 kr

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn, om utsläpp av vatten från 
verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 eller 90.11.

U - 93.1001 4 4 480 kr

Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. U - 93.1002 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Krematorium. B 32 kap 1 § 93.20 9 10 080 kr

Textiltvätterier

Begravningsverksamhet

Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar
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Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per 
kalenderår.

U - 100.1001 3 3 360 kr

Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men 
högst 10 ton pulver per kalenderår.

U - 100.1002 1,5 1 680 kr

Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.

U - 101.1001 3 3 360 kr

Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner per år.

U - 101.1002 2 2 240 kr

Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.

U - 101.1003 T Timavgift

Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.

U - 101.1004 2 2 240 kr

Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner per år.

U - 101.1005 1,5 1 680 kr

Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.

U - 101.1006 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med fler än 400 elever C - 200.10-1 12 13 440 kr
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med fler än 100 elever men högst 400 
elever

C - 200.10-2 9 10 080 kr

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 100 elever C - 200.10-3 6 6 720 kr
Internationell skola C - 200.10-4 6 6 720 kr
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola med fler än 400 elever C - 200.10-5 12 13 440 kr

Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola med fler än 60 elever 
   

C - 200.10-6 10 11 200 kr
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola med högst 60 elever C - 200.10-7 6 6 720 kr

Förskola med fler än 125 barn C - 200.10-8 8 8 960 kr
Förskola med fler än 25 men högst 125 barn C - 200.10-9 6 6 720 kr
Förskola med högst 25 barn C - 200.10-10 4 4 480 kr
Förskoleklass, öppen förskola C - 200.10-11 T Timavgift
Familjedaghem U - 200.10-12 T Timavgift
Samlingslokaler och liknande
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor U - 200.20-1 T Timavgift
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet U - 200.20-2 T Timavgift
Fritidsgård och liknande U - 200.20-3 T Timavgift
Skönhetsvård och liknande
Solarium C - 200.30-1 T Timavgift
Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr U - 200.30-2 T Timavgift
Frisersalong U - 200.30-3 T Timavgift
Vård och hälsa
Lokaler för vård eller annat omhändertagande med fler än 25 boenden² U - 200.40-1 4 4 480 kr
Lokaler för vård eller annat omhändertagande med högst 25 boenden² U - 200.40-2 2 2 240 kr
Kosmetisk pigmentering, injektioner och liknande C - 200.40-3 2 2 240 kr
Akupunktur C - 200.40-4 2 2 240 kr
Fotvård C - 200.40-5 3 3 360 kr
Tatuering och piercing som egen verksamhet med återanvändning av 
stickande och skärande verktyg

C - 200.40-6 5 5 600 kr

Tatuering och piercing som egen verksamhet utan återanvändning av 
stickande och skärande verktyg

C - 200.40-7 3 3 360 kr

Kiropraktor, naprapat, massör och liknande U - 200.40-8 T Timavgift
Övriga alternativa behandlingar U - 200.40-9 T Timavgift

Hälsoskyddsverksamheter

Övriga miljöfarliga verksamheter

²Grupp- och stödboende omfattas inte av årlig tillsynsavgift. Dessa debiteras med timavgift.258



Idrott och liknande
Idrottsanläggning, gym med organiserad träning eller motsvarande U - 200.50-1 T Timavgift
Gym utan organiserad gruppträning U - 200.50-2 T Timavgift
Idrottsplats eller motsvarande U - 200.50-3 T Timavgift
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
många människor, med fler än 4 bassänger

C - 200.50-4 6 6 720 kr

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
många människor, med högst 4 bassänger

C - 200.50-5 4 4 480 kr

Strandbad U - 200.50-6 2 2 240 kr
Boende
Fastighetsägare med fler än 1000 lägenheter U - 200.60-1 8 8 960 kr
Fastighetsägare med fler än 500 lägenheter men högst 1000 lägenheter U - 200.60-2 6 6 720 kr
Fastighetsägare med fler än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter U - 200.60-3 4 4 480 kr
Fastighetsägare med mindre än 200 lägenheter U - 200.60-4 3 3 360 kr
Fastighetsägare med mindre än 20 lägenheter U - 200.60-5 T Timavgift
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, 
vandrarhem, kriminalvård, asylboende, lägergård och liknande, från och med 
75 bäddar

U - 200.60-6 4 4 480 kr

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, 
vandrarhem, kriminalvård, asylboende, lägergård och liknande, från och med 
20 bäddar

U - 200.60-7 1,5 1 680 kr

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, 
vandrarhem, kriminalvård, asylboende, lägergård och liknande, med mindre 
än 20 bäddar

U - 200.60-8 T Timavgift

Camping/stuganläggning från och med 20 bäddar U - 200.60-9 1,5 1 680 kr
Camping/stuganläggning med mindre än 20 bäddar U - 200.60-10 T Timavgift
Övrigt tillfälligt boende U - 200.60-11 T Timavgift
Förvaring av djur
Lokaler för förvaring av djur U - 200.70-1 T Timavgift
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Taxebilaga 3 – Erfarenhetsklassning  
Det finns tre erfarenhetsklasser A, 0 (noll) och C, som speglar tillsynsbehovet vid en 
verksamhet. En verksamhet som klassas för första gången placeras i normalkolumnen 0. 
Erfarenhet utifrån tidigare tillsyn ger underlag för en eventuell minskning (A) eller ökning (C) 
av den årliga tillsynsavgiften. I tabellen nedan framgår vilka erfarenheter och kriterier som 
beaktas vid klassningen. Resultatet från all tillsyn som har gjorts vid anläggningen beaktas. 
Det kan röra sig om inspektioner, granskning av miljö- och årsrapporter, revisioner, mätningar 
och provtagningar m.m. Alla rutiner och processer behöver inte ha granskats för att 
erfarenhetsklassningen ska användas. Erfarenhetsklassning utförs när tillsynsmyndigheten fått 
ny erfarenhet kring hur verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Avgiftsändring efter 
justerad erfarenhetsklass tas ut från och med nästkommande ordinarie faktureringstillfället för 
den fasta årliga avgiften. 

Följande erfarenheter och kriterier används vid erfarenhetsklassning 

Erfarenhetsklass Tidigare erfarenhet från tillsynen 
A 
- 25 % av 
tillsynsavgiften 

Tillsynsmyndigheten bedömer att verksamhetsutövaren bedriver så bra 
verksamhet och egenkontroll att tillsynen kan minska. 

Kriterier: 
• Tillsynsmyndigheten har granskat stora delar av verksamheten. 

Egenkontrollen är väl implementerad och verksamheten följer den. 
Verksamhetsutövaren arbetar för att tidigt själv upptäcka brister i 
egenkontrollen och i verksamheten. Verksamhetsutövaren vidtar 
omgående åtgärder då brister upptäcks i verksamheten. 

• Tillsynsmyndigheten har endast noterat någon enstaka avvikelse 
eller några mindre brister vid tillsyn. Avvikelserna är inte 
återkommande. Verksamhetsutövaren åtgärdar brister omgående då 
tillsynsmyndigheten påpekar detta. 

0 Normalläget. Alla nya anläggningar placeras i erfarenhetsklass 0. 

Kriterier: 
• Verksamheten har en egenkontroll som fungerar bra trots mindre 

brister. 

• Tillsynsmyndigheten har noterat några avvikelser vid tillsynen och 
verksamhetsutövaren åtgärdar det som tillsynsmyndigheten 
påpekar. 

C 
+ 25 % av 
tillsynsavgiften 

Tillsynsmyndigheten bedömer att verksamhetsutövaren har så stora 
brister i sin verksamhet och/eller egenkontroll att den inte fungerar. 
Tillsynen måste öka i förhållande till den tillsynsavgift som 
verksamheten betalar. 

Kriterier: 
• Ett flertal avvikelser har noterats. Verksamheten saknar 

egenkontroll eller följer inte egenkontrollen. Verksamheten 
åtgärdar inte brister trots att tillsynsmyndigheten har påpekat dessa. 
Avvikelser är kvarstående. 

• Beslut om sanktion eller föreläggande på grund av att verksamheten 
inte uppfyller lagkrav. 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
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Referens 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ändring av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ändringar i taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen antas. 

2. Avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme,  

3. Den nya timavgiften gäller fr o m den 1 januari 2020  

                       

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen i kraft i 
Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Avgift enligt taxan tas ut som fast 
avgift, årlig tillsynsavgift samt timavgift. Timavgiften beräknas fram utifrån 
Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s modell för uträkning av 
handläggningskostnad.  

För att möte kostnadsutveckling har förslag till ny taxa tagits fram.  

Underlag till förändringen finns i underlag från VGS. 

                         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16, VGS2019/71  

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen med förslag till ändringar markerade 

                           

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNAL TAXA 
FÖR X KOMMUN 

  

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Kommunfullmäktiges beslut den X, § X, ändrad den X, § X. 
Denna taxa meddelas med stöd av 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen 
(2018:506). 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds tillsynsverksamhet enligt 
strålskyddslagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av 
strålskyddslagen. 

2 § Avgiftsskyldig är den som  
1. driver solarieverksamhet, tillhandahåller solarium eller annan 

verksamhet som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter om anmälningsplikt, och 

2. är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har 
tillträde till och som omfattas av skyldigheten att optimera 
strålskyddet i fråga om radon. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat. 
2. handläggning som föranleds av överklagan av nämndens beslut. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av 
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 

Timavgift 

5 § Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 120 
kronor per timme.  
Avgift tas ut  
1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift), 
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen 
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),  
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift), eller 
4. enligt de andra grunder som anges i taxan. 
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6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda 
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning i 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. 
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut.  
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar, 
helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och 
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift med anledning av anmälan 

7 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan av 
solarieverksamhet, enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella 
solningsanläggningar, tas ut med en fast avgift motsvarande 4 
timmar. Anmälningsavgiften beräknas genom att tilldelad 
handläggningstid multipliceras med timtaxan. 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje 
avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

Avgift för tillsyn 

8 § För regelbunden tillsyn av solarieverksamhet ska betalas en årlig 
tillsynsavgift som motsvarar 2 timmar. Den årliga tillsynsavgiften 
beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan 
(timavgiften). 
Den årliga tillsynsavgiften kan justeras i enlighet med vad som 
framgår av erfarenhetsklasserna i taxebilaga 1 

9 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan (timavgiften). 
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10 § Årlig tillsynsavgift ska betalas med helt avgiftsbelopp från och 
med det kalenderår som följer efter det att anmälan skett eller om 
verksamheten har bedrivits utan föregående anmälan det år som 
följer efter det att verksamheten har påbörjats. Årsavgiften ska 
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör 
från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten 
har upphört. 

11 § Behövs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder på 
grund av väsentliga brister, ingår dessa inte i den årliga 
tillsynsavgiften.  
Avgift för detta tas ut i form av timavgift genom att den extra 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan (timavgiften). 

12 § Utöver tillsynsavgift i 8-9 §§ ska nämnden ersättas för de faktiska 
kostnaderna för provtagning och analys av prover till följd av 
tillsynen samt för sådana kontrollköp vid kosmetiskt solarium som 
tillsynsmyndigheten får göra enligt 10 kap. 5 § strålskyddslagen.  

Nedsättning av avgift 

13 § Nämnden får besluta att höja, sätta ned eller efterskänka avgifter 
om det finns särskilda skäl. 

Avgiftens erläggande m.m. 

14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

15 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen (2018:396)  framgår att nämndens 
beslut om avgift får överklagas hos förvaltningsrätten. 
 

Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2018. Ändringar träder i kraft den 1 
januari 2020.  
 
 

Bilaga 

Taxebilaga 1 – Erfarenhetsklassning 
 

264



 

Taxebilaga 1 – Erfarenhetsklassning  
Det finns tre erfarenhetsklasser A, 0 (noll) och C, som speglar tillsynsbehovet vid en 
verksamhet. En verksamhet som klassas för första gången placeras i normalkolumnen 0. 
Erfarenhet utifrån tidigare tillsyn ger underlag för en eventuell minskning (A) eller ökning (C) 
av den årliga tillsynsavgiften. I tabellen nedan framgår vilka erfarenheter och kriterier som 
beaktas vid klassningen. Resultatet från all tillsyn som har gjorts vid anläggningen beaktas. 
Alla rutiner behöver inte ha granskats för att erfarenhetsklassningen ska användas. 
Erfarenhetsklassning utförs när tillsynsmyndigheten fått ny erfarenhet kring hur verksamheten 
lever upp till strålskyddslagens krav. Avgiftsändring efter justerad erfarenhetsklass tas ut från 
och med nästkommande ordinarie faktureringstillfället för den fasta årliga avgiften. 

Följande erfarenheter och kriterier används vid erfarenhetsklassning 

Erfarenhetsklass Tidigare erfarenhet från tillsynen 
A 
- 25 % av 
tillsynsavgiften 

Tillsynsmyndigheten bedömer att verksamhetsutövaren bedriver så bra 
verksamhet och egenkontroll att tillsynen kan minska. 

Kriterier: 
• Tillsynsmyndigheten har granskat stora delar av verksamheten. 

Egenkontrollen är väl implementerad och verksamheten följer den. 
Verksamhetsutövaren arbetar för att tidigt själv upptäcka brister i 
egenkontrollen och i verksamheten. Verksamhetsutövaren vidtar 
omgående åtgärder då brister upptäcks i verksamheten. 

• Tillsynsmyndigheten har endast noterat någon enstaka avvikelse 
eller några mindre brister vid tillsyn. Avvikelserna är inte 
återkommande. Verksamhetsutövaren åtgärdar brister omgående då 
tillsynsmyndigheten påpekar detta. 

0 Normalläget. Alla nya anläggningar placeras i erfarenhetsklass 0. 

Kriterier: 
• Verksamheten har en egenkontroll som fungerar bra trots mindre 

brister. 

• Tillsynsmyndigheten har noterat några avvikelser vid tillsynen och 
verksamhetsutövaren åtgärdar det som tillsynsmyndigheten 
påpekar. 

C 
+ 25 % av 
tillsynsavgiften 

Tillsynsmyndigheten bedömer att verksamhetsutövaren har så stora 
brister i sin verksamhet och/eller egenkontroll att den inte fungerar. 
Tillsynen måste öka i förhållande till den tillsynsavgift som 
verksamheten betalar. 

Kriterier: 
• Ett flertal avvikelser har noterats. Verksamheten saknar 

egenkontroll eller följer inte egenkontrollen. Verksamheten 
åtgärdar inte brister trots att tillsynsmyndigheten har påpekat dessa. 
Avvikelser är kvarstående. 

• Beslut om sanktion eller föreläggande på grund av att verksamheten 
inte uppfyller lagkrav. 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Emelie Jonsson, 026-24 11 54 
emelie.jonsson@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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1(2) 
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2019-09-16 

Diarienummer 
VGS2019/71 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

Ändring av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås 
besluta att 

1. anta ändringar i taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, 
2. avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme,  
3. ändringar och den nya timavgiften ska börja gälla den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen i kraft i 
Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Avgift enligt taxan tas ut som fast 
avgift, årlig tillsynsavgift samt timavgift. Timavgiften beräknas fram utifrån 
Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s modell för uträkning av 
handläggningskostnad. 
Beräkningen har uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som 
följer den kostnadsutveckling som skett. 

 Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 
Timtaxa 1 090 kr 1 120 kr 2,75 % 

Ärendet 

Bakgrund 
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) har kommunen rätt att 
ta betalt för tillsynen. Den 1 januari 2018 trädde en taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Avgift 
enligt taxan tas ut som fast avgift, årlig tillsynsavgift samt timavgift. 
Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och Landstings, 
SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad. 

266



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2019-09-16 

Diarienummer 
VGS2019/71 

Sida 
2(2) 

 

 

Förslag på ny timavgift 
Beräkningen enligt SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad har 
uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som följer den 
kostnadsutveckling som skett. 
I nedan tabell framgår nuvarande och föreslagen timtaxa samt den 
procentuella förändringen. I beräkningen till timavgiften visas att den 
procentuella kostnadsökningen under åren 2018-2020 är större än föreslagen 
förändring. Genom det förbättringsarbete med effektivisering och förändring 
av arbetssätt som skett inom Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning har timmar kunna flyttats från gemensam tid 
till handläggningstid (produktionstid) något som minskar behovet av 
höjning. 

 Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 
Timtaxa 1 090 kr 1 120 kr 2,75 % 

Övriga ändringar 
Det förslag till taxor 2018 för Hofors, Ockelbo respektive Sandviken 
innehöll en möjlighet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att 
varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera de i taxan antagna 
avgifterna baserat på procentsatsen för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).   
Enbart kommunfullmäktige i Ockelbo antog en taxa med möjlighet till 
indexhöjning vilket medförde att taxekonstruktionen skiljer sig åt mellan 
kommunerna. För att få en likvärdig taxeprocess för samtliga tre kommuner 
har möjligheten till indexhöjning tagits bort från taxebestämmelserna för 
Ockelbo kommun. 
Sedan nuvarande taxa beslutades har lagstiftningen förändrats vilket medfört 
att fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till 
och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon 
lagt till som avgiftsskyldig. Avgift för sådan tillsyn föreslås ske i form av 
timavgift. I taxan tydliggörs även att utöver tillsynsavgift ska nämnden 
ersättas för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover till 
följd av tillsynen samt för sådana kontrollköp vid kosmetiskt solarium som 
tillsynsmyndigheten får göra enligt 10 kap. 5 § strålskyddslagen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16, VGS2019/71 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen med förslag till ändringar markerade 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 

Underskrifter 

Yvonne Mickels 
Tf samhällsbyggnadschef 

Emelie Jonsson 
Verksamhetsutvecklare 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-24 
Mötets diarienummer 

VGS2019/9 

 

 
 

 
 

Justerarnas signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 VGS2019/71 

§ 151 Ändring av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås 
besluta att 

1. anta ändringar i taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, 

2. avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1.120 kr per timme och att 

3. ändringar och den nya timavgiften ska börja gälla den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen i kraft i 
Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Avgift enligt taxan tas ut som fast 
avgift, årlig tillsynsavgift samt timavgift. Timavgiften beräknas fram utifrån 
Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s modell för uträkning av 
handläggningskostnad. 

Beräkningen har uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som 
följer den kostnadsutveckling som skett. 

 Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 

Timtaxa 1.090 kr 1.120 kr 2,75 % 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11, VGS2019/71 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen med förslag till ändringar markerade 

Protokollsutdrag skickas till 
KS Hofors  
KS Ockelbo  
KS Sandviken  
Diariet VGS 
 
__________ 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-15 

Referens 
KS 2019/00653  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ändringar i taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer antas 

2. Avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme. 

3. Avgiften gäller fr o m 1 januari 2020.  

                       

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken.  
Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott. Timavgiften beräknas 
fram utifrån Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s modell för 
uträkning av handläggningskostnad. 
Förslag på nya avgifter har räknats fram för att möta kostnadsutvecklingen. 

Underlag till ärendet finns i bifogade underlag. 
                          

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11, VGS2019/69  

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer med förslag till 
ändringar markerade                           

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-24 

Mötets diarienummer 
VGS2019/9 

 
 

 
 

 

Justerarnas signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 VGS2019/69 

§ 149 Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 

Beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås 
besluta att 
1. anta ändringar i taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, 
2. avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme och 

att 
3. ändringar och den nya timavgiften ska börja gälla den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. 
Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott. Timavgiften beräknas 
fram utifrån Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s modell för 
uträkning av handläggningskostnad. 
Beräkningen har uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som 
följer den kostnadsutveckling som skett. 

 Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 

Timtaxa 1.090 kr 1.120 kr 2,75 % 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11, VGS2019/69 
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer med förslag till 
ändringar markerade 

Protokollsutdrag skickas till 
KS Hofors 
KS Ockelbo 
KS Sandviken 
Diariet VGS 
 
__________ 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Emelie Jonsson, 026-24 11 54 
emelie.jonsson@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-11 

Diarienummer 
VGS2019/69 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås 
besluta att 

1. anta ändringar i taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer, 

2. avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme. 
3. ändringar och den nya timavgiften ska börja gälla den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. 
Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott. Timavgiften beräknas 
fram utifrån Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s modell för 
uträkning av handläggningskostnad. 
Beräkningen har uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som 
följer den kostnadsutveckling som skett. 

 Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 
Timtaxa 1 090 kr 1 120 kr 2,75% 

Ärendet 

Bakgrund 
Lag, SFS 2014:799, samt ny förordning, SFS 2014:880, om 
sprängämnesprekursorer, dvs kemiska ämnen som finns tillgängliga på 
marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för 
tillverkning av hemgjorda sprängämnen, började gälla 2014. Enligt 11 och 
19 §§ lag om sprängämnesprekursorer har kommunen rätt att ta betalt för 
tillsynen. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2019-09-11 

Diarienummer 
VGS2019/69 

Sida 
2(2) 

 

 

Den 1 januari 2018 trädde en taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. 
Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott. Timavgiften beräknas 
fram utifrån Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s modell för 
uträkning av handläggningskostnad. 

Förslag på nya avgifter 
Beräkningen enligt SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad har 
uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som följer den 
kostnadsutveckling som skett. 
I nedan tabell framgår nuvarande och föreslagen timtaxa samt den 
procentuella förändringen. I beräkningen till timavgiften visas att den 
procentuella kostnadsökningen under åren 2018-2020 är större än föreslagen 
förändring. Genom det förbättringsarbete med effektivisering och förändring 
av arbetssätt som skett inom Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning har timmar kunna flyttats från gemensam tid 
till handläggningstid (produktionstid) något som minskar behovet av 
höjning. 

 Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 
Timtaxa 1 090 kr 1 120 kr 2,75 % 

Ändring angående indexhöjning 
Det förslaget till taxor 2018 för Hofors, Ockelbo respektive Sandviken 
innehöll en möjlighet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att 
varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera de i taxan antagna 
avgifterna baserat på procentsatsen för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).   
Enbart kommunfullmäktige i Ockelbo antog en taxa med möjlighet till 
indexhöjning vilket medförde att taxekonstruktionen skiljer sig åt mellan 
kommunerna. För att få en likvärdig taxeprocess för samtliga tre kommuner 
har möjligheten till indexhöjning tagits bort från taxebestämmelserna för 
Ockelbo kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11, VGS2019/69 
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer med förslag till 
ändringar markerade 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 

 

Underskrifter 

Yvonne Mickels 
Tf samhällsbyggnadschef 

Emelie Jonsson 
Verksamhetsutvecklare 
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KOMMUNAL TAXA 
FÖR X KOMMUN 

  

Taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 
Kommunfullmäktiges beslut den X, § X, ändrad den X, § X 
Denna taxa meddelas med stöd av 19 § andra stycket lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer. 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds tillsynsverksamhet enligt lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om 
saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. 

2 § Avgiftsskyldig är ekonomiska aktörer enligt förordningen 
EU/98/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till 
enskilda. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara 

obefogat. 
2. handläggning som föranleds av överklagan av nämndens 

beslut. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av 
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 

Tillsynsavgifter 

5 § Avgift för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kronor per 
timme. 
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6 § Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje 
påbörjad halvtimme handläggstid. Därmed avses att den 
sammanlagda handläggningstiden avrundas till närmast högre 
halvtimme. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger 
en halv timme per år tas ingen timavgift ut. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning 
och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut. För inspektioner, mätningar och andra 
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 06.00, 
lördagar, söndagar, helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton och midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger 
ordinarie timavgift. 

Nedsättning av avgift 

7 § Nämnden får besluta att sätta ned eller efterskänka avgifter om det 
finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, 
tillsynsbehov och övriga omständigheter. 

Avgiftens erläggande m.m. 

8 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i fakturan. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

9 § Beslut om avgift enligt denna taxa överklagas till förvaltningsrätt. 
 

Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2018. Ändringar träder i kraft den 1 
januari 2020.  
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-13 

Referens 
KS 2019/00654  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds förslag till ny taxa för 

verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet antas 

2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2020, varvid tidigare taxa upphör att gälla.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) har utarbetat förslag till 
ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet. Taxan träder enligt förslag i kraft den 1 januari 2020, varvid 
tidigare taxa upphör att gälla.  

Timavgift Nuvarande Förslag 2020 Procentuell 
ökning 

Bygglov etc. (A) Sandviken 1 130 kr 1 170 kr 3,54 % 
Bygglov etc. (A) Hofors, Ockelbo 904 kr 1 170 kr 29,42 % 
Detaljplan (B) 1 120 kr 1 270 kr 13,39 % 
Kart och mät (C) 1 090 kr 1 170 kr 7,34 
 
Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse från VGS. 

Beslutsunderlag 
VGS 190924 § 152 Taxa plan- och bygglagen m m 
                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

275



 

 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-24 

Mötets diarienummer 
VGS2019/9 

 
 

 
 

 

Justerarnas signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 VGS2019/72 

§ 152 Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås besluta 
att 

1. anta ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet och att 

2. nya taxan träder i kraft den 1 januari 2020, varvid tidigare taxa upphör att 
gälla. 

Sammanfattning 
Under 2018 trädde en ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan 
bygger på det underlag som SKL presenterade under 2014 där utgångspunkten 
var att få ett tydligare och mer transparent material. Taxekonstruktionen från 
2014 skiljer sig mycket åt jämfört med tidigare underlag från SKL. 

Genom att det skedde stora förändringar i taxekonstruktionen har en ordentlig 
genomgång av material skett vilket bland annat medfört flera redaktionella 
ändringar. De flesta ändringarna i bilaga A medför en minskning av uppskattad 
genomsnittlig tidsåtgång för olika ärendetyper. För några ärendetyper medför det 
däremot en ökning av uppskattad genomsnittlig tidsåtgång. För bilaga B och C 
föreslås enbart mindre förändringar. 

Beräkningen enligt SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad  
har uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som följer den 
kostnadsutveckling som skett. De fasta avgifter föreslås räknas upp  
med 6 procent vilket motsvarar den sammanlagda indexhöjning (PKV) som 
skett sedan nuvarande taxa antogs. 

Timavgift Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 

Bygglov etc. (A) 
Sandviken 

1.130 kr 1.170 kr 3,54 % 

Bygglov etc. (A) 
Hofors, Ockelbo 

904 kr 1.170 kr 29,42 % 

Detaljplan (B 1.120 kr 1.270 kr 13,39 % 

Kart och mät (C) 1.090 kr 1.170 kr 7,34 % 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Sammanträdesdatum 
2019-09-24 

Mötets diarienummer 
VGS2019/9 

Sida 
2(2) 

 

Justerarnas signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beräkningarna på handläggningskostnaden per timme (timavgift) inför 2018 
visade på en timavgift för bilaga A, bygglov etc. på 1.130 kr. Det var även 
förslaget till samtliga tre kommuner. Kommunfullmäktige i Sandviken 
beslutade att anta timavgiften på 1.130 kr medan kommunfullmäktige i Hofors 
och Ockelbo valde att besluta om en timtaxa som var 20 % lägre, 904 kr, för 
deras taxor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16, VGS2019/72 
Förslag till taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet 

Protokollsutdrag skickas till 
KS Hofors  
KS Ockelbo  
KS Sandviken  
Diariet VGS 
 
__________ 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Emelie Jonsson, 026-24 11 54 
emelie.jonsson@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2019-09-16 

Diarienummer 
VGS2019/72 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås 
besluta att 

1. anta ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- 
och mätverksamhet. 

2. den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2020, varvid tidigare taxa 
upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Under 2018 trädde en ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen 
samt kart- och mätverksamhet i kraft i Hofors, Ockelbo respektive 
Sandviken. Taxan bygger på det underlag som SKL presenterade under 2014 
där utgångspunkten var att få ett tydligare och mer transparent material. 
Taxekonstruktionen från 2014 skiljer sig mycket åt jämfört med tidigare 
underlag från SKL. 
Genom att det skedde stora förändringar i taxekonstruktionen har en 
ordentlig genomgång av material skett vilket bland annat medfört flera 
redaktionella ändringar. De flesta ändringarna i bilaga A medför en 
minskning av uppskattad genomsnittlig tidsåtgång för olika ärendetyper. För 
några ärendetyper medför det däremot en ökning av uppskattad 
genomsnittlig tidsåtgång. För bilaga B och C föreslås enbart mindre 
förändringar. 
Beräkningen enligt SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad har 
uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som följer den 
kostnadsutveckling som skett. De fasta avgifter föreslås räknas upp med 6 
procent vilket motsvarar den sammanlagda indexhöjning (PKV) som skett 
sedan nuvarande taxa antogs. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2019-09-16 

Diarienummer 
VGS2019/72 

Sida 
2(5) 

 

 

Timavgift Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 
Bygglov etc. (A) 
Sandviken 1 130 kr 1 170 kr 3,54 % 
Bygglov etc. (A) 
Hofors, Ockelbo 904 kr 1 170 kr 29,42 % 
Detaljplan (B) 1 120 kr 1 270 kr 13,39 % 
Kart och mät (C) 1 090 kr 1 170 kr 7,34 % 

 
Beräkningarna på handläggningskostnaden per timme (timavgift) inför 2018 
visade på en timavgift för bilaga A, bygglov etc. på 1 130 kr. Det var även 
förslaget till samtliga tre kommuner. Kommunfullmäktige i Sandviken 
beslutade att anta timavgiften på 1 130 kr medan kommunfullmäktige i 
Hofors och Ockelbo valde att besluta om en timtaxa som var 20 % lägre, 904 
kr, för deras taxor.   

Ärendet 

Bakgrund 
Under 2018 trädde en ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen 
samt kart- och mätverksamhet i kraft i Hofors, Ockelbo respektive 
Sandviken. Taxan bygger på det underlag som SKL presenterade under 2014 
där utgångspunkten var att få ett tydligare och mer transparent material. 
Taxekonstruktionen från 2014 skiljer sig mycket åt jämfört med tidigare 
underlag från SKL. 
I gällande taxa räknas avgiften för bygglov, planbesked och för planarbeten 
som regleras i planavtal, nybyggnadskarta och utstakning ut genom att 
uppskattad genomsnittlig tidsåtgång för olika ärendetyper multipliceras 
handläggningskostnaden per timme. Handläggningskostnaden per timme 
(timavgift) har beräknats utifrån SKL:s modell för uträkning av 
handläggningskostnad. Taxan innehåller tre olika timavgifter beroende 
hanläggningsområde. Varje handläggningsområde har dessutom en egen 
bilaga med taxetabeller. Bilaga A med Taxetabeller för lov, anmälan mm, 
Bilaga B med Taxetabeller för planavgift och planbesked samt bilaga C med 
Taxetabeller för kart- och mätverksamhet. 
För planavgifter för gällande planer samt avgifter för grundkarta och 
fastighetsförteckning har istället fasta avgifter räknats fram. 

Förslag till nya avgifter 
Beräkningen enligt SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad har 
uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som följer den 
kostnadsutveckling som skett. 
I nedan tabell framgår nuvarande och föreslagen timtaxa samt den 
procentuella förändringen. I beräkningen till timavgiften visas att den 
procentuella kostnadsökningen under åren 2018-2020 är större än föreslagen 
förändring. Genom det förbättringsarbete med effektivisering och förändring 
av arbetssätt som skett inom Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning har timmar kunna flyttats från gemensam tid 
till handläggningstid (produktionstid) något som minskar behovet av 
höjning. 
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Beräkningarna på handläggningskostnaden per timme (timavgift) inför 2018 
visade på en timavgift för bilaga A, bygglov etc. på 1 130 kr. Det var även 
förslaget till samtliga tre kommuner. Kommunfullmäktige i Sandviken 
beslutade att anta timavgiften på 1 130 kr medan kommunfullmäktige i 
Hofors och Ockelbo valde att besluta om en timtaxa som var 20 % lägre, 904 
kr, än förslaget. 
 

Timavgift Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 
Bygglov etc. (A) 
Sandviken 1 130 kr 1 170 kr 3,54 % 
Bygglov etc. (A) 
Hofors, Ockelbo 904 kr 1 170 kr 29,42 % 
Detaljplan (B) 1 120 kr 1 270 kr 13,39 % 
Kart och mät (C) 1 090 kr 1 170 kr 7,34 % 

 
De fasta avgifter föreslås räknas upp med 6 procent vilket motsvarar den 
sammanlagda indexhöjning (PKV) som skett sedan nuvarande taxa antogs. 
Föreslagen förändring på timavgift och de fasta avgifterna medför att 
avgifterna i samtliga tre bilagor förändras. 

Förändringar i taxebestämmelserna 
I taxebestämmelserna har det skett några redaktionella förändringar men 
även mindre revideringar och tillägg. De större ändringarna gäller flera 
åtgärder i samma ärenden, flera byggnader i samma ärenden och att avgift 
för förhandsbesked alltid ska tas ut som ett planenligt bygglov. 
I nuvarande taxa räknas åtgärder för komplementbyggnad och andra 
anmälningspliktiga åtgärder in i avgiften för nybyggnation för en- och 
tvåbostadshus. Genom att det finns samordningsvinster för samtliga ärenden 
som innehåller flera åtgärder föreslås denna ändras till att omfatta alla typer 
av lov- och anmälningsärenden. Förslaget är däremot att full avgift betalas 
för åtgärden som medför högst avgift med tillägg av 50 procent av summan 
av den åtgärd som medför näst högst avgift. För övriga åtgärder tas ingen 
avgift ut. 
För ärenden som härrör till tabell A 2 och som berör flera byggnader föreslås 
deras area räknas samman och avgift tas ut enligt tabell A2. Undantag om 
avgiften blir lägre genom att räkna varje byggnad för sig. 

Förändringar i bilaga A - Taxetabeller för lov, anmälan mm 
Genom att det skedde stora förändringar i taxekonstruktionen framförallt för 
bilaga A när nuvarande taxa trädde i kraft 2018 har en ordentlig genomgång 
av material skett vilket bland annat medfört flera redaktionella ändringar. 
De flesta ändringarna i taxan medför någon form av minskning av 
uppskattad genomsnittlig tidsåtgång. En minskning har bland annat skett för 
enklare ärenden så som skyltar och plank. En mindre justering nedåt av 
tidsåtgången har även skett för samtliga anmälningspliktiga åtgärder, tabell 
A 8, när det inte sker något tekniskt samråd. För några ärendetyper t.ex. 
nybyggnations av fritidshus, har avgiften för ärenden med och utan teknisk 
samråd tidigare haft samma avgift. Genom att tidsåtgången skiljer dem åt har 
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ärendetyperna delas upp i olika avgifter vilket har lett till en minskning i 
ärenden när det inte sker något tekniskt samråd. 
Några ändringar medför ökad uppskattad genomsnittlig tidsåtgång. För t.ex. 
marklovsärenden har lov vid planavvikelse tillkommit som ärendetyp genom 
att dessa ärenden kräver mer tid vid handläggning. 
Underhåll av byggnadsverk med skyddsbestämmelser (q-märkning), A 8.17, 
förslås ändras till timdebitering genom att anmälningskravet är mycket 
långtgående vilket leder till en stor variation i nedlagd tid för ärendetypen. 
För ärenden i A 2, Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är 
en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbyggnader, har det skett 
flera ändringar i den beskrivande texten för ärendetyp. Nuvarande 
storleksintervallerna mellan ärendetyperna för nybyggnation och tillbyggnad 
är inte synkade vilket medförde att vissa tillbyggnadsärenden idag har en 
högre avgift än nybyggnation i samma storlek. Detta motsvarar inte den 
tidsåtgång som behövs för ärendetyperna. I förslaget är storleksintervallerna 
nu är synkade vilket medför att vissa ärendetyper får samma uppskattade 
tidsåtgång medan andra för en högre eller lägre tidsåtgång. Dessutom 
föreslås avgiften minskas med 50 procent för enklare ärenden, ärenden enligt 
punkterna A 2.13 - A 2.18 och A 2.43 - A 2.45, om det är en byggnad som är 
oisolerad eller öppenarea, enbart en våning, huvudsakligen ett rum/en hall 
samt endast har en brandcell. 
En ny ärendetyp för avgift för förnyelse av lov där ansökan har kommit in 
innan det gamla lovet har upphört att gälla har lagt till. Något som saknas i 
nuvarande taxa. 
I bilaga A har även en ny kolumn lagt till där den avgift som påverkas av 
avgiftsreduktionen enligt 12 kap 8a § PBL framgår. 

Förändringar i B – Taxetabeller för planavgift och planbesked 
I bilaga B som reglerar avgifter för planavgift och planbesked har en 
maxavgift för planarbeten som regleras i planavtal lagt till. Förslaget är att 
planer med en area på 50 001 kvm eller mer har en avgift på 1 028 700 kr. 

Förändringar i bilaga C – Taxetabeller för kart- och mätverksamhet 
Förutom flertalet redaktionella ändringar föreslås avgiften vid utstakning av 
13 eller fler hörn ske via timdebitering efter nedlagd tid. Kostnaden föreslås 
dock inte kunna bli lägre än för 12 hörn. En annan förändring är att avgiften 
för utstakning föreslås minskas med 15 % när det i utstakningsärendet 
lämnas in ett digitalt underlag för situationsplan. Avgiften föreslås minska då 
tidsåtgången för mätningsingenjörerna minskar om beställaren lämnar in ett 
digitalt underlag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16, VGS2019/72 
Förslag till taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 
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KOMMUNAL TAXA 
FÖR X KOMMUN 

  

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet 
Kommunfullmäktiges beslut den X, § X 
Denna taxa meddelas med stöd av 12 kap. 8 och 9 §§ Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för  

A. 
1. beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

B. 
1. planbesked, 
2. upprättande av detaljplaner, planprogram och 
områdesbestämmelser. Avgiften tas ut via planavtal eller i 
samband med bygglov. 

C. 
1. upprättande av nybyggnadskarta, grundkarta och 
fastighetsförteckning, 
2. utstakning, 
3. övrig kart- och mätverksamhet inklusive uppdragsverksamhet. 
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Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

2 § Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga A 
(Taxetabeller för lov, anmälan mm), bilaga B (Taxetabeller för 
planavgift och planbesked), bilaga C (Taxetabeller för kart- och 
mätverksamhet).  

Areabestämning 
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, 
används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009. 

Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet kommer in 
med undantag för planavgift i samband med planavtal. Där baseras 
avgiften på den taxa som gäller vid planavtalets ingående. 

Ändring av gällande lov 
För ansökan om att göra ändring i ett tidigare beviljat gällande lov 
utgår avgift enligt den tabell där åtgärden återfinns. Om nämnden 
finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan 
avgiften grundas på timdebitering. 

Förnyelse av lov 
För ansökan om förnyelse av ett tidigare beviljat gällande lov utgår 
avgift enligt tabell A 9. Med förnyelse av lov avses prövning på 
befintliga handlingar och att ansökan har kommit in innan det 
gamla lovet har upphört att gälla. 

Tidsbegränsade bygglov 
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 
kap. 33 § PBL) som för ett permanent bygglov för motsvarande 
åtgärd. 

Om förhandsbesked finns 
Om ett gällande förhandsbesked för åtgärden finns när ansökan 
kommer in, ska avgift tas ut som för planenligt bygglov även om 
det är planavvikelse eller utanför planlagt område. Förutsatt att 
förhandsbeskedets villkor följs. 
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 Flera olika åtgärder i samma ärende 
Om ett ärende om lov och/eller anmälan innehåller flera olika typer 
av åtgärder ska full avgift betalas för åtgärden som medför högst 
avgift med tillägg av 50 procent av summan av den åtgärd som 
medför näst högst avgift. För övriga åtgärder tas ingen avgift ut. 
Detta under förutsättning att allt ingår i samma ansökan.  

Flera byggnader i samma ärende 
Om ett ärende som härrör till tabell A 2 rör flera byggnader ska 
deras area räknas samman och avgift tas ut enligt tabell A 2. 
Undantag  om avgiften blir lägre genom att räkna varje byggnad 
för sig. 

Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas 
avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per 
timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Avgift 
tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd tid. I ärenden med 
timdebitering tas avgift för nedlagd tid fram till huvudbeslutet ut i 
det beslutet, för tid nedlagd under genomförandeskedet tas avgift ut 
i samband med slutbesked. 
Timdebitering används även om en åtgärd inte kan hänföras till en 
särskild grupp i tabellerna.  

Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är  

• 1 170 kronor för ärenden i bilaga A   
• 1 270 kronor för ärenden i bilaga B 
• 1 170 kronor för ärenden i bilaga C 

Avgift under kvällar, helgdagar, m.m. 
Om arbete, på beställarens/exploatörens begäran, utförs vardagar 
mellan klockan 18.00 och 06.00, lördagar, söndagar, helgdagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och 
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie avgift. 
Gäller både vid timdebitering och för fasta avgifter. 

Reducering under vintersäsongen 
Avgifterna i bilaga A (Taxetabeller för lov, anmälan mm) 
reduceras med 20 % för ärenden som inkommit och 
komplettförklarats under perioden första november till och med 
den sista februari. 

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning  
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas 
avgift ut som timdebitering för den handläggningstid som har lagts 
ner i ärendet, om inte annat framgår av tabell A 17 – A 19.  
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Höjning/sänkning av avgift 
Finner Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att det finns 
skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 
nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag rätt att 
besluta om detta. 

Tjänstegaranti 

3 § Avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % i enlighet 
med de tjänstegarantier som beslutas i separat ärende av Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Reducering via 
tjänstegarantier sker efter överskridande av garanterad 
handläggningstid för preciserat ärende. 

Betalning av avgift m.m. 

4 § Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren/exploa-
tören mot faktura när denne tillställts Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd beslut, då beställd handling levererats 
eller beställd åtgärd vidtagits.  
Betalning av planavgift enligt avtal ska ske enligt de villkor som 
anges i avtalet.  
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills 
betalning sker. 
Avgift får även tas ut i förskott. 

Icke utnyttjade bygglov/anmälan 
Bygglovs- och anmälningsavgiften tas normalt ut i samband med 
huvudbeslutet. Därmed tas avgift för vissa åtgärder ut i förskott. 
Om åtgärden inte genomförs innan beslutet förfallit eller upphävts 
av högre instans återbetalas, om sökanden begär det den del av 
avgiften som berör åtgärder som ännu inte utförts av nämnden. En 
sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att beslutet 
förfallit. Ingen ränta betalas ut. 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i fakturan. 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. 

Bilagor 
A – Taxetabeller för lov, anmälan mm  
B – Taxetabeller för planavgift och planbesked 
C – Taxetabeller för kart- och mätverksamhet 
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A
A 1

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 1.1 Planenligt 26 910 kr 8 190 kr

A 1.2 Planavvikelse 32 175 kr 13 455 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 33 345 kr 14 625 kr

A 1.4 Planenligt 25 740 kr 7 020 kr

A 1.5 Planavvikelse 31 005 kr 12 285 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 32 175 kr 13 455 kr

A 1.7 Planenligt 11 700 kr 7 020 kr

A 1.8 Planavvikelse 16 965 kr 12 285 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 18 135 kr 13 455 kr

A 1.10 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 1.11 Planavvikelse 20 475 kr 9 945 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 15 210 kr 4 680 kr

A 1.13 Planenligt 7 020 kr 4 680 kr

A 1.14 Planavvikelse 11 700 kr 9 360 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 7 020 kr 4 680 kr

A 1.16 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 1.17 Planavvikelse 19 890 kr 9 360 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 19 890 kr 9 360 kr

A 1.19 Planenligt 7 020 kr 4 680 kr

A 1.20 Planavvikelse 9 360 kr 7 020 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 7 020 kr 4 680 kr

A 1.22 Planenligt 11 700 kr 4 095 kr

A 1.23 Planavvikelse 14 040 kr 6 435 kr

A 1.24 Utanför planlagt område 11 700 kr 4 095 kr

A 1.25 Planenligt 5 850 kr 4 095 kr

A 1.26 Planavvikelse 8 190 kr 6 435 kr

A 1.27 Utanför planlagt område 5 850 kr 4 095 kr

A 1.28 Planenligt 11 115 kr 2 925 kr

A 1.29 Planavvikelse 12 285 kr 4 095 kr

A 1.30 Planenligt 4 680 kr 2 925 kr

A 1.31 Planavvikelse 5 850 kr 4 095 kr

Fasad- eller takmaterialbyte, 
omfärgning/kulörbyte eller 
annan ändring som påverkar 
byggnadens utseende
(PBL 9 kap 2 § p 3 c)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Nybyggnad av ett en- eller 
tvåbostadshus

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad av bostadshus

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus 
med högst två bostäder

Nybyggnad av 
komplementbyggnad

Taxetabeller för lov, anmälan mm
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad av 
komplementbyggnad samt 
enkel tillbyggnad av 
bostadshus, såsom altan, 
uterum, farstukvist, carport.
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A 1.32 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 1.33 Planavvikelse 19 890 kr 9 360 kr

A 1.34 Utanför planlagt område 19 890 kr 9 360 kr

A 1.35 Planenligt 7 020 kr 4 680 kr

A 1.36 Planavvikelse 11 700 kr 9 360 kr

A 1.37 Utanför planlagt område 11 700 kr 9 360 kr

A 1.38 14 625 kr 4 095 kr

A 2

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 2.1 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 2.2 Planavvikelse 19 890 kr 9 360 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 19 890 kr 9 360 kr

A 2.4 Planenligt 9 360 kr 4 680 kr

A 2.5 Planavikelse 14 040 kr 9 360 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 14 040 kr 9 360 kr

A 2.7 Planenligt 28 080 kr 9 360 kr

A 2.8 Planavvikelse 32 760 kr 14 040 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 36 270 kr 17 550 kr

A 2.10 Planenligt 14 040 kr 8 190 kr

A 2.11 Planavikelse 19 890 kr 14 040 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 23 400 kr 17 550 kr

A 2.13 Planenligt 43 290 kr 19 890 kr

A 2.14 Planavvikelse 56 160 kr 32 760 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 62 010 kr 38 610 kr

A 2.16 Planenligt 64 350 kr 31 590 kr

A 2.17 Planavikelse 77 220 kr 44 460 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 83 070 kr 50 310 kr

A 2.19 Planenligt 84 240 kr 43 290 kr

A 2.20 Planavikelse 97 110 kr 56 160 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 102 960 kr 62 010 kr

A 2.22 Planenligt 106 470 kr 54 990 kr

A 2.23 Planavikelse 125 190 kr 73 710 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 136 890 kr 85 410 kr

A 2.25 Planenligt 14 040 kr 4 680 kr

A 2.26 Planavvikelse 18 720 kr 9 360 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 18 720 kr 9 360 kr

A 2.28 Planenligt 7 605 kr 4 680 kr

A 2.29 Planavikelse 12 285 kr 9 360 kr

A 2.30 Utanför planlagt område 12 285 kr 9 360 kr

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad  151-1000 kvm (BTA+OPA)¹

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)¹

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA)

Nybyggnad  51-150 kvm 
(BTA+OPA)

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en 
och samma ansökan (gruppbebyggelse)

Med tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Med tekniskt samråd
Ändrad användning till en- eller 
tvåbostadshus samt inreda 
ytterligare en bostad i 
enbostadhus (om lovpliktigt) 
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

TIllbyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA)

Ärendetyp

¹Vid handläggning av ärenden enligt punkterna A 2.13 - A 2.18 och A 2.43 - A 2.45 där nedan fyra kriterier uppfylls nedskrivs
avgiften med 50 %.
• Oisolerad eller öppenarea
• En våning
• Huvudsakligen ett rum/en hall
• Endast en brandcell
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A 2.31 Planenligt 19 890 kr 7 020 kr

A 2.32 Planavvikelse 25 155 kr 12 285 kr

A 2.33 Utanför planlagt område 25 155 kr 12 285 kr

A 2.34 Planenligt 11 115 kr 7 020 kr

A 2.35 Planavikelse 16 380 kr 12 285 kr

A 2.36 Utanför planlagt område 16 380 kr 12 285 kr

A 2.37 Planenligt 30 420 kr 11 700 kr

A 2.38 Planavvikelse 39 195 kr 20 475 kr

A 2.39 Utanför planlagt område 39 195 kr 20 475 kr

A 2.40 Planenligt 18 720 kr 11 700 kr

A 2.41 Planavvikelse 27 495 kr 20 475 kr

A 2.42 Utanför planlagt område 27 495 kr 20 475 kr

A 2.43 Planenligt 46 800 kr 19 890 kr

A 2.44 Planavikelse 59 670 kr 32 760 kr

A 2.45 Utanför planlagt område 59 670 kr 32 760 kr

A 2.46 Planenligt 64 350 kr 31 590 kr

A 2.47 Planavikelse 77 220 kr 44 460 kr

A 2.48 Utanför planlagt område 77 220 kr 44 460 kr

A 2.49 Planenligt 71 370 kr 37 440 kr

A 2.50 Planavikelse 84 240 kr 50 310 kr

A 2.51 Utanför planlagt område 84 240 kr 50 310 kr

A 2.52 Planenligt 13 455 kr 3 510 kr

A 2.53 Planavikelse 16 965 kr 7 020 kr

A 2.54 Planenligt 5 850 kr 3 510 kr

A 2.55 Planavikelse 9 360 kr 7 020 kr

A 2.56 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 2.57 Planavikelse 19 890 kr 9 360 kr

A 2.58 Utanför planlagt område 19 890 kr 9 360 kr

A 2.59 Planenligt 7 605 kr 4 680 kr

A 2.60 Planavikelse 12 285 kr 9 360 kr

A 2.61 Utanför planlagt område 12 285 kr 9 360 kr

A 2.62 Planenligt 28 080 kr 11 700 kr

A 2.63 Planavikelse 32 760 kr 16 380 kr

A 2.64 Utanför planlagt område 32 760 kr 16 380 kr

A 2.65 Planenligt 17 550 kr 11 700 kr

A 2.66 Planavikelse 22 230 kr 16 380 kr

A 2.67 Utanför planlagt område 22 230 kr 16 380 kr

Ändrad användning, inreda 
ytterligare bostad eller inreda 
ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, ≥101 
kvm  (BTA)
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Ändrad användning, inreda 
ytterligare bostad eller inreda 
ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, 0-100 
kvm (BTA)
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)¹

Tillbyggnad  151-1000 kvm 
(BTA+OPA)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad  51-150 kvm 
(BTA+OPA)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad  ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Fasad- eller takmaterialbyte, 
omfärgning/kulörbyte eller 
annan ändring som påverkar 
byggnadens utseende
(PBL 9 kap 2 § p 3c)

¹Vid handläggning av ärenden enligt punkterna A 2.13 - A 2.18 och A 2.43 - A 2.45 där nedan fyra kriterier uppfylls nedskrivs
avgiften med 50 %.
• Oisolerad eller öppenarea
• En våning
• Huvudsakligen ett rum/en hall
• Endast en brandcell
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A 3

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 3.1 4 680 kr 2 925 kr

A 3.2 7 605 kr 5 850 kr

A 3.3 293 kr 293 kr

A 3.4 585 kr 585 kr

A 4

A 4.1

A 4.2

A 4.3

A 4.4

A 4.5

A 4.6

A 4.7

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Avgift

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är 
högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre 
än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en 
vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, 
i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor 
som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Ärendetyp
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A 5

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 5.1 Planenligt 11 700 kr 4 680 kr

A 5.2 Planavvikelse 14 040 kr 7 020 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 14 040 kr 7 020 kr

A 5.4 Planenligt 4 680 kr 2 925 kr

A 5.5 Planavvikelse 9 945 kr 7 020 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 6 435 kr 4 680 kr

A 5.7 Planenligt 11 700 kr 4 680 kr

A 5.8 Planavvikelse 14 040 kr 7 020 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 14 040 kr 7 020 kr

A 5.10 Planenligt 4 680 kr 2 925 kr

A 5.11 Planavvikelse 9 945 kr 7 020 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 6 435 kr 4 680 kr

A 5.13 Planenligt 4 680 kr 2 925 kr

A 5.14 Planavvikelse 9 945 kr 7 020 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 6 435 kr 4 680 kr

A 6

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 6.1 5 265 kr 5 265 kr

A 6.2 5 265 kr 5 265 kr

A 7

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 7.1 Planenligt 4 095 kr 4 095 kr

A 7.2 Planavvikelse 5 265 kr 5 265 kr

A 7.3 Utanför detaljplan 5 265 kr 5 265 kr

A 7.4

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Ändring av lov om ansökan kommit in innan det gamla lovet upphört att gälla Enligt den tabell där 
åtgärden återfinns eller om 
motiverat timdebitering

Mur eller plank

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp

Ändring och förnyelse av lov

Med tekniskt samråd

Förnyelse av lov om ansökan kommit in innan det gamla 
lovet upphört att gälla

Ärendetyp

Parkeringsplatser utomhus

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 

Transformatorstation

Utan tekniskt samråd

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
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A 8

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 8.1 Med tekniskt samråd 8 775 kr 5 850 kr

A 8.2 Utan tekniskt samråd 3 510 kr 3 510 kr

A 8.3 Med tekniskt samråd 9 360 kr 6 435 kr

A 8.4 Utan tekniskt samråd 4 095 kr 4 095 kr

A 8.5 Med tekniskt samråd 9 360 kr 6 435 kr

A 8.6 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.7 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.8 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.9 Med tekniskt samråd 8 190 kr 4 680 kr

A 8.10 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.11 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.12 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.13 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.14 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.15 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.16 Utan tekniskt samråd 3 510 kr 3 510 kr

A 8.17 Timdebitering Timdebitering

A 8.18 Med tekniskt samråd 16 380 kr 11 700 kr

A 8.19 Utan tekniskt samråd 4 680 kr 4 680 kr

A 8.20
Med tekniskt samråd

9 360 kr 5 850 kr

A 8.21
Utan tekniskt samråd

4 095 kr 4 095 kr

A 8.22
Med tekniskt samråd

11 700 kr 8 775 kr

A 8.23
Utan tekniskt samråd

4 680 kr 4 680 kr

A 8.24
Med tekniskt samråd

10 530 kr 7 605 kr

A 8.25
Utan tekniskt samråd

4 095 kr 4 095 kr

A 8.26 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.27 Utan tekniskt samråd 4 095 kr 4 095 kr

A 8.28 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.29 Utan tekniskt samråd 4 095 kr 4 095 kr

A 8.30 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.31 Utan tekniskt samråd 4 095 kr 4 095 kr

Underhåll av byggnadsverk med skyddsbestämmelser (q-märkning)

Ändring av byggnad som 
väsentligt påverkar 
brandskyddet

Ny- eller tillbyggnad av 
attefallshus - 
komplementbostadshus
(PBL 9 kap 4a §)

Installation eller väsentlig 
ändring av anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp

Anmälningspliktiga åtgärder

Rivning av byggnad eller en 
del av byggnad

Installation eller väsentlig 
ändring av eldstad eller 
rökkanal

Nybyggnad eller tillbyggnad, 
vid minskad lovplikt

Ärendetyp

Installation eller väsentlig 
ändring av anordning för 
ventilation

Nybyggnad eller väsentlig 
ändring av ett vindkraftverk

Installation eller väsentlig 
ändring av hiss

Attefallstillbyggnad
(PBL 9 kap 4b § p 1)

Ändring som berör 
byggnadens bärande delar 
eller ändring av planlösning

Attefallstakkupa
(PBL 9 kap 4b § p 2)

Inreda ytterligare bostad i 
enbostadhus
(PBL 9 kap 4c §)

Ny- eller tillbyggnad av 
attefallshus - 
komplementbyggnad
(PBL 9 kap 4a §)

Ändring av  
komplementbyggnad till 
komplementbostadshus
(PBF 6 kap 5 § p 11)
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A 9

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 9.1 Planenligt 9 360 kr 2 340 kr

A 9.2 Planavvikelse 11 115 kr 4 095 kr

A 9.3 Planenligt 4 095 kr 2 340 kr

A 9.4 Planavvikelse 5 850 kr 4 095 kr

A 10

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 10.1 9 360 kr 3 510 kr

A 10.2 5 265 kr 3 510 kr

A 11

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 11.1 BTA 0 - 1 000 kvm 14 040 kr 14 040 kr

A 11.2 BTA  ≥ 1001 kvm 18 720 kr 18 720 kr

A 12

A 12.1

A 13

A 13.1

A 14

A 14.1

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Förhandsbesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Rivningslov
Med tekniskt samråd

Timdebitering

4 680 kr

Extra arbetsplatsbesök

Avgift
Timdebitering

Ingripandebesked

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Marklov

Ärendetyp

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Avgift

Villkorsbesked

Avgift

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ingripandebesked

Utan takniskt samråd

Villkorsbesked

Förhandsbesked
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A 15

A 15.1

A 15.2

A 16

A 16.1 Andra tids- eller 
kostnadskrävande åtgärder

A 17

A 17.1 Avslag

A 18

A 18.1 Avskrivning

A 18.2

A 19

A 19.1 Avvisning
Avgift

Timdebitering

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp Avgift

Ärendetyp

Avgift

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

Avvisning

Avskrivning

Avslag

Avgift fram till och med 
huvudbeslut i enlighet med 
tillämplig tabell

Avgift
Timdebitering

Ingen avgiftAvskrivande av lov- eller anmälansärende som avser åtgärd som ej är lov- eller 
anmälningspliktig.

Ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 
någon av taxans övriga tabeller

Avgift
I enlighet med tillämplig 

tabell
Timdebitering

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller
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B. 
B 1

Avgift
B 1.1 Planbesked, positivt och negativt

Avgiften debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från 
kommande planavgift vid upprättande av detaljplan.

16 510 kr

 B 2

Avgift
I samband med ny planläggning tas planavgift ut i förskott och slutregleras vid beslut 
om att planen antas, godkänns eller upphävs. Förskottsavgift tas ut enligt följande 
princip: 25 % vid planstart, 50 % vid samråd och  25 % efter antagandet.

I planavtalet ingår en betalningsplan som är till för att fördela kostnaderna över 
planarbetets gång. Planavtalet reglerar också betalningsskyldigheten i händelse av att 
planarbetet avbryts med mera.

Alla utredningar som krävs som underlag för planarbetet betalas av byggherren.

Planavtal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan, eller 
ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar betalningsvillkor och parternas 
åtagande i övrigt. Vid upprättande av planavtal ska planavgiftens belopp i första hand 
baseras på de fasta priserna i tabellen. I fall då det inte går att definiera en brutto- 
eller öppenarea, exempelvis vid upprättande av detaljplan för att skapa en park eller 
bygga en väg, eller då fasta priser av andra skäl inte är tillämpbara, kan timdebitering 
tillämpas.

Fasta priser baserat på area
I avgiften ingår inte kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning. Avgift för 
planbesked ingår inte heller i avgiften.
Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive 
bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatören
vill få prövad i planläggningen.

B 2.1 0-500 92 710 kr
B 2.2 501–1 000 149 860 kr
B 2.3 1 001–2 000 210 820 kr
B 2.4 2 001–3 500 241 300 kr
B 2.5 3 501–5 000 285 750 kr
B 2.6 5 001–10 000 368 300 kr
B 2.7 10 001–15 000 450 850 kr
B 2.8 15 001–20 000 533 400 kr
B 2.9 Kostnadstillägg per påbörjad 5 000 intervall utöver 20 000 till maximalt 50 000 82 550 kr

B 2.10 50 001 eller mer 1 028 700 kr
Timdebitering för planarbete

B 2.10 Brutto- eller öppenarea går inte att definiera eller andra skäl när fast pris inte är 
tillämpbart

Timdebitering

Planavgift som avser upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser
B 2.11 Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (äldre fastighetsplan, 

tomtindelningsbestämmelser) vid standard planförfarande som sker
genom ändring genom tillägg till gällande detaljplan. Inga andra bestämmelser 
ändras. En eller ett fåtal fastigheter.

Timdebitering

Övriga planavgifter
B 2.12 Områdesbestämmelser Timdebitering
B 2.13 Planprogram Timdebitering

Taxetabeller för planavgift och planbesked
Planbesked

Ärendetyp

Planavgift för planarbeten som regleras i planavtal

Ärendetyp
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B 3
Avgift

I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal, tas avgift ut i samband med 
bygglov och senast vid beslut om startbesked. Gäller detaljplaner som antagits med 
stöd av PBL.

Planavgift tas inte ut inom områden med områdesbestämmelser enligt PBL.

Planavgift tas ut för planer där fastighetsindelningsbestämmelser införts eller 
upphävts i syfte att tillåta en förändrad fastighetsindelning i ett område. Det gäller 
även planer från tiden före PBL, som ändrats genom tillägg.

Planavgiften består av fasta priser för ärenden som rör en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus. För övriga byggnader och 
anläggningar tas planavgift ut baserat på area i kvadratmeter (bruttoarea + 
öppenarea).

Planavgift tas endast ut i samband med bygglovpliktiga åtgärder, alltså inte för 
exempelvis friggebodar. Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan 
(9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap.33 § PBL). Planavgift kan 
dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen 
(tolkningsutrymme).

Planavgift för en- och tvåbostadshus, tillbyggnad och/eller komplementbyggnader
B 3.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, 

sammanglagt max 100 kvm
23 850 kr

B 3.2 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, 
sammanglagt större än 100 kvm

57 240 kr

B 3.3 Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm i 
separat ärende

0 kr

B 3.4 Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshu, 51-100 kvm i 
separat ärende

14 310 kr

B 3.5 Mycket enkla anläggningar/byggnader, t.ex. taktäckta uteplatser som inte är 
bygglovsbefiade, skärmtak, glasade uteplatser, förråd, nätstationer och liknande, 
max 100 kvm i separat ärenden

14 310 kr

Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive 
bygglovpliktiga komplementbyggnader. Gäller både nybyggnad och tillbyggnad.

B 3.6 1-50 19 080 kr
B 3.7 51-100 28 620 kr
B 3.8 101-200 38 160 kr
B 3.9 201-300 47 700 kr

B 3.10 301-400 66 250 kr
B 3.11 401-700 94 870 kr
B 3.12 701-1 000 123 490 kr
B 3.13 1 001-2 000 171 190 kr
B 3.14 2 001-3 000 218 360 kr
B 3.15 3 001-4 000 266 060 kr
B 3.16 4 001-6 000 322 770 kr
B 3.17 6 001-8 000 417 640 kr
B 3.18 8 001-11 000 474 880 kr
B 3.19 11 010-15 000 593 600 kr
B 3.20 Därutöver för varje 5 000-intervall 108 120 kr

Övriga byggnader

Planavgift för gällande planer
Ärendetyp
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C
C 1

Avgift

C 1.1 Normal nybyggnadskarta 11 408 kr

C 1.2 Förenklad nybyggnadskarta 2/3 av kostnaden enligt 
C 1.1

C 1.3 Normal nybyggnadskarta 11 408 kr

C 1.4 Förenklad nybyggnadskarta 2/3 av kostnaden enligt 
C 1.3

C 1.5 Normal nybyggnadskarta 4 680 kr

C 1.6 Förenklad nybyggnadskarta 2/3 av kostnaden enligt 
C 1.5

C 1.7 Normal nybyggnadskarta Timdebitering, dock inte 
lägre än kostnaden för 
15 000 kvm enligt  C 1.5

C 1.8 Förenklad nybyggnadskarta Timdebitering, dock inte 
lägre än kostnaden för 
15 000 kvm enligt  C 1.6

C 1.9 Normal nybyggnadskarta 7 605 kr

C 1.10 Förenklad nybyggnadskarta 2/3 av kostnaden enligt 
C 1.9

C 1.11 Timdebitering

C 1.12 Timdebitering

I normal nybyggnadskarta ingår följande information: fastighetsindelning, 
rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, vattendrag, 
markhöjder, arbetsfix, murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan 
påverka byggytan. Gällande detaljplaner och bestämmelser har tolkats in 
tillsammans med uppgifter om infrastruktur för kommunala va-ledningar och 
fjärrvärme. 
Den förenklade nybyggnadskartan innehåller samma information som ovan 
förutom markhöjder, ledningar och arbetsfix.

Kontroll av karta enligt C 1

Uppdatering av karta enligt C 1

Kostnadstillägg på nybyggnadskarta 
enligt C 1.3 och C 1.4 per påbörjad 
3 000 kvm utöver de första 3 000 kvm 
men maximalt 15 000 kvm

Ärendetyp

Taxetabeller för kart- och mätverksamhet

Nybyggnadskarta för alla åtgärder 
förutom de som listas i C 1.1 och C 1.2 
där kartbilden visar en yta på max 3 000 
kvm

Nybyggnadskarta för alla en- och 
tvåbostadshus oavsett fastighetens yta 
(ej gruppbyggda en- och tvåbostadshus)

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta där kartbilden visar en 
yta på mer än 15 000 kvm

Tillägg per tillkommande 
angränsande fastighet i samma 
beställning

Kontroll och uppdatering
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C 2

Avgift

Area i hektar
C 2.1 15 794 kr
C 2.2 18 020 kr
C 2.3 21 942 kr
C 2.4 25 864 kr
C 2.5 29 892 kr
C 2.6 33 920 kr
C 2.7 37 948 kr
C 2.8 4 134 kr

C 2.9 Timdebitering

C 2.10 Timdebitering

C 3

Avgift

C 3.1 1 113 kr
C 3.2 2 226 kr
C 3.3 292 kr
C 3.4 286 kr

C 3.5 Timdebitering

Fastighetsförteckning

Ärendetyp

Tillägg per rättighet

Grundavgift 201 eller fler fastigheter
Tillägg per fastighet

Uppdatering av fastighetsförteckning enligt C 3

Uppdatering av karta enligt C 2
Uppdatering

Uppdatering

9,1 - 10,0

Grundkartan baseras på en kvalitetskontrollerad form av baskarta och används 
som underlag när man gör en ny detaljplan.
Kvalitetskontrollen innebär att man extra noga går igenom att kartan stämmer med 
verkligheten. I grundkarta ingår normalt följande information: fastighetsindelning, 
rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, vattendrag, murar, 
staket och fornminnen samt nivåkurvor (höjddata) som skapats från lantmäteriets 
höjddata.

Avgift för upprättande av grundkarta utgår från arean på kartan, räknat i hektar. 
Stora ytor utan kartinformation räknas bort från arean.

Grundkarta

Ärendetyp

Kostnadstillägg på grundkarta utöver 10,0 hektar per påbörjad hektar

Grundavgift 1 - 200 fastigheter

Inmätning av annat än det som normalt ingår i grundkartan

8,1 - 9,0

Inmätning av annat

0,1 - 4,0
4,1 - 5,0
5,1 - 6,0
6,1 - 7,0
7,1 - 8,0

Avgiften för fastighetsförteckning i samband med detaljplanering baseras på 
grundavgiften med tillägg för varje fastighet och rättighet.

Fastighetsförteckningar för annat ändamål än underlag till detaljplanering 
betraktas som fastighetsrättsligt uppdrag och faktureras enligt gällande taxa för 
fastighetsrättsliga uppdrag.
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C 4

Avgift
C 4.1 Grovutstakning, för en- och 

tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

4 680 kr

C 4.2 Grovutstakning, för annat än en- 
och tvåbostadshus

8 190 kr

C 4.3 Finutstakning, för en och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

5 850 kr

C 4.4 Finutstakning, för annat än en- och 
tvåbostadshus

9 360 kr

C 4.5 Grovutstakning, för en- och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

439 kr

C 4.6 Grovutstakning, för annat än en- 
och tvåbostadshus

439 kr

C 4.7 Finutstakning, för en och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

731 kr

C 4.8 Finutstakning, för annat än en- och 
tvåbostadshus

731 kr

C 4.9
Grov- eller finutstakning för ny- och 
tillbyggnad, 13 hörn eller fler

Timdebitering, dock inte 
lägre än kostnaden för 
12 hörn enligt C 4.5 - C 
4.8

C 4.10 1 463 kr

C 4.11 1 170 kr

C 5

Avgift
C 5.1 2 340 kr
C 5.2 293 kr

C 6

Avgift
C 6.1 Timdebitering

C 7

Avgift
C 7.1 Timdebitering. 

För uppdrag som måste 
ske av mätlag sker 
debitering för 
mätpersonalens 
sammanlagda tid som 
lagts ner i ärendet.

Ärendetyp

Gränsutvisning (25 % moms tillkommer)

Gränsutvisning

Objekt, 1 - 4 hörn
Tillägg per hörn utöver de fyra första

Godkännande av sakkunnig/ansvarig person

Lägeskontroll (25 % moms tillkommer)

Godkännande av sakkunnig/ansvarig person för utstakning/inmätning i egen 
regi

Utstakning¹

Ärendetyp

Andra kart- och mätningstjänster (25 % moms tillkommer)

Ärendetyp

Ärendetyp

Tillägg per hörn utöver de 4 första, upp till 
12 hörn

Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen i samma bygglov

För ny- och tillbyggnad, 1-4 hörn

Uppdragsverksamhet

¹Avgiften för utstakning skrivs ned med 15 % när det i utstakningsärendet lämnas in ett digitalt underlag för 
situationsplan. Kravet är att underlaget är en dwg-fil som är baserad på nybyggnadskartan och som inte är förändrad i 
skala, koordinatsystem eller förvanskad på annat sätt.
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Ekonomienheten 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-17 

Referens 
KS 2019/00675  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas.  
2. Den nya taxan träder i kraft den 17 december 2019, varvid tidigare taxa 

upphör att gälla.  
3. De nya timavgifterna och inställelseavgiften ska börja tillämpas från och 

med den 1 januari 2020.  
4. Tidigare beslutade timavgifter och inställelseavgift ska fortsatt tillämpas 

till och med den 31 december 2019. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd kan ta 
betalt för livsmedelskontrollen när den nya kontrollförordningen träder i 
kraft, behöver kommunen besluta om nya taxebestämmelser som 
överensstämmer med begreppen i kontrollförordningen. Utan ny taxa 
kommer nämnden tappa cirka 2 miljoner i intäkter och helt sakna 
finansiering av kontrollen som enligt reglering måste vara fullt 
taxefinansierad. Genom att den nya taxan behöver träda i kraft så snart som 
möjligt efter beslut behöver ärendet förklaras omedelbart justerat. 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har även uppdaterat 
beräkningen enligt SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad för 
att fastställa nivå på en ny timavgift inför 2020 som följer den 
kostnadsutveckling som skett samt för att leva upp till EU:s 
kontrollförordning om att livsmedelskontrollen ska ha full kostnadstäckning. 

Avgift Avgift 2019 Avgift 2020 Procentuell ökning 

Årlig offentlig kontroll 1 160 kr 1 190 kr 2,59 % 
Händelsestyrd kontroll 1 030 kr 1 080 kr 4,85 % 
Inställelseavgift 320 kr 330 kr 3,13 % 
 
Ytterligare beslutsunderlag finns i bifoga skrivelse från VGS, 
ordförandebeslut.  
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Ockelbo kommun 
Datum 
2019-10-17 

 
KS 2019/00675 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Ordförande beslut VGS, Livsmedelstaxa 
Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, VGS 

301



 
   

 

 

KOMMUNAL TAXA 
FÖR X KOMMUN 

  

Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 
Kommunfullmäktiges beslut den X, § X 
Denna taxa meddelas med stöd av 6 § andra stycket, 13 § och 14 § andra 
stycket förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom 
livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de 
författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning. 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till 
den punkt där det tappas ur kran till konsument,1 och    
2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. registrering av anläggning  
2. årlig offentlig kontroll  
3. uppföljande kontroll som inte var planerad   
4. utredning av klagomål     
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  
6. importkontroll   
7. offentlig kontroll i övrigt  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds 
av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 
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4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd efter handläggning. 

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 
1. 1 190 kronor per timme kontrolltid för årlig offentlig kontroll  
2. 1 080 kronor per timme kontrolltid för händelsestyrd kontroll 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts 
för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid 
i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.   
Med kontrolltid för händelsestyrd kontroll avses den sammanlagda 
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar 
och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som 
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 
ordinarie timavgift. För den händelsestyrda kontrollen ligger 
kostnaden för resor och provtagning utanför timavgiften. 
Kostnader för resor till och från anläggningen samt provtagning 
ligger i timavgiften för årlig offentligt kontroll. Detta innebär att 
den kontrolltid som varje anläggning tilldelas inte omfattar tid för 
resor. 

Avgift för registrering 

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska 
betala avgift för en timmes kontrolltid. 
Avgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med 
timavgiften för händelsestyrd kontroll. 

Årlig kontrollavgift 

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 
§ livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift 
betalas. 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd tilldelat eller beslutat för  anläggningen 
och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden 
(timmar) multipliceras med timavgiften för årlig offentlig kontroll. 
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8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen 
istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den 
årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår 
registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott 
och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall 
enligt 18 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 
för varje påbörjat kalenderår. 

10 § Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars 
tilldelas annan kontrolltid, ska den nya årliga avgiften betalas från 
och med det följande kalenderåret. 

11 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer 
efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten 
upphört. 

12 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller 
innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller 
foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

13 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen 
inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och 
utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna 
bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder 
har vidtagits, betala en avgift för  
1. nämndens nedlagda kontrolltid (timmar) multiplicerat med 

timavgiften för händelsestyrd kontroll enligt § 5. 
2. inställelse enligt 16 § i denna taxa. 
3. faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.   
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett 
klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos 
livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 
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Avgift för exportkontroll 

14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 
§ betala avgift till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för 
sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  
Nämnden tar ut avgift för 
1. nämndens nedlagda kontrolltid (timmar) multiplicerat med 

timavgiften för händelsestyrd kontroll enligt § 5. 
2. inställelse enligt 16 § i denna taxa. 
3. faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.   

Avgift för importkontroll 

15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som 
avses i 7 §, betala avgift till Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd för sådan särskild importkontroll som 
följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-
bestämmelser som förordningen kompletterar. Nämnden tar ut 
avgift för 
1. nämndens nedlagda kontrolltid (timmar) multiplicerat med 

timavgiften för händelsestyrd kontroll enligt § 5. 
2. inställelse enligt 16 § i denna taxa. 
3. faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Avgift för inställelse 

16 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på 
anläggningen 330 kronor per kontrolltillfälle. Nämnden tar ut en 
avgift för inställelse endast vid händelsestyrd kontroll. Avgift för 
inställelse tas ut för varje resetillfälle i ärendet. 

Höjning eller nedsättning av avgift 

17 § Avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % i enlighet 
med de tjänstegarantier som beslutas i separat ärende av Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Reducering via 
tjänstegarantier sker efter överskridande av garanterad 
handläggningstid för preciserat ärende. 

18 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd i ett enskilt ärende besluta 
ändra avgiften enligt denna taxa.  
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Avgiftens erläggande och verkställighet 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sandvikens 
kommun genom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 
faktura. 

Överklagande 

 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen 
 

Denna taxa träder i kraft den 17 december 2019.   
Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket och avgift för inställelse i 
§ 16 ska däremot börja tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden 
där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 31 
december 2019 tidigare beslutad timavgifter (1 160 kr och 1 030 kr) och 
avgift för inställelse (320 kr). Detsamma gäller ärenden som rör 
registreringar som inkommer till nämnden under denna period.  
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-17 

Referens 
KS 2019/00684  
 

  

 
 [Huvudmottagare]  

 

Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak och 
liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme antas.  
2. Den nya timavgiften ska börja gälla den 1 januari 2020. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen att införa en ny lag, Lag om 
tobak och liknande produkter (2018:2088), som började gälla den 1 juli 
2019. På grund av de ändringar som den nya lagen medför med bland annat 
tillståndsplikt för handel med tobak och ett ändrat tillsynsansvar jämfört med 
tidigare tobakslag behövde taxan för handläggning av tobaksärenden från 
2018 ändras. Ändringar antogs i respektive kommuns kommunfullmäktige i 
september 2019.  
Vid ändringen i september 2019 föreslogs den nuvarande timavgiften i taxan 
på 1 090 kr (2019) fortsatt gälla. Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning har därefter uppdaterat beräkningen enligt 
SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad för att fastställa nivå 
på en ny timavgift inför 2020 som följer den kostnadsutveckling som skett. 
 

 
Nuvarande Förslag 2020 Procentuell ökning 

Timtaxa 1 090 kr 1 120 kr 2,75% 

                         

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, VGS, 2019-10-14 
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel med förslag till ändringar markerade 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNAL TAXA 
FÖR X KOMMUN 

  

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 
Kommunfullmäktiges beslut den X, § X, reviderad den X, § X och X, § X 
Denna taxa meddelas med stöd av 8 kap. 1-2 §§ Lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter och 23 § Lag (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för verksamhet enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  
1. handläggning av ansökan och anmälan om försäljning av 

tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. 
2. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver försäljning 

av tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. 
3. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver verksamhet 

enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat. 
2. handläggning som föranleds av att beslut överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av 
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 

5 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig och 
anmälningspliktig försäljning enligt Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter samt detaljhandel enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel. 
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Timavgift 

6 § Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 120 
kronor per timme. 
Avgift tas ut  
1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift), 
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen 
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),  
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift), eller 
4. enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
tillsyns/kontrolltid avses med tillsyns/kontrolltid den sammanlagda 
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning i 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut.  
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar, 
helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och 
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift med anledning av ansökan och anmälan 

8 § Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska betalas i 
form av fast avgift med de belopp som anges nedan. Avgiften 
beräknas genom att tilldelad handläggningstid multipliceras med 
timtaxan. 
Avgift för handläggning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som ansökningen avser. 
Avgift för handläggning av ansökan betalas med full avgift även 
om ansökan avslås. 

Ärendetyp Timmar Avgift 
Handläggning med anledning av ansökan 
om stadigvarande tobakstillstånd. 

8 8 960 kr 

Handläggning med anledning av ansökan 
om tillfälligt tobakstillstånd. 

5 5 600 kr 

Handläggning med anledning anmälan om 
ändring av tillståndspliktig verksamheten. 

4 4 480 kr 

Handläggning med anledning av anmälan 
om försäljning av elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllningsbehållare 

1 1 120 kr 
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Avgift för tillsyn 

9 § För regelbunden tillsyn ska en årlig tillsynsavgift betalas med de 
belopp som anges nedan.  
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid 
multipliceras med timtaxan. 

Ärendetyp Timmar Avgift 
Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobak 

3 3 360 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning 
av elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare 

1 1 120 kr 

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av 
receptfria läkemedel motsvarar den årliga 
tillsynsavgiften 

1 1 120 kr 

  

10 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och betalas från och med 
det kalenderår som verksamheten påbörjas eller, om verksamheten 
har bedrivits utan tillstånd/anmälan, från och med det år som 
nämnden fick kännedom om verksamheten. 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer 
efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört.  

11 § Behövs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder på 
grund av väsentliga brister, ingår dessa inte i den årliga 
tillsynsavgiften.  
Avgift för detta tas ut i form av timavgift genom att den extra 
tillsyns-/kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 

Nedsättning av avgift 

12 § Nämnden får besluta att höja, sätta ned eller efterskänka avgifter 
om det finns särskilda skäl. 

Avgiftens erläggande m.m. 

13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i faktura. 
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Verkställighetsfrågor m.m. 

14 § Av 9 kap 1 § Lag om tobak och liknande produkter och 22 a § 
förvaltningslagen framgår att nämndens beslut om avgift får 
överklagas hos förvaltningsrätten. 

Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2018 och ändringar gällande 
ansöknings- och anmälningsavgift den 1 oktober 2019. De årliga 
tillsynsavgifterna samt de nya avgifterna (timtaxan) träder i kraft den 1 
januari 2020.  
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 Kommunstyrelsen 

 

Revisionsrapport - Granskning av arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Arvodesreglemente 2020–2022 kommer att kompletteras med riktlinjer 

över inlämnande av intyg för förlorad arbetsinkomst samt attest av 
tjänsterapporter. Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen i 
november 2019. 

2. Säkerställande av internkontroll av arvoden och ersättningar ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen i februari 2020 i samband med 
uppföljning av internkontrollarbetet och ny internkontrollplan. 

                       

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Ockelbo kommuns förtroendevalda revisorer har PwC 
granskat utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Syftet 
med granskningen är att bedöma om styrelsen och nämnderna säkerställt att 
arvodesreglemente följs, det vill säga att rätt ersättning utbetalas utifrån 
gällande arvodesbestämmelser. 
Svar på rapporten ska lämnas till revisionen senast 2019-10-31 
Ärendet har behandlats av arvodeskommittén den 21 augusti 2019 och av 
kommunstyrelsen den 10 september 2019. 
Ärendet kommer att delges utbildning- och kulturnämnden och 
socialnämnden. 

Sammanfattande bedömning 
PwCs sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och respektive 
nämnd delvis har säkerställt en tillräcklig intern kontroll att gällande 
reglemente avseende ersättningar till förtroendevalda följts. Bedömningen 
har sin grund i fyra kontrollmål, varav ett av dessa har uppfyllts i sin helhet. 
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Kontrollmål 
1. Är fastställt regelverk ändamålsenligt avseende hantering av ersättning 

och arvoden till förtroendevalda?  

 Bedömningen är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  
2. Finns det kontroller som säkerställer korrekta utbetalningar av 

ersättningar och arvoden?   

 Bedömningen är att kontrollmålet inte är uppfyllt.  
3. Attesteras ersättning och arvode till förtroendevalda av behörig person?  

 Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt.  
4. Är utbetalade ersättningar och arvoden korrekta?  

 Bedömningen är att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Rutiner behöver 
dock upprättas och kontroller fastställas för att säkerställa att samtliga 
utbetalningar är korrekta.  

En del i arbetet är att utveckla formerna för dialog mellan de olika parterna i 
processen för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.  
                         

Beslutsunderlag 
PwC granskningsrapport 2019-06-25: Granskning av arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda  
                          

Ärendet 
Överväganden 
De flesta av rekommendationerna avser det interna arbetet och 
säkerställande av en god internkontroll 

 Roller och ansvar kommer att säkerställas. De roller som avses är 
följande: Ordförande (vice ordförande), fullmäktiges ordförande, 
kommunchef, förvaltningschef, personalchef, controller, sekreterare 
Vem som ska underteckna står angivet ordförande och vice 
ordförande (alternativt fullmäktiges ordförande). Detta bör ändras till 
att det är förvaltningschef/chef som också undertecknar och 
sekreteraren som samordnar. 
Ovanstående två punkter kommer att återkopplas i samband med 
redovisning av internkontroll i februari 2020. 

 Arvodeskommittén har vid sammanträde den sammanträden den 21 
augusti 2019 att diskuterat om förslaget om att samtliga 
förtroendevalda fr o m 2020 ska lämna in arbetsgivarintyg för 
förlorad arbetsförtjänst en gång per år och detta ska ske under maj 
månad. Kontrollfunktion för detta ska införas för att säkerställa att det 
genomförs 
För 2019 kommer en avstämning av de intyg som inlämnats under 
året att genomföras. De intyg som inte lämnats kommer kontakt att 
tas med den förtroendevalde. 
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 Interna riktlinjer/rutiner att utarbeta 
Interna riktlinjer/rutiner ska utarbetas såsom rutiner för utbetalning av 
arvoden, vilka kontroller som ska utföras och av vem och hur de ska 
dokumenteras.  
Tydliggöra vilka kontroller som ska utföras vid attest av 
tjänstgöringsrapport och blankett för ersättning till förtroendevalda, 
exempelvis kan en checklista användas. 

De två nedanstående punkterna kommer att diskuteras vidare  

 Utveckla formerna för dialog mellan de olika parterna i processen för 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

 Göra en översyn av systemstöd för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda för att minska manuell handpåläggning och 
kompatibilitet. Detta innefattar även en översyn kring vilken 
möjlighet till automatiska kontroller som finns i systemet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Revision 
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 Kommunstyrelsen 

 

Revisionsrapport - Granskning av arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Arvodeskommitténs förslag till kommunstyrelsen 

1. Ärendet behandlas vidare av kommunstyrelsen den 10 september 
2019 med förslag att kommunkontoret får i uppdrag att beakta 
rapporten och dess påpekanden. 

2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i 
oktober 2019. 

                       

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Ockelbo kommuns förtroendevalda revisorer har PwC 
granskat utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Syftet 
med granskningen är att bedöma om styrelsen och nämnderna säkerställt att 
arvodesreglemente följs, det vill säga att rätt ersättning utbetalas utifrån 
gällande arvodesbestämmelser. 
Svar på rapporten ska lämnas till revisionen senast 2019-10-31 
Arbetet kommer att behandlas av arvodeskommittén den 21 augusti 2019 
och av kommunstyrelsen den 10 september 2019. 
Ärendet kommer att delges utbildning- och kulturnämnden och 
socialnämnden. 

Sammanfattande bedömning 

PwCs sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och respektive 
nämnd delvis har säkerställt en tillräcklig intern kontroll att gällande 
reglemente avseende ersättningar till förtroendevalda följts. Bedömningen 
har sin grund i fyra kontrollmål, varav ett av dessa har uppfyllts i sin helhet. 
PwC har lämnat ett antal rekommendationer som kommer att behandlas och 
beaktas. 
De flesta av rekommendationerna avser det interna arbetet och 
säkerställande av en god internkontroll 
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Beslutsunderlag 
PwCs Granskningsrapport arvoden och ersättningar, juni 2019                           

Ärendet 
Sammanfattande bedömning 

PwCs bedömning har sin grund i fyra kontrollmål, varav ett av dessa har 
uppfyllts i sin helhet. 
Kontrollmål 
1. Är fastställt regelverk ändamålsenligt avseende hantering av ersättning 

och arvoden till förtroendevalda? 
Bedömningen är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  
Det finns ett fastställt övergripande reglemente. Reglementet innehåller 
dels en beskrivning av syfte och en beskrivning av arvodesberättigande 
sammanträden etcetera, dels på vilka grunder yrkande om ersättning kan 
ske. 
PwCs uppfattning är att vissa förtydliganden kan göras i reglementet. 
Vidare anser vi även att tillämpningsanvisningar med beskrivande 
praktisk tillämpning av arvodesreglementet med fördel behöver upprättas. 

2. Finns det kontroller som säkerställer korrekta utbetalningar av 
ersättningar och arvoden? 
Bedömningen är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Det saknas upprättade 
och fastställda rutiner för vilka kontroller som ska utföras och av vem. Vi 
har noterat att vissa kontroller utförs, dock finns ingen dokumentation 
sparad. 

3. Attesteras ersättning och arvode till förtroendevalda av behörig person?  
Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt. Bedömningen har sin 
grund i utförda stickprov. 

4. Är utbetalade ersättningar och arvoden korrekta?  

Bedömningen är att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Vid genomförd 
granskning har ett antal brister noterats, nämnas kan underlag i form av 
arbetsgivarintyg för förlorad arbetsinkomst från 2011. Totalt uppgår inte 
noterade avvikelser till väsentliga belopp för den granskade perioden. 
Rutiner behöver dock upprättas och kontroller fastställas för att 
säkerställa att samtliga utbetalningar är korrekta.  

En del i arbetet är att utveckla formerna för dialog mellan de olika parterna i 
processen för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
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Sammanfattning av ärendet 
Revisionell bedömning 
PwC bedömer att kommunstyrelsen och respektive nämnd delvis har 
säkerställt en tillräcklig kontroll avseende att reglemente för ersättning 
till förtroendevalda följs. 
Fullmäktige har fastställt arvodesreglemente under 2018, vilket har 
reviderats under 2019. PwCs uppfattning är att förtydligande behöver 
göras i reglementet. Framförallt gällande roller och ansvar. 
Det finns ingen upprättad rutin med vilka fastställda kontroller som skall 
utföras, eller vem som ska utföra dessa kontroller. Det saknas även 
tillämpningsanvisningar kopplade till arvodesreglementet. Det förekommer 
att kontroller av arvoden och ersättningar sker men inte på ett systematiskt 
sätt. PwC har inte identifierat några dokumenterade manuella eller 
automatiska kontroller för processen med arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda. 
Inga rutiner för inhämtande av inkomstuppgifter finns och det finns inga 
krav på hur ofta arbetsgivarintyg ska inhämtas som underlag till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vid granskningen har det noterats 
ett arbetsgivarintyg från 2011 som underlag för utbetalning av sådan 
ersättning. 

Rekommendationer att beakta 
1. Förtydliga arvodesreglementet gällande roller och ansvar. 

2. Fastställa med vilken periodicitet arbetsgivarintyg för förlorad 
arbetsförtjänst ska inhämtas samt se över behov av inhämtande av 
årsinkomstuppgifter för tjänst avseende de förtroendevalda där 
ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas. 

3. Komplettera arvodesreglementet med tillämpningsanvisningar. 
Anvisningarna kan exempelvis beskriva rutiner för utbetalning av 
arvoden, där det även bör framgå vilka kontroller som ska utföras och 
av vem och hur de ska dokumenteras. 

4. Tydliggöra vilka kontroller som ska utföras vid attest av 
tjänstgöringsrapport och blankett för ersättning till förtroendevalda, 
exempelvis kan en checklista användas. 

5. Utveckla formerna för dialog mellan de olika parterna i processen för 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

6. Göra en översyn av systemstöd för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda för att minska manuell handpåläggning och 
kompatibilitet. Detta innefattar även en översyn kring vilken 
möjlighet till automatiska kontroller som finns i systemet. 
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Överväganden 
De flesta av rekommendationerna avser det interna arbetet och 
säkerställande av en god internkontroll 

 Roller och ansvar kommer att säkerställas. De roller som avses är 
följande:  
Ordförande (vice ordförande), fullmäktiges ordförande, kommunchef, 
förvaltningschef, personalchef, controller, sekreterare 
Vem som ska underteckna står angivet ordförande och vice 
ordförande (alternativt fullmäktiges ordförande). Detta bör lyftas till 
fortsatt diskussion och eventuellt ändras till att det är 
förvaltningschef som också undertecknar och sekreteraren som 
samordnar. 

 Arvodeskommittén kommer vid sammanträden den 21 augusti 2019 
att diskutera om förslaget om att samtliga förtroendevalda fr o m 
2020 ska lämna in arbetsgivarintyg för förlorad arbetsförtjänst en 
gång per år och under maj månad. Kontrollfunktion för detta ska 
införas för att säkerställa att det genomförs 
För 2019 kommer en avstämning av de intyg som inlämnats under 
året att genomföras. De intyg som inte lämnats kommer kontakt att 
tas med den förtroendevalde. 

 Interna riktlinjer/rutiner att utarbeta 
Tillämpningsanvisningar, rutiner för utbetalning av arvoden, vilka 
kontroller som ska utföras och av vem och hur de ska dokumenteras. 
Tydliggöra vilka kontroller som ska utföras vid attest av 
tjänstgöringsrapport och blankett för ersättning till förtroendevalda, 
exempelvis kan en checklista användas. 
Tidigare reglementen har varit uppdelade i föreskrifter och 
tillämpningsanvisningar. Detta upplevdes som krånglig varvid 
tillämpningsanvisningarna skrevs in i reglementet. 

De två nedanstående punkterna kommer att diskuteras vidare  

 Utveckla formerna för dialog mellan de olika parterna i processen för 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

 Göra en översyn av systemstöd för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda för att minska manuell handpåläggning och 
kompatibilitet. Detta innefattar även en översyn kring vilken 
möjlighet till automatiska kontroller som finns i systemet. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Uppdatering av kommunstyrelsens del av den 
gemensamma dokumenthanteringsplanen: 
ungdomsråd 

Förslag till beslut 
Uppdateringen med den nya processen, inklusive hanteringsanvisningarna, i 
den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen antas.                       

Sammanfattning av ärendet 
En process för Ockelbo ungdomsråds verksamhet har lagts in i den 
kommungemensamma dokumenthanteringsplanen, med 
hanteringsanvisningar för bland annat bevarande och gallring av de olika 
handlingarna som hanteras i rådets verksamhet. Uppdateringen behöver 
endast godkännas av kommunstyrelsen för att gälla eftersom rådet ligger 
under kommunstyrelsen.                         

Beslutsunderlag 
Hanteringsanvisningar för handlingar i ungdomsrådets verksamhet 
Skärmdump ny process                          

Ärendet 
Då Ockelbo ungdomsråd har påbörjat sin verksamhet har en processkarta, 
inklusive förekommande handlingar, tagits fram i samarbete med den 
ansvariga för ungdomsrådet. Kommunarkivarien har sedan utarbetat förslag 
till regler för bevarande och gallring. 
Eftersom personuppgifter rörande minderåriga kan komma att behandlas i 
rådets verksamhet, är det särskilt viktigt att dokumenthanteringsplanen 
uppdateras med denna process för att slå fast hur dessa uppgifter ska 
hanteras. Dokumenthanteringsplanen fyller här även funktionen att användas 
som stöd i kommunens arbete att följa gällande dataskyddslagstiftning.  

 
 
Helldal, Anja Christina 
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Process 1.4.2.3, Leda ungdomsråd 
Hanteringsanvisningar 

 

  

Handling Anmärkning 

Medlemsregister Uppdateras löpande. En kopia överlämnas en gång per år till kommunarkivet för arkivering (i den form registret då är i). Uppgifter 
om ungdomar som inte längre deltar tas bort vid inaktualitet i det löpande registret, men arkivexemplaret bevaras i 
kommunarkivet. 

Stadgar Ingår i bilagor till protokoll. 

Protokoll Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år. 

Bilagor till protokoll Överlämnas tillsammans med protokollen till arkivet efter 3 år. 

Korrespondens av 
ringa vikt  

Korrespondens av 
vikt 

Diarieförda handlingar överlämnas till arkivet efter 3 år. Om frågan ska till protokollet kan det även bevaras i bilagorna till 
protokoll. 

Medlemsregister Uppdateras löpande. En kopia överlämnas en gång per år till kommunarkivet för arkivering (i den form registret då är i). Uppgifter 
om ungdomar som inte längre deltar tas bort vid inaktualitet i det löpande registret, men arkivexemplaret bevaras i 
kommunarkivet. 

 

Handling Bevaras/Gallras Förvaringsplats Sekretess Ansvarig Registrering 

Medlemsregister Se anmärkning Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring 

Stadgar Bevaras Server Nej Handläggare Systematiskt förvaring 

Protokoll Bevaras Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring 

Bilagor till protokoll Bevaras Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring 

Korrespondens av 
ringa vikt Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring 

Korrespondens av 
vikt Bevaras Ciceron Nej Handläggare Diarieföring 

Medlemsregister Se anmärkning Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring 
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 Kommunstyrelsen 

 

Granskning avseende informationsskyldighet enligt 
artikel 13 och 14 samt kravet på transparens enligt 
artikel 5 i dataskyddsförordningen  

Förslag till beslut 
Svar på frågor godkänns och överlämnas till dataskyddsombudet. 
                        

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsombudet genomför en granskning av kommunstyrelsen i Ockelbo 
kommun. Syftet med granskningen är att kontrollera om styrelsen uppfyller 
dataskyddsförordningens krav på informationsskyldighet (artikel 13 och 14) 
och transparens (enligt artikel 5). Kommunstyrelsen ombeds senast  
2019-11-29 besvara frågor avseende informationsskyldighet och transparens. 
Granskningen resulterar i en granskningsrapport.                         

Beslutsunderlag 
Svar på frågor – Granskning av informationsskyldighet 
Samtycke ungdomsråd Ockelbo kommun 
Information registrering p-uppg ungdomsråd 
Frågeunderlag inför granskning av informationsskyldigheten                          

Beslutet ska skickas till 
Dataskyddsombudet 
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 Dataskyddsombud 

 
Granskning avseende informationsskyldighet enligt artikel 13 
och 14 samt kravet på transparens enligt artikel 5 i 
dataskyddsförordningen – Svar på frågor 
 
 
 
1. Hur säkerställer kommunstyrelsen att den uppfyller kraven på transparens 
och information enligt artikel 5,13 och 14 dataskyddsförordningen? 
 
Grundläggande information om hur Ockelbo kommun arbetar med 
dataskydd finns lättillgängligt på www.ockelbo.se, men även på Ockelbo 
kommuns intranät. Samtliga e-postsignaturer hänvisar till informationen. 
Den grundläggande informationen hänvisar också till den av fullmäktige 
beslutade integritetspolicyn.  
 
Via självservice på www.ockelbo.se finns ett antal e-tjänster avseende 
personuppgifter, t ex begäran om registerutdrag. I e-tjänsterna finns 
information om personuppgiftsbehandlingar att läsa innan inloggning sker. 
 
Kommunstyrelsen har en registerförteckning över sina 
personuppgiftsbehandlingar och även en beslutad dokumenthanteringsplan 
som ska följas.  
 
Handläggare som upprättar blanketter o dylikt uppmanas, vid kontakt med 
dataskyddssamordnare, att infoga informationen via länk till kommunens 
hemsida på blanketten.  
 
Kommunikationsenheten hämtar in samtycke från vårdnadshavare samt 
informerar allmänhet via skyltar när fotografering för kommunens räkning 
pågår, t ex vi större evenemang, 
https://www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd/Fotografering-vid-allmanna-
arrangemang/.  
 
 
2. I vilken grad bedömer kommunstyrelsen att den uppfyller kraven idag: 
fullt ut, delvis uppfyllt eller arbetet ej påbörjat. 
 
Delvis uppfyllt. 
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3. Om uppfyllelsegraden inte bedöms vara 100 %; när och genom vilka 
åtgärder kommer den att nås? Ange exempel på behandlingar där 
informationsskyldigheten idag inte är uppfylld. 
 
Arbetet med dessa frågor är ständigt aktuellt. Förbättringar kan alltid göras 
och det är därför svårt att avgöra när det är 100 % uppfyllt. Ett exempel på 
något som fortfarande behöver utarbetas är mer detaljerade listor över vilka 
personuppgifter som behandlas inom specifika verksamheter och med vilket 
lagstöd. Ett exempel har tagits fram av socialförvaltningen rörande 
personuppgiftsbehandlingar – för bistånd hemtjänst, särskilt boende, 
boendestöd och LSS, 
https://www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd/Personuppgifter1/. 
 
 
4. Beskriv hur de olika verksamheterna (ex IT, HR, ekonomiavdelning osv) 
informerar de registrerade om sina personuppgiftsbehandlingar och ange 
exempel från de olika verksamheterna. 
 

a. När uppgifter inhämtas från den registrerade?  
b. När uppgifter inhämtas från någon annan än den registrerade.  

 
Information ges från de olika verksamheterna på likartat sätt. 

 
- Information som lämnas till den registrerade vid en första kontakt 

sker via e-tjänst, blankett, e-postsignatur, i handen (exempelvis 
Ungdomsrådet, se bilaga). 

- Behöver utarbetas vidare, grundläggande information finns på 
tidigare nämnda exempel och i denna informationstext, 
https://www.ockelbo.se/PageFiles/51633/Informationstext%20person
uppgiftsbehandlingar%20Ockelbo.pdf. 
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SAMTYCKE TILL REGISTRERING AV 
KONTAKTUPPGIFTER OCH BILDER FÖR OCKELBO 
UNGDOMSRÅD 
 

Tillfälle: Medlemskap i Ockelbo ungdomsråd 

 
De uppgifter som samlas in är: 
Namn 
Adress 
Telefonnummer 
Mejladress 
Eventuellt användarnamn på instagram 
 
Informationen samlas in av Ockelbo kommun, och det är kommunstyrelsen som är 
personuppgiftsansvarig.  
 
Samtycket är giltigt tills vidare. Dina personuppgifter kommer att hanteras enligt gällande 
dokumenthanteringsplan. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör 
du genom att kontakta Ockelbo kommun. Observera dock att ett återkallande av ditt 
samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.  

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas 
om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina 
personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombudockelbo@gavle.se. Du har även rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter 
på ett felaktigt sätt.  

Samtycker du till ovanstående?  

☐Ja  

☐Nej 

 

 

Vänd! 
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Samtycken som gäller minderårig kräver underskrift från två vårdnadshavare. 

 

_____________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare 1 och datum 

 

_____________________________________________________________________ 

Namnförtydligande vårdnadshavare 1 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare 2 och datum 

 

_____________________________________________________________________ 

Namnförtydligande vårdnadshavare 2 

 

 

Vid tillfällen då kommunen önskar publicera bilder och namn på kommunens hemsida 
och sociala medier kommer samtycken att inhämtas för dessa specifika tillfällen om 
bilderna visar minderåriga. För icke minderåriga gäller kommunens 
kommunikationspolicy vid sådana tillfällen. Läs mer om detta och vårt arbete om 
dataskydd på kommunens webbsida: 

https://www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd/ 
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INFORMATION OM REGISTRERING AV 
PERSONUPPGIFTER: MEDLEMSKAP I OCKELBO 
UNGDOMSRÅD 
De uppgifter som samlas in är: 
Namn 
Adress 
Telefonnummer 
Mejladress 
Eventuellt användarnamn på instagram 
 
Informationen samlas in av Ockelbo kommun, och det är kommunstyrelsen som är 
personuppgiftsansvarig. Anledningen till att vi samlar in dessa personuppgifter är för att 
kommunens samordnare av rådet behöver kunna hålla kontakt med medlemmarna.  

Rättslig grund 

Personuppgifterna ovan behandlas med stöd av två olika rättsliga grunder beroende på 
ålder på de registrerade. 

För medlemmar i rådet som är myndiga tar vi stöd av att behandlingen faller under 
allmänt intresse, då rådet är till för att bland annat stärka unga kommuninnevånares 
förmåga att påverka och engagera sig i kommunens utveckling. För minderåriga 
medlemmar samlar vi in samtycken till behandlingen från vårdnadshavare. 

Gallring och bevarande av uppgifter 

I kommunens dokumenthanteringsplan finns beslut om hur länge personuppgifterna 
bevaras och hur de hanteras när de inte längre behövs. I normala fall gallras (förstörs) 
uppgifterna när de inte längre behövs, men det kan finnas undantag då det finns krav i 
Arkivlagen på att vissa handlingar ska arkiveras. Om du vill veta mer om detta kan du 
kontakta kommunens arkivarie. 

Dina rättigheter 

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas 
om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina 
personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombudockelbo@gavle.se.  

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker 
att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.  
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Kommunens hemsida och sociala medier 

Vid tillfällen då kommunen önskar publicera bilder och namn på kommunens hemsida 
och sociala medier  kommer separata samtycken att hämtas in för minderåriga. För 
ungdomsrådets äldre medlemmar gäller vid sådana tillfällen kommunens 
kommunikationspolicy. Läs mer om detta och vårt arbete om dataskydd på 
kommunens webbsida: 

https://www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd/ 
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Från: Sundin, Anu 
Skickat: den 6 september 2019 06:13 
Till: Ockelbo - Dataskyddssamordnare (e-post) 
Ämne: Frågeunderlag inför granskning av informationsskyldigheten 
Bifogade filer: Frågeunderlag granskning av informationsskyldigheten Ockelbo KS.pdf 
 
Hej! 
 
Här kommer frågeunderlaget inför granskning av hur kommunstyrelsen uppfyller sin 
informationsskyldighet. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anu Sundin 
Dataskyddsombud 
Gävle kommun 
 
Administrativa avdelningen 
Styrning och Stöd Gävle 
801 84 Gävle 
 
Besöksadress: Drottninggatan 22 
Kundtjänst: 026-17 80 00 
Telefonnummer: 026-179684 
E-post: anu.sundin@gavle.se 
www.gavle.se 
 

Denna mejlväxling innehåller personuppgifter som Gävle kommun behandlar enligt EU:s dataskyddsförordning. Läs 

mer på www.gavle.se/dataskydd. 
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Gävle kommun   Kommunledningskontoret   801 84 Gävle   Besök Drottninggatan 22 
Kundtjänst 026-17 80 00   Fax 026-12 54 56   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se 

  

2019-09-06 
 
 
Frågeunderlag 
 

Kommunstyrelsen i Ockelbo kommun 

Granskning avseende informationsskyldighet enligt 
art. 13 och 14 och kravet på transparens enligt art. 5 
i dataskyddsförordningen 

 

Om granskningen 
Dataskyddsombudet genomför en granskning hos kommunstyrelsen i Ockelbo 
kommun. Syftet med granskningen är att kontrollera om styrelsen uppfyller 
dataskyddsförordningens krav på informationsskyldighet (art. 13 och 14 i 
dataskyddsförordningen) och transparens (enligt art. 5 i 
dataskyddsförordningen). Granskningen genomförs som en del av 
dataskyddsenhetens övervakande arbete och i enlighet med granskningsplanen 
för året 2019.  

Granskningen genomförs skriftligt och kommunstyrelsen ombeds att senast 
2019-11-29  svara på frågorna som följer nedan. Granskningen resulterar i en 
granskningsrapport.   

Om kravet på transparens 
Öppenhet eller transparens är en grundläggande princip i art. 5 
dataskyddsförordningen som anger attpersonuppgifter ska enligt artikeln 
behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade.  

Av skäl 39 i dataskyddsförordningen framgår att öppenhetsprincipen kräver 
att all information och kommunikation i samband med behandlingen av 
personuppgifter är lättillgänlig och lättbegriplig samt att ett klart och tydligt 
språk används. Den principen gäller framför allt informationen till 
registrerade samt ytterligare information för att sörja för att rättvis och 
öppen behandling för berörda fysiska personer och deras rätt att erhålla 
bekräftelse på och meddelande om vilka personuppgfiter rörande dem som 
behandlas. 

Kravet på öppenhet och transparens vilar på förordningens grundläggande 
ändamål att skydda människors värdighet vid behandling av deras 
personuppgifter genom att behandla dem med respekt och göra det möjligt för 
dem att utöva självbestämmande över sina liv. Självbestämmande när det 
gäller personuppgifter handlar i hög grad om att kunna välja själv vilka som 
ska få behandla ens personuppgifter.  
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Om kravet på att informera 
För att kunna nyttja självbestämmanderätten måste de registrerade först och 
främst få tillräcklig information om de avsedda 
personuppgiftsbehandlingarna. Information om personuppgiftsbehandlingen 
ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in 
och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen 
när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det 
inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den 
personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller 
bedrägeri. Denna granskning fokuserar på information som ska tillhandahållas 
den registrerade vid insamling av uppgifter. 

Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en 
lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett 
tydligt och enkelt språk.  

Innehållet i informationen som ska tillhandahållas den 
registrerade  

Av artikel 13 dataskyddsförordningen följer att om personuppgifter som rör en 

registrerad person samlas in från den registrerade, ska den 

personuppgiftsansvarige, när personuppgifterna erhålls, till den registrerade 

lämna information om exempelvis följande: 

-Vilken organisation är personuppgiftsansvarig för behandlingen? 
-Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige.   
-Dataskyddsombud och dess kontaktuppgifter 
-Syftet med behandlingen 
-Den rättsliga grunden för behandlingen 
-Kategorier av mottagare av uppgifterna, om aktuellt 
-Information om tredjelandsöverföring, om aktuellt 
-Hur länge uppgifterna kommer att lagras eller de kriterier som fastställer 
lagringstiden 
-Information om de registrerades olika rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen  

Om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade ska den 
registrerade, utöver informationen ovan även informeras om exempelvis 
följande:  

-Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller 
-Varifrån personuppgifterna kommer 
 

När ska informationen lämnas? 
När uppgifter samlas in från den registrerade ska information om 
behandlingen lämnas i samband med insamlandet. När uppgifter samlas in på 
annat sätt än från den registrerade, ska information lämnas enligt följande:  
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a) senast en månad efter att personuppgifterna har erhållits,  
b) senast vid tidpunkten för den första kommunikationen med den 
registrerade, om uppgifterna ska användas för kommunikation med den 
registrerade eller 
c) senast när personuppgifterna lämnas ut första gången om ett utlämnande 
till en annan mottagare förutses. 

I vissa fall finns det undantag från informationsskyldighen. Dessa är dock 
sällan tillämpliga. Undantagen framgår av artiklarna 13 och 14 i 
dataskyddsförordningen.  

 

Frågor 
1. Hur säkerställer kommunstyrelsen att den uppfyller kraven på 

transparans och information enligt art. 5, 13 och 14 
dataskyddsförordningen? 

2. I vilken grad bedömer kommunstyrelsen att den uppfyller kraven idag: 
fullt ut, delvis uppfyllt eller arbetet ej påbörjat?  
 

3. Om uppfyllelsegraden inte bedöms vara 100 %; när och genom vilka 
åtgärder kommer den att nås? Ange exempel på behandlingar där in-
formationsskyldigheten idag inte är uppfylld. 
 

4. Beskriv hur de olika verksamheterna (ex. IT, HR, ekonomiavdelning 
osv.) informerar de registrerade om sina personuppgiftsbehandlingar 
och ange exempel från de olika verksamheterna: 
 

a. När uppgifter inhämtas från den registrerade? 
b. När uppgifter inhämtas från någon annan än den registre-

rade? 
 

 

Ert svar ska ha inkommit till dataskyddsombudet senast den 29 november 

2019. 

 
 
I tjänsten,  
 
 
Anu Sundin 
Dataskyddsombud  
Gävle kommuns dataskyddsenhet 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-09 

Referens 
KS 2019/00535  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdesdatum 2020 

Förslag till beslut 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, ekonomiutskottet, 
tillväxtutskottet, personalutskottet, FolkhälsaBRÅ/Krishanteringsråd, KPTR 
och näringslivsråd godkänns. 
 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige fastställs. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdatum för år 2020 har utarbetats.                         
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SAMMANTRÄDESPLAN 2020

KL JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Kommunfullmäktige 18:30 9 11 29 5 30 21

Kommunstyrelsen 09:00 25 31 28 26 16 29 27 17 15

Ekonomiutskottet 09:00 5 12-13 14-15 15-16

Tillväxtutskottet 09:00 10 6 7 23

Personalutskottet 13:00 11 7 5 8 1 24

FolkhälsaBRÅ 13:00
20  

(09:00) 16 10 12

Krishanteringsråd 09:00 16

KPTR 13:00 26 28 22 10

Näringslivsråd 17:30 29 29 30 25
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-18 

Referens 
KS 2019/00680  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Valärende - Samägt bolag mellan Hästen kooperativ 
hyresrättsförening och Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Ledamot:  XX() 
Lekmannarevisor:  XX() 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 lekmannarevisor till 
styrelsen för samägt bolag mellan Hästen kooperativ hyresrättsförening och 
Ockelbo kommun fram till 2023 års bolagsstämma.                           
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Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 
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2019-10-10 

Referens 
KS 2019/00011  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
 Finanspolicy – uppföljning 2018-08-31 
 Delårsbokslut 2019-08-31 
 Utdebitering/skattesats 2020 
 Riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning i Ockelbo 

kommun 
 Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 Ändring av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
 Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet 
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 

produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 Sammanträdesdatum 2020 
 Valärende – Samägt bolag mellan Hästen kooperativ 

hyresrättsförening och Ockelbo kommun 
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Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 
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Datum 
2019-10-10 

Referens 
KS 2019/00012  
 

  

 
  

 

Information kommunstyrelsen 
Krav på kravmärkt livsmedelsinköp 
Jäv inom Ockelbo kommun 
Revidering av besöksnäringsstrategi 
Dialogveckan 
Företagsklimat 
Arrende 
Gallerian 
Externa hyror i kommunens fastigheter 
”Bäst med Ockelbo” 
 

Från KS 2019-09-10 
Från KS 2019-09-10 
M Ekström 
M Ekström 
M Ekström 
D Hedman 
D Hedman 
L Sjödin 
S Wike 
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