KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Sida

1(2)

Datum

2019-11-22

Kommunfullmäktige
Plats:

Perslundaskolans aula/matsal

Tid:

måndag 25 november 2019 kl. 18:30

Ärende
1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

INFORMATION - Arbetsmiljöverket

4.

INFORMATION - Kvinnojouren Blåklockan & Tjejjouren Vulcana

5.

Revisorerna har ordet

6.

Delårsbokslut 2019-08-31

3

7.

Finanspolicy - uppföljning 2019-08-31

43

8.

Utdebitering/skattesats 2020

49

9.

Riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning i Ockelbo kommun

51

10.

Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

87

11.

Ändring av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

94

12.

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

103

13.

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

163

Datum

2019-11-22

Ockelbo kommun

Sida

2(2)

Ärende
14.

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

175

15.

Redovisning av obesvarade medborgarförslag

184

16.

Redovisning av obesvarade motioner

185

17.

Anmälan av motion - Avskaffa tiggeri

186

18.

Anmälan av motion - Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas
Ipads

189

19.

Anmälan av motion - Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel

191

20.

Anmälan av medborgarförslag - Trivsammare väntplats

195

21.

Anmälan av medborgarförslag - Fixar Malte

198

22.

Anmälan av medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo förskola

201

23.

Sammanträdesdatum 2020

204

24.

Valärende - Samägt bolag mellan Hästen kooperativ hyresrättsförening
och Ockelbo kommun

207

25.

Rapporter

209

26.

NYTT - Anmälan av motion - Stöd till byavakter och föreningar för ökad
trygghet

226

27.

NYTT - Fyllnadsval Ockelbogårdar AB, A F Jäderbergs stiftelse och Anna
och Per G Berggrens stiftelse - Vakanser (SD)

230

28.

NYTT - Avsägelse/Fyllnadsval - Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd

231

Anna Schönning
ordförande

Sida

1(3)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-10-18

Referens

KS 2019/00661

Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
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:

OCKELBO

MODERATA SAMLINGSPARTIET:
2 mandat
CENTERPARTIET:
5 mandat
KRISTDEMOKRATERNA:
1 mandat
SOCIALDEMOKRATERNA:
12 mandat
VÄNSTERPARTIET:
2 mandat
MILJÖPARTIET DE GRÖNA:
1 mandat
SVERIGEDEMOKRATERNA:
8 mandat
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
5
9
12
14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
PERSONALBERÄTTELSE
REDOVISNINGSPRINCIPER
EKONOMISK ANALYS

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
17
22
23
26

KOMMUNSTYRELSEN
VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN

EKONOMISK ÖVERSIKT
29
30
31
32
33
34

DRIFTREDOVISNING & INVESTERINGSREDOVISNING
PROGNOS & RESULTATRÄKNING
BALANSRÄKNING
KASSAFLÖDESANALYS
FINANSIELLA NYCKELTAL
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 Närvärme AB och Ockelbo Vatten AB.

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

VIKTIGA HÄNDELSER

Wij Säteri AB - Övergång av verksamhet
Fr o m januari 2019 övertog kommunen
skötseln av Wij Trädgårdar (fastigheter,
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 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 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.

			

Upprättande av kommunövergripande Översiktsplan
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning 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 vattenanvändning i form av exempelvis strategier
för bebyggelseutveckling, trafikförsörjning, 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 hemmen och stödboendet stängts, då färre
ungdomar är i behov av insatser. 1 maj
2014 startade Ockelbo kommun det första HVB-hemmet för ensamkommande
barn. Därefter öppnade man ytterligare
ett HVB-hem 2016 för att möta behovet 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 stödboende.
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Medborgarundersökning görs via
SCB under hösten
Nu genomför Ockelbo kommun en
medborgarundersökning för att ta reda
på vad invånarna tycker om kommunens verksamheter. 800 slumpmässigt
utvalda Ockelbobor kommer att få svara
på enkäten. I början av november och i
december får kommunen tillgång till resultatet i frågorna som handlar om såväl
skola, vård och omsorg som möjligheterna till att ha en aktiv fritid, arbets- och
utbildningsmöjligheter och också vilken
helhetsbedömning man gör av kommunen 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 kommunen. Arbetet med att utveckla centrum 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 revideras tillsammans med näringen för att
tillsammans stärka och bygga vidare på
Ockelbos varumärke och som besöksmål.
Företagsklimat
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 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 pumpstation ekonomisk förening har bildats och
föreningen har beviljats ett stöd från Region Gävleborg, Lingbo Vindkraftsfond
och Ockelbo kommun (visionsmedel) för
etableringen av pumpstationen.
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Befolkningsutveckling
Ockelbo fortsätter att växa och invånarna 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 kommunikationer är en viktig tillväxtfaktor
för kommunen.
Samverkan
De bästa vägarna till framgång inom alla
områden hittar vi genom samverkan,
både mellan kommunens olika enheter och med andra aktörer i samhället.
Viktigt fokusområde med kontinuerlig
utveckling.
Bostadsförsörjning
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.

Beredskap inför nybyggnationer behöver
stärkas genom att aktualisera gällande
översiktsplan. Även Bostadsförsörjningsprogrammet bör uppdateras. Behov av
att genomföra en analys av bostadsmarknaden kommer att prioriteras under
kommande år.

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 expansioner. Viktigt att vi är proaktiva för att
möta marknadens behov.

Arbetsmarknadspolitiken
Stora oklarheter hur arbetsmarknadspolitiken med ansvarsfördelning och resurser kom mer att fördelas under och efter
arbetsförmedlingens reformperiod 2019
- 2021. Arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer att ha stor påverkan för
kommunen, I dagsläget är det svårt att få
en hel bild av de verkliga konsekvenserna för de kommuninvånare som saknar
egen försörjning.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning inom kommunens
verksamheter är fortsatt viktiga fokusområden. En fortsatt satsning på förbättrade
förutsättningar för företagarna i kommunen är en viktig del i detta.

Vidare ska det ske en fortsatt satsning
för att ta fram attraktiv industrimark för
etableringar.
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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 fastställande 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 viljeinriktningen 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 styrmodellen. 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 samhälle. Här söker vi nya lösningar i samverkan för att på bästa sätt använda våra gemensamma resurser. Vi möts och satsar tillsammans 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.

8						OCKELBO - PLATS ATT VÄXA
13

PERSONALBERÄTTELSE
INLEDNING

Syfte med personalberättelsen är att
återge och följa upp personalstrategiska
mål, nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens medarbetare.
Även gällande lagstiftning anger att det
ska anges väsentliga personalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges.

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET

Personalstrategiskt mål
Den personalstrategiska inriktningen
innefattar kommunens personalstrategiska 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 övriga nämnder.

UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDEN

En god, sund och grön arbetsmiljö
PwC har granskat om kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är ändamålsenligt. Utifrån rapporten har följande
åtgärder åtgärdats. Vägledning, information och dokument till de flesta områden
inom personalområdet finns att hämta i
kommunens chefshandbok.
• Arbetsmiljöpolicy har aktualiserats
• Mål med inriktning mot den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
har utarbetats.
• Delegation av arbetsmiljöuppgifter
har uppdaterats.
• Rutiner för sammanställning av
olyckor och tillbud har upprättats
och kommer att gälla samtliga förvaltningar.
• Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker enligt
handlingsplan.
• Arbetsmiljöplan har upprättats som
mall för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Behovsrelaterade partsgemensamma
arbetsmiljöutbildningar genomförs kontinuerligt. Under våren har tre utbildningstillfällen genomförts.
Systematiska arbetsmiljöarbetet Aktiviteter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet 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 nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och
partsnivå. Samverkansavtalet ersätter
förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.
Ett arbete att växa i
Medarbetarenkät
Upphandling av medarbetarenkät pågår.
Planeringen är att den kommer att genomföras 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 genomföras 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 medarbetarenkät finns erbjudande om friskvård
för kommunens alla samtliga månadsanställda. Timanställda har tillgång till
gratis simning en gång per vecka. Erbjudande om friskvård för alla personal i
kommunen kvarstår. Friskvårdssatsningen påbörjades 2013. Friskvårdspengen
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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

1 500

1 500

1 500

Antal aktuella
användare

486

545

530

Antal som beställt
eller registrerat

206

222

367

Antal som registrerat

42%

41%

69%

296 731

211 113

393 050

Friskvårdspeng/
anställd

Utfall i kronor

Jämställdhet och mångfald
Lönekartläggning för 2018 har genomförts. Lönekartläggning för 2019 kommer att genomföras under när lönerevisionen för samtliga avtal är klara.
Projekt Heltid som norm, Heltidsresan
är ett utvecklingsprojekt som drivs av
Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Målet är att
heltidsarbete ska bli det normala inom
välfärden. Projekt kommer att pågå under perioden 2017–2021. Ockelbo kommun 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 personalfrågor under de senaste åren lyfts upp
till diskussion i flera interna och politiska
forum.
Pågående uppdrag
Löne- och pensionsadministration
Kommunens löneadministration sköts sedan 2018 i sin helhet via avtal med Gävle
kommun. Fr o m 2019 anlitar kommunen KPA pension för ad-ministration
av pensioner till kommunanställda och
förtroendevalda.

9

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 medverkat i ett projekt för att marknadsföra
kommunala yrken med Hudiksvall som
värdkommun. I projektet har material
tagits fram för att marknadsföra kommuner 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 diskriminering
Nätverk tillsammans med flera kommuner Gävleborg är ett gemensamt arbete
för att stärka arbetet mot diskriminering i arbetsli-vet och säkerställa aktiva
åtgärder för likabehandling i kommunen
i enlighet med nya lag-krav (diskrimineringslagen).
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 utvecklingsprogrammet Framtida ledare. Under 2019 har kommunen inga deltagare.
Semesterdagsväxling
Lokalt kollektivavtal avseende semesterdagsväxling 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 samband med delårsbokslut och i årsredovisningen ska anges väsentliga personalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska
anges. Långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron 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 kontinuerlig.
Att beakta vid jämförelsen är att i och
med att beräkningsunderlaget utgörs av
ett fåtal personer så påverkas förändringen markant vid enstaka sjukfrånvarotillfällen.
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
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Långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro som avser frånvaro under
en sammanhängande tid av 60 dagar
eller mer benämns långtidssjukfrånvaro.
Frånvaro med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräkningen.
Per 31 augusti 2019 står långtidssjukskrivningarna för 38 % (29 %) av den totala frånvaron. Kontinuerlig uppföljning
av sjukfrånvaron görs och antal långtidssjukskrivningar för 2019 har ökat.
Långtidssjukfrånvaro har tidigare och
över tid successivt minskat från en
väldigt hög nivå, vilket förklaras av
konsekvenser av gällande lagstiftning, rehabiliteringskedjan, 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 samverkan med att arbeta med att förebygga
ohälsa samt arbetet med anställda sjukskrivna. Kommunens företagshälsovård
är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.

PERSONALSTATISTIK

Antal anställda
I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda 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

420

413

417

Tillsvidare
Visstid

91

129

99

Summa

511

542

516

-tillsvidare
i%

82%

76%

81%

- visstid
i%

18%

24%

19%

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.

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

Fördelning i %

Socialnämnden

195

11

206

40%

Utbildning/
kultur

166

39

205

40%

51

49

100

20%

Summa

412

99

511

100%

Fördelning kön

81%

19%

Kommunstyrelsen

Av kommunens 511 månadsanställda är
81 % kvinnor och 19 % män. Samtliga
verksamheter har en tydlig dominans
av kvinnor. Av kommunens månadsanställda finns 80 % inom vård, skola och
omsorg.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningen har skett enligt god redovisningssed och i överensstämmelse med
kommunal redovisningslag. Redovisningen bygger också på rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning
(RKR) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL
Ny kommunal redovisningslag, Lag om
kommunal bokföring och redovisning
(LKBR) ska tillämpas från och med
räkenskapsår 2019. Den största förändringen gäller ändrade värderingsregler
med ändrade redovisningsprinciper. Andra nyheter är att resultaträkningen har
nya resultatrader. Den nya lagen medför
även en del nya upplysningskrav.
De ändrade redovisningsprinciper har
inte fått någon effekt på kommunens
redovisning vid delårsbokslutet augusti
2019. Ingen justering av ingångsbalansräkningen har skett utan värdering till
verkligt värde sker först från 2019.
Ändring av period för delårsrapportInför 2019 har perioden för upprättande
av delårsbokslut ändrats från per 30 juni
till per 31 augusti. Resultaträkningen
innehåller jämförelsetal från samma
period föregående år. Jämförelsetalen
från augusti 2018 är inte helt jämförbara
eftersom ett fullständigt månadsbok-slut
med avstämningar och periodiseringar
inte sammanställts i enlighet med ett
delårsbokslut.
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 systemdokumentation ej uppdaterats. Rekommendationen
vad gäller redovisning av pensioner och
pensionsförpliktelser har ej följts fullt ut.
Pensionsskuld inklusive garanti och
visstidspension redovisas i enlighet med
LKBR fr o m 1998 intjänade pensionsförmåner inkl. ränta redovisats som avsättning i balansräkningen. 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 ansvarsförbindelse. Pensionsberäkningarnas aktualiseringsgrad är 93 % och är oförändrad
jämfört med bokslut 2018.
Förpliktelser för pensionsåtaganden för
anställda i kommunen är beräknade
enligt RIPS17.
Visstidsförordnanden som ger rätt till
särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer
att leda till utbetalningar. Avtal som inte
lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Resultaträkningen visar intäkter, kostnader och resultatet för perioden och med
årsprognos och hur det har uppkommit.
Kommunens resultaträkning är uppställd enligt kommunal redovisningslag.
Resultaträkningen innehåller jämförelsetal från samma period föregående
år. Resultaträkningen för perioden har
eliminerats från interna poster.
Periodiseringar av fordringar och skulder
görs enligt väsentlighetsprincipen.
Leverantörsfakturor av väsentlig betydelse har periodiserats.
Timlöner och Ob-ersättning för augusti
2019 har periodiserats. Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella
PO-pålägg i samband med löneredovisningen. Augusti månads ar-betsgivaravgifter 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 redovisningsperioden har skuldbokförts.
Tillgångar avsedda för stadigvarande
bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre (3) år klassificeras som
anläggningstillgång om anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kr.
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Investeringsbidrag tas upp som en
förutbetald intäkt och periodiseras över
anläggningens nyttjandeperiod.
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning,
dvs. lika stora nominella belopp varje år,
baserat på anskaffnings-värdet exklusive
eventuellt restvärde.
Avskrivning påbörjas när tillgången tas
i bruk. På tillgångar i form av mark,
konst och på-gående 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. Fördelning är möjlig på ett flertal olika komponenter av byggnadens värde på olika
beståndsdelar, till exempel stomme, tak/
fasad, installationer med mera.
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 kapitalkostnaderna 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 beräkning 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.
Kommunens balansräkning är uppställd
enligt kommunal redovisningslag och
innehåller jämförelsetal från föregående
årsbokslut.
Anläggningstillgångar har tagits upp i
balansräkningen till anskaffningsvärdet
(utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för planenliga avskrivningar.
Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden och belastar resultatet för den
period de uppkommer. Ingen amortering
av låneskulden och ingen nyupplåning
har skett.
För beräkning av pensionsskuld, pensionsavsättning och pensionskostnadens
individuella del har KPA:s prognos per
2019-08-31 använts.
Semesterlöneskuldsförändring per augusti 2019 har beräknats och ligger med i
resultatet. I årsprognosen ligger semesterlöneskulden på 2018 års nivå.

KONCERNEN

Ändring av period för delårsrapport
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 Fjärrvärme AB.
Koncernbokslutet har upprättats enligt
följande principer: bolag där ägarandelen uppgår till 20 % eller mer ingår. Detta överensstämmer med kommunal praxis om väsentligt inflytande i företagen.
VA-bolaget Ockelbo Vatten AB uppfyller
visserligen inte kravet på ägar-andel men
Ockelbo kommun har ett betydande inflytande på företaget då exempelvis taxa
och investeringsbeslut tas av fullmäktige.
Kommunen har även överlåtit betydande 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 redovisningen.
Koncernredovisningen har upprättats
enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell
konsolidering menas att endast ägda
andelar av dotterföretagens resultat och
balansräkning tas in i koncernredovisningen. 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 gentemot externa parter har interna mellanhavanden inom koncernen eliminerats,
varvid väsentlighetsprincipen har
tillämpats.
Det finns även skillnader i redovisningsprinciperna mellan kommunen och bolagen vad gäller redovisning av pensioner
och hantering av anslutningsavgifter.
Inga justeringar till kommunens redovisningsprinciper har skett då eventuella
skillnader bedömts som oväsentliga.
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EKONOMISK ANALYS
INLEDNING

God ekonomisk hushållning innefattar
att kommunen i ett kort och medellångt
perspektiv inte behöver vidta drastiska
åtgärder för att möta finansiella problem. Den ekonomiska utvecklingen i
kommunerna bestäms av den totala samhällsekonomins utveckling, arbets-löshet, befolkningsutveckling, löne- och
prisutveckling, skatteunderlaget, statens
agerande samt den egna ambitionsnivån.

SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER

Skatteunderlagsprognoser görs av regeringen, 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 3,4 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 överskott om 11,8 mkr, vilket till stor del beror semesterlöneskuldsförändringen för perioden (6,0 mkr).
Årsprognosen visar på ett marginellt
underskott om totalt 0,5 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 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.

BALANSKRAVET

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

KAPACITET

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 perioden och som årsprognos, men inte för
samtliga nämnder.

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

Belopp i mkr

Eget kapital (mkr)

Medel till resultatutj
reserv
Medel från resultatutj.
reserv

2019

2018

2017

2016

2015

134

131

122

115

105

mot tidigare. Prognosen för 2019 med
ett positivt resultat är i enlighet med
kommunens målsättning. Delårsbokslutets 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

Låneskuldutveckling (mkr)
2019

2018

2017

2016

2015

150

150

150

155

167

LÅNESKULDSUTVECKLING

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

RISK

Borgensåtaganden och ansvarsförbindelser
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.
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Resultat enligt
resultaträkning
Balanskravsjusteringar
Resultat efter Balanskravsjusteringar

Justerat resultat

Augusti Prognos Augusti
2019
2019
2018
13,6

3,4

19,7

0

0

13,6

3,4

0

0

0

0

0

0

13,6

3,4

0
19,7

19,7

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
Finansiella mål
God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter.

Kommentar

Måluppfyllelse

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).

Kommunen redovisar ett totalt resultat
för peri-oden ett
överskott om 13,6
mkr (3,4 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.

Målet är delvis
uppfyllt för såväl
perioden som i
årsprognos.

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.

Två av kommunens
nämnder uppnår
inte målet.

Semesterlöneskuldsförändringen för
perioden har redovi-sats på en övergripande nivå och har inte fördelats
ut till styrelser och nämnder.
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 jämförelse störande post) är
5,4 % (8,0 %) av skatter och statsbidrag.

Målet uppfyllt

För prognostiserat resultat 2019 är
resultatet 0,9 % (2,5 %) av skatter
och statsbidrag.
Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras.
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 amortering 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
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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 kommunkoncern 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 internelimineringar 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 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.
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KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETSBESKRIVNING

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
leder och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi
och verksamheter.
Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till
politiska partier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, övergripande
miljöfrågor, planarbete, säkerhet och
beredskap och överförmyndarverksamheten.
Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mätbara mål har
utarbetats; kommunadministration,
integration och arbetsmarknad, utvecklingsenhet, 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 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 förskola fortsätter enligt plan och
beräknas stå klart oktober 2019.
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 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.
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 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 stödboendet. Antal placeringarna har succesivt
sjunkit med anledning av att de placerade 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.
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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 kommuner. Modellen
innebär att kommunen/arbetsmarknadsenheten anställer ett antal personer
med försörjningsstöd för att ”lyfta” bort
kostnaden från individ- och familjeomsorg. 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 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
2019.

17

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 företagarföreningen Företagarna Ockelbo
tillsammans med Ockelbo Kommun fjolårets 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 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 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).

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. Samverkan sker med
X-trafik och i olika forum för regional
trafik.

Servicetrafik 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.
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 länstrafiken 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 beställningar hos Serviceresor
och ingår i den länsomfattande taxitrafiken. Det går dagliga skjutsar 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 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 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 kanalerna. Vi har också arbetat
intensivt för att säkerställa att allt kommunikationsarbete sker enligt GDPR.
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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
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.

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

Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya
medarbetare genom att erbjuda trivsamma
arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter

Detta mål redovisas i personalberättelsen

Måluppfyllelse prognos

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.

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

Målet finns på två ställen.

Statistik över resor med kollektivtrafik, kommunbilar respektive privatbilar.

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.

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

Målet uppfyllt
Arbetet och måluppfyllelse beräknas uppnås vid årets slut.

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.
Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) ska
öka.

Lägenheter

Målet uppfyllt
(Vid PTS rapport i mars 2019 redovisas tillgång 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.

Minska arbetslösheten i kommunen med 50
personer

Målet ej uppfyllt
Efter en positiv trend så öka åter arbetslösheten i kommunen.

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

Målet ej uppfyllt

Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens
officiella statistik
Förbättra dialogen med företagare.
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Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemötande i sina kontakter med kommunens
verksamheter.

Måluppfyllelse kan inte anges

Stickprovsmätningar av upplevelse/bemötande/kvalitet i människors möten med
kommunens verksamheter.

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 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.

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.

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

Målet uppfyllt

Antal följare och sökträffar på Instagram och
Facebook samt hemsidorna ockelbo.se och
visitockelbo.se
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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 systemstöd, integration, vakanser inom administration inte har nyttjats samt erhållen
ersättning som en uppgörelse avseende
yttre skötsel.

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.

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

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

DRIFTSBUDGET

FRAMTID

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

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 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 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 visar på ökade
kostnader för detaljplaner. Näringsliv,
räddningstjänst och kommunadministration visar på överskott.

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”.

			

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.

Arbetsmarknadspolitik
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.
Det vi kan se är att arbetslösheten 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 därmed 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.
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
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.
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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 arbetslivserfarenheter,
ett valideringssystem.
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 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 Gästrikekommunerna 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 Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Till
nämnden hör en gemensam förvaltning
benämnd Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
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 Bostadsanpassningsbidrag för alla tre kommuner.
Inom den mätningstekniska verksamheten utförs utstakning och inmätning
av hus och infrastruktur. Ansvaret för
namnfrågor inom Ockelbo och Sandviken 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 FRAMTIDSUTSIKTER 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 säkerhetsklassas.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 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 arbete med att analysera insamlat material.
En ekonomisk kalkyl över åtgärdsförslag
ska tas fram, vilket sker med hjälp av företaget Cero. För att avgöra vilka åtgärder som ska genomföras ska workshops
hållas med valda tjänstepersoner inom
Ockelbo kommun. Projektet sträcker sig
till hösten 2020.

VGS aktiva medverkan i projektet DIGIT; 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 utvecklingsplan. Stort fokus är på utvecklande
aktiviteter som leder till och möjliggör
digitala möten, kanaler och digital handläggning.
Den 29 augusti lämnade Ockelbo kommun in en ansökan till Lantmäteriet om
förrättningsförberedande åtgärder. Om
ansökan beviljas innebär det att VGS
gör mätningsarbetet i lantmäteriförrättningar inom detaljplanelagda områden i
Ockelbo kommun. Den statliga lantmäterimyndigheten är fortfarande fastighetsbildningsmyndighet.
Två drönare är nu införskaffade till verksamheten. 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.
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Ekonomisk redovisning
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 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 överskott 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 intäkterna 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 personalkostnader vilket beror på färre, men
också enklare ärenden att handlägga.
Därmed prognostiseras ett överskott.
Övrig verksamhet består av förvaltningsledning och administration. Förvaltningens OH- kostnader så som lokalhyror,
IT- och telefoni med mera återfinns här.
Överskottet beror hittills på lägre personalkostnader samt övriga kostnader.
Årets resultat förväntas bli ett överskott
bland annat på grund av lägre licenskostnader (engångstillfälle) för verksamheternas ärendehanteringssystem.

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola
och grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning.

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

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

En ny kombinationstjänst med inriktningen verksamhetsutvecklare och
speciallärare har blivit en del av organisationen från januari 2019.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

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 förskollärare 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 förskollärarutbildning 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 kommunen 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.

			

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 december 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 verksamhetens 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 förhållande 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 lärande. De riktade insatserna ger stöd till
huvudmannens verksamhetsutveckling
med inriktning på de nyanlända eleverna. 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 prioriteras 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. Målet ej uppfyllt
Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

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 redovisar 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 vuxenutbildningen 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. Vuxenutbildningen visar ett överskott.

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 utbildningssektorn då vi har många utmaningar. Flera
av utmaningarna ligger i den generella
kompetensförsörjningen. Hur utbildar vi
våra elever så att de går mot den arbetsmarknad som finns. Även hur vi utbildar
till de yrken vi själva ser en kompetensbrist, 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.

Den preliminära årsprognosen för Utbildnings- och kulturnämnden redovisar
ett resultat om -2 750tkr. Gymnasieskolans 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 användare 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.
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SOCIALNÄMNDEN
VERKSAMHETSBESKRIVNING

Socialnämnden planlägger, samordnar
och utvecklar hela socialtjänsten, den
kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om de äldre, samt omsorgen om
personer med psykisk- och fysisk funktionsvariation. Socialnämnden prövar
tillstånd och utövar tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen och de
kommunala riktlinjerna.

VIKTIGA HÄNDELSER

Ett antal släpp av nya versioner inom
verksamhetssystemet Treserva. Arbetet
har tidvis varit tidkrävande och tungarbetat pga. av bristande funktionalitet i
systemet. Ny version av planeringssystemet TES har gjort systemet mer lättarbetat för användarna i Hemtjänsten/
Boendestöd.
Ett stort arbete har påbörjats kring
”systemsäkerhet” - Risk och sårbarhetsanalyser, 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 möjliggöra igångsättande av Trygghetskameror
innan årsskiftet.
Ett arbete har påbörjats som syftar till
digital tillgänglighet enligt webbtillgänglighetsdirektivet.

Ökad sjukfrånvaro under perioden;
En satsning på löner för personalen inom
individ- och familjeomsorg, har genomförts. Lönerna är nu mer rimliga i förhållande till andra kommuner avseende
erfarenhet och utbildning.
Under sommaren inträffade ett antal
svåra händelser inom individ- och familjeomsorg. En extern resurs anlitas för
hjälp med bearbetning.
Chefer, HR samt kommunal har återupptagit arbetet med ”Heltid som norm/
Heltidsresan”. Medarbetare involveras
under hösten.
Utökad samverkan med läkare från
Ockelbo HC där man upprättat en gemensam rutin som innefattar hembesök
tillsammans med läkare till patienter inskrivna i HSV och bor i ordinärt boende.
Ett flertal chefsbyten har skett under
första halvan av året:
• Ny socialchef anställd fr o m februari 2019
• Enhetschef och biträdande enhetschef inom hemtjänsten har anställts i
början av 2019.
• Enhetschef inom LSS/SOL tillträdde i juni 2019 med biträdande chef i
september

Märkbart ökat tryck på individ- och
familjeomsorg under perioden. Ett exempel 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 familjeomsorg, 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 minskade kostnader för försörjningsstöd.
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2017

2018

2019-08-31

7,2

6,3

9,2

Tänkbara orsaker; Chefsbyten, fler långtidssjukskrivna, oklar värdegrund, otydlighet vid avtalsbyte, omorganisation,
sjukskrivningar ej relaterade till arbetet.
Arbetet med att implementera arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum)
har fortsatt under året. LSS handläggaren har under våren 2019 utbildat
personal inom LSS och socialpsykiatri.
Under bokslutsperioden så har brukarunderlaget 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.

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 familjeomsorg

Överskott/Lägre kostnader för placeringar
samt försörjningsstöd

Särskilt boende

Håller budget

Hemtjänst

Överskott/Lägre personalkostnader 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 leveransgodkännande kan då tas beroende
på om leverantörerna tillgodosett kraven.
Granskning av rutiner/instruktioner
samt behörighetsstyrningen genomfördes under våren påvisade stora datorskyddsrättsliga brister inom tex Treserva.
En systemförvaltare/projektledare har
anställts för kvalitetssäkra systemen samt
arbeta med olika projekt – initialt inom
Digitalisering.

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 undersköterskeexamen.
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 sjukhuset 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 bevakas

Ett utökat samarbete med skolan kommer att inledas under hösten. Behov
av utveckling av nya samarbetsformer
främst med individ- och familjeomsorgföreligger. Arbetet pågår kring förebyggande 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 familjeomsorg/stab. Främst med syfte att
ytterligare öka säkerheten.
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Barnkonventionen blir svensk lag den
1 januari 2020 där ett större ansvar
läggs på myndigheter att försäkra barns
rättigheter.
Digitaliseringsplanen omsättande i praktiken är en utmaning - vem, vad, hur.
Benchmarking där lyckade satsningar på
digitalisering/väldfärdsteknik initierats
behöver genomföras.
Under oktober kommer den ”nya ledningsgruppen” 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 förvaltningen

Förutsättningarna att förstärka ledarskapet på individ- och familjeomsorg samt
tillfällig förstärkning av ledarskapet på
Bysjöstrand övervägs.
Fortsatt focus/satsning på preventivt/
förebyggande arbete inom individ- och
familjeomsorg.

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

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

682

682

-

455

458

-3

359

50

33

-8

41

98

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen
Valnämnden

50

Semesterlöneskuldsförändring
Summa styrelse och nämnder
Finansiering
Summa driftsredovisning

-5 964

-5 847

368 359

368 809

-450

245 573

233 804

5 805

232 783

-7 395

-7 744

349

-4 930

-3 834

-1 096

-8 629

360 964

361 065

-101

240 643

229 970

4 709

224 154

INVESTERINGSREDOVISNING
Investeringar, tkr
Budget
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnd
Socialnämnd
Summa investeringar

Prognos

Avvikelse

Budget

Utfall

Avvikelse

Utfall

2019

2019

2019

2019-08-31

2019-08-31

2019-08-31

2018-08-31

14 600

45 000

-30 400

9 733

27 079

-17 346

2 834

720

720

-

480

153

327

463

300

-

300

200

-

200

-

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

241

410

5 359

6 010

13 000

6 990

2 500

2 500

3 500

1 000

531

608

500

-108

Framtidens centrum
Åbyggebyskola
Bysjöstrand reservkraft
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PROGNOS

Kommunen

Koncernen

Budget

Prognos

Utfall

Prognos

Utfall

2019

2019

2018

2019

2018

114 239

114 291

80 808

181 211

159 219

-475 203

-475 269

-425 802

-525 743

-484 640

-12 707

-12 039

-12 018

-23 256

-24 255

-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

942

3 255

9 684

8 484

17 020

1 100

1 438

2 251

1 488

1 862

-2 000

-1 277

-2 867

-3 035

-4 942

42

3 416

9 068

6 937

13 940

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Uppskjutna skatter

-1 244

Årets skatt
Årets resultat

-156
42

3 416

9 068

6 937

12 540

RESULTATRÄKNING
Verksamhetens intäkter

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2019-08-31

2018-08-31

2019-08-31

2018-08-31

49 806

48 910

98 946

86 387

-279 778

-267 217

-316 300

-293 930

Verksamhetens kostnader

1

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

Verksamhetens resultat

12 937

18 638

17 361

23 436

1 512

1 817

1 542

1 485

-851

-795

-2 090

-1 908

13 598

19 660

16 813

23 013

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Uppskjutna skatter

-

Årets skatt
Resultat

163
13 598

19 660
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16 813

23 176

BALANSRÄKNING
Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2019-08-31

2018-12-31

2019-08-31

2018-12-31

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

302 084

280 982

507 274

474 302

3 017

3 164

3 017

3 164

745

765

18 774

22 788

20 332

26 140

1 000

1 500

1 000

1 500

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar

Summa anläggn tillgångar
Fastigheter under exploatering

107

Förråd
Fordringar
Kortfristiga placeringar

-

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

130 927

121 860

158 724

140 361

13 598

9 067

16 813

12 540

144 525

130 927

175 536

152 901

31 595

26 055

33 760

28 341

4 617

3 838

EGET KAPITAL O SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar (inkl löneskatt)
Latent skatt
Summa avsättningar

31 595

26 055

38 377

32 179

150 200

150 200

317 442

318 198

SKULDER
Långfristiga skulder

65 903

84 617

64 273

85 959

Summa skulder

Kortfristiga skulder

216 103

234 817

381 715

404 157

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

392 224

391 799

595 628

589 237

177 658

178 438

10 973

11 141

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
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
2019-08-31

Belopp i tkr
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

Tillgångar

392,2

391,8

370,9

365,9

Skulder och avsättningar

247,7

260,8

249,0

251,0

Eget kapital

134,3

130,9

121,9

114,8

37%

33%

33%

31%

Eget kapital mkr

Soliditet i procent
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

92,5%

100,2%

90,7%

92,6%

Likviditet i procent
Nettokostnadsutveckling mkr
Verksamhetens nettokostnader inkl jämförelsestörande poster

238,0

357,0

348,0

332,6

Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster

238,0

357,0

348,0

332,6

Utveckling av verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster

4,9%

2,6%

4,6%

3,7%

179,0

263,2

259,0

250,0

Skatteintäkter och utjämning
Skatteintäkter

71,9

103,4

95,6

93,3

Summa skatteintäkter och kommunal utjämning

Kommunal utjämning (inkl fastighetsavgift)

250,9

366,6

354,6

343,3

Utveckling av skatteintäkter och kommunal utjämning

2,4%

3,4%

3,3%

5,1%

94,8%

97,4%

98,1%

96,6%

5,4%

2,5%

2,0%

2,8%

Andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning som åtgår till verksamhet exkl jämförelsestörande poster
Resultat i % av skatter och utjämning
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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

70 691

75 429

-300 663

-293 736

Resultaträkning inkl interna poster
verksamhetens intäkter
verksamhetens kostnader
Avskrivningar

-8 026

-8 112

Nettokostnad

-237 998

-226 419

-20 885

-26 519

20 885

26 519

-

-

49 806

48 910

-279 778

-267 217

Interna poster
verksamhetens intäkter
verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Nettokostnad
Exkl int. poster
verksamhetens intäkter
verksamhetens kostnader

4

Avskrivningar

-8 026

-8 112

Nettokostnad

-237 998

-226 419

Skatteintäkter och utjämning

Årsbudget

Budget

Delårsbokslut

Årsprognos

2019

2019-08-31

2019-08-31

2019

Skatteintäkter
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

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

Prel kommunalskatt

Kommunal utjämning
Inkomstutjämningsbidrag

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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35

Ockelbo kommun • Södra Åsgatan 30 D
816 80 Ockelbo
0297-555 00 • www.ockelbo.se
kommun@ockelbo.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Kommunstyrelsen

§ 160

Dnr 2019/00661

Delårsbokslut 2019-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslut per 31 augusti 2019 godkänns.
Ärendebeskrivning
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
Inlägg
Anna Schönning (S), Marit Rempling (C), Stig Mörtman (M), Elsie-Britt
Eriksson (S), Liz Zachariasson (SD), Martin Sund Svensson (V), Birger
Larsson (C), Christoffer Carstens (MP), Dan Brodin (KD), Göran Ström (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-10-09

Referens

KS 2019/00666

Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
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

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Ekonomienheten  Joachim Krüger  0297-555 27   joachim.kruger@ockelbo.se
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1.

Aktuell likviditetssituation

Tillgängliga likvida medel 190831:

Likvida medel

Belopp

Kassa och bank

67,0 mkr

Ej utnyttjade kreditlöften

0,0 mkr

Finansiella tillgångar som kan omsättas
inom tre bankdagar
67,0 mkr

Totalt:

Kommentar: Lägre likviditet än vid årsskiftet. Checkkredit vilande.

2.

Placeringsportfölj

Placeringar 190831

Motpart

Instrument

Belopp

Carlssson Noren
/Consensus

Macro Fund

0,5 mkr

Etik global

0,5 mkr

Mangold

1,0 mkr

Totalt:
Kommentar: Efter årsskiftet har även Exceed/ SGP avslutats.
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3.

Skuldportfölj

Belopp

Genomsnittlig
räntesats

Kommuninvest

151,7 mkr

0,76 %

Totalt:

151,7 mkr

0,76 %

Långivare

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

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%

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.
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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%

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

4.

Borgensåtagande
Gäldenär

Belopp

Ockelbogårdar AB

138,2 mkr

Ockelbo Vatten AB

28,5 mkr
7,4 mkr

Wij Säteri AB

3,4 mkr

Stiftelsen Wijträdgårdar

0,4 mkr

Åbyggeby LBC

177,9 mkr

Totalt:
Kommentar: Något lägre borgensåtagande än vid årsskiftet.

5.

Avvikelser

Några avvikelser från finanspolicyn per 190831 finns att åtgärda.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Kommunstyrelsen

§ 154

Dnr 2019/00666

Finanspolicy - uppföljning 2019-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Rapporten godkänns.
Ärendebeskrivning
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-10-12

Referens

KS 2019/00672

Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
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

Kyrkoavgift

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Kommunstyrelsen

§ 157

Dnr 2019/00672

Utdebitering/skattesats 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslut till kommunfullmäktige
Utdebitering för år 2020 fastställs till oförändrad 22,76 per skattekrona.
Ärendebeskrivning
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

Kyrkoavgift

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.
Inlägg
Christoffer Carstens (MP), Anna Schönning (S), Martin Sund Svensson (V),
Marit Rempling (C), Stig Mörtman (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-09-05

Referens

KS 2018/00797
3.1.3.3

Kommunkontoret
Helldal, Anja Christina, 070-160 41 92
anja_christina.helldal@ockelbo.se

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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Datum

2019-05-23

Ockelbo kommun

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Mötets diarienummer

2019-08-27

VGS2019/8

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 utbildningsoch 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.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Sammanträdesdatum

Mötets diarienummer

Sida

2019-08-27

VGS2019/8

2(2)

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
__________

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2019-08-02

VGS2019/58

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

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

Postadress

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Besöksadress

Telefon

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

E-post

vgs@sandviken.se
Hemsida
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www.sandviken.se

Organisationsnr

212000-2346

Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

2019-08-02

Diarienummer

VGS2019/58

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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Datum

2017-02-09

VGS2017/35

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

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

E-post

Fax

Hemsida

026-24 00 00
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026-27 07 75

vgs@sandviken.se
www.sandviken.se

Organisationsnr

212000-2346
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
2017-03-31

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

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
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Datum

2019-08-13

VGS2019/58

» RIKTLINJER

Ockelbo Kommuns

Riktlinjer för
ortnamnsverksamhet
och adressättning
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.
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Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

2019-08-13

VGS2019/58

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 samhällsbyggnadsnämnd, 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.
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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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» RIKTLINJER

Ockelbo Kommuns

Riktlinjer för
ortnamnsverksamhet
och adressättning
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.
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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 samhällsbyggnadsnämnd, 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.
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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.
82

4(6)

Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

2018-08-13

VGS2018/107

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Kommunstyrelsen

§ 170

Dnr 2018/00797

Riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning i
Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens 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.
Ärendebeskrivning
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-10-15

Referens

KS 2019/00653

Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
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
Sammanträdesdatum

Mötets diarienummer

2019-09-24

VGS2019/9

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.

Timtaxa

Nuvarande

Förslag 2020

Procentuell ökning

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
__________

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2019-09-11

VGS2019/69

Emelie Jonsson, 026-24 11 54
emelie.jonsson@sandviken.se
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
1 120 kr
Timtaxa 1 090 kr

Procentuell ökning
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.

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

Postadress

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Besöksadress

Telefon

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

E-post

vgs@sandviken.se
Hemsida
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www.sandviken.se

Organisationsnr

212000-2346

Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

2019-09-11

Diarienummer

VGS2019/69

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
1 120 kr
Timtaxa 1 090 kr

Procentuell ökning
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

90

Sida

2(2)

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Kommunstyrelsen

§ 164

Dnr 2019/00653

Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Kommunstyrelsens 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.
Ärendebeskrivning
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-10-15

Referens

KS 2019/00652

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
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
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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.
•

0

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.

Normalläget. Alla nya anläggningar placeras i erfarenhetsklass 0.
Kriterier:
• Verksamheten har en egenkontroll som fungerar bra trots mindre
brister.
•

C
+ 25 % av
tillsynsavgiften

Tillsynsmyndigheten har noterat några avvikelser vid tillsynen och
verksamhetsutövaren åtgärdar det som tillsynsmyndigheten
påpekar.

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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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2019-09-16

VGS2019/71

Emelie Jonsson, 026-24 11 54
emelie.jonsson@sandviken.se
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
1 120 kr
Timtaxa 1 090 kr

Procentuell ökning
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.

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

Postadress

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Besöksadress

Telefon

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

E-post

vgs@sandviken.se
Hemsida
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Organisationsnr

212000-2346

Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

2019-09-16

Diarienummer

VGS2019/71

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
1 120 kr
Timtaxa 1 090 kr

Procentuell ökning
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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Sammanträdesdatum

Mötets diarienummer

2019-09-24

VGS2019/9

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.

Timtaxa

Nuvarande

Förslag 2020

Procentuell ökning

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
__________

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Kommunstyrelsen

§ 163

Dnr 2019/00652

Ändring av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Kommunstyrelsens 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.
Ärendebeskrivning
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-10-15

Referens

KS 2019/00651

Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
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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Sammanträdesdatum

Mötets diarienummer

2019-09-24

VGS2019/9

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.

Timtaxa

Nuvarande

Förslag 2020

Procentuell ökning

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
__________

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

104

Sida

1(4)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2019-09-11

VGS2019/70

Emelie Jonsson, 026-24 11 54
emelie.jonsson@sandviken.se
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
1 120 kr
Timtaxa 1 090 kr

Procentuell ökning
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.

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

Postadress

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Besöksadress

Telefon

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

E-post

vgs@sandviken.se
Hemsida
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Organisationsnr

212000-2346

Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Diarienummer

2019-09-11

VGS2019/70

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
1 120 kr
Timtaxa 1 090 kr

Procentuell ökning
2,75%

Förslag på ändringar taxebilaga 2
Taxebilaga 2 - Årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken
Beskrivning

PN

Metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är högst 200
liter.

U

Lagrum
Kod
i MPF
-

34.8002

TF

Avgift
T

Timavgift

Med total tankvolym avses det samma som i
34.70 andra stycket.

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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Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Diarienummer

2019-09-11

Rening av avloppsvatten
Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 50 men högst 200
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 25 men högst 50
personekvivalenter.

VGS2019/70

U

-

90.1601

7,5

8 400 kr

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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Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

2019-09-11

Diarienummer

VGS2019/70

Underskrifter

Yvonne Mickels
Tf samhällsbyggnadschef

Emelie Jonsson
Verksamhetsutvecklare
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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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Taxebilaga 1 - Prövning, anmälan samt övrig tillsyn
1 Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap. miljöbalken
Ärendebeskrivning
Tillsyn i övrigt
1.1 Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

Timmar

Avgift

T

Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår
i den årliga
tillsynsavgiften
enligt taxebilaga 2

Timmar

Avgift

3

3 360 kr

2 Skydd av områden 7 kap. miljöbalken
Ärendebeskrivning
Prövning
2.1
Etablerad tomt
Prövning av ansökan om dispens från
2.2 strandskyddsbestämmelserna
Oetablerad tomt
2.3

9

10 080 kr

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan
tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

T

Timavgift

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde
Anmälan
2.5 Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd som kräver anmälan enligt
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

Timmar

Avgift

4

4 480 kr

7

7 840 kr

5

5 600 kr

5

5 600 kr

T

Timavgift

T

Timavgift

2.4

Tillsyn
2.6 Tillsyn över strandskyddsområde och vattenskyddsområde
2.7

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn
eller allemansrätten

3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap. miljöbalken
Ärendebeskrivning
Enskilt avlopp och torrtoaletter
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Sluten tank som toalettavloppsvatten eller urin
ska anslutas till
Avloppsanläggning med utsläpp till mark eller
Handläggning av ansökan/anmälan om att vatten som toalettavloppsvatten eller urin ska
anslutas till¹
anlägga en avloppsanläggning
Annan avloppsanläggning enligt vad
kommunen föreskrivit¹
En anmälningspliktig avloppsanläggning ²
Handläggning av ansökan/anmälan om
ändring av en avloppsanlägging

Ändring av en tillståndsgiven
avloppsanläggning
Ändring av en anmälningpliktig
avloppsanläggning

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

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

3.8

Prövning av ansökan om inrättande av
gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 2-5 hushåll (6-25
personekvivalenter)

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Prövning av ansökan om inrättande av
gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 26-200

6

6 720 kr

Grundavgift¹

6

6 720 kr

Tillägg för varje hushåll utöver det första

1

1 120 kr

Grundavgift¹

8

8 960 kr

0,05

56 kr

1

1 120 kr

2

2 240 kr

Utanför vattenskyddsområde

2

2 240 kr

Inom vattenskyddsområde

4

4 480 kr

T

Timavgift

Nötkreatur, häst, get, får eller svin

2

2 240 kr

Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

2

2 240 kr

Orm

2

2 240 kr

T

Timavgift

T

Timavgift

Tillägg för varje personekvivalent utöver det
första
Förbränningstoalett, mulltoalett eller liknande
Handläggning av anmälan/ansökan att
inrätta annat slag av toalett än vattentoalett utan latrin- och urinkompostering
och/eller prövning om eget
Torrtoalett med latrin- och urinkompostering
omhämndertagande av latrin och urin

Värmepumpsanläggning
3.14
3.15

Handläggning av ansökan/anmälan att
inrätta värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten

Spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet
3.16 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
Prövning enligt lokala föreskrifter
3.17 Prövning av ansökan om att hålla vissa djur
3.18
3.19
3.20

inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet

Annan prövning av frågor om tillstånd eller dispens enligt lokala föreskrifter

Anmälan av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning
3.21 Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Anmälan av miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet
3.22

Handläggning av anmälan av
anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöprövningsförordning
3.23
3.24

3.25

3.26

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

Belopp som
motsvarar den
årliga
tillsynsavgiften
som utgår för
verksamhet enligt
taxebilaga 2

Anmälningspliktiga verksamheter med
undantag för verksamheter i punkt 3.23

Vindkraft (verksamhetskod 40.100 ), täkter
(verksamhetskod 10.30 och 10.40)

T

Timavgift

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing,

5

5 600 kr

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård (om hud
penetreras), håltagning i öron (ej
engångskasetter), akupunktur,
skönhetsbehandling som innebär injektioner

4

4 480 kr

4

4 480 kr

Handläggning av anmälan om att driva bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor

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.
116

3.27
3.28
3.29

Skola med mer än 400 elever
Skola med mer än 100 och mindre än 400
Handläggning av anmälan om att driva skol- elever
och fritidsverksamhet
Skola med högst 100 elever

3.30

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet eller förskoleklass

12

13 440 kr

8

8 960 kr

6

6 720 kr

6

6 720 kr

Tillsyn
3.31 Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet enligt
förteckning i taxebilaga 2.
3.32
3.33

Tillsyn över mobila anläggningar med
verksamhet enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd:

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2
Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

Värdkommunen
Gästkommunen

T

Timavgift

3.34

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

T

Timavgift

3.35

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet

T

Timavgift

3.36

Tillsyn/inventering över enskilda avlopp

T

Timavgift

1

1 120 kr

Timmar

Avgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

Undersökningsavgift
3.37 Undersökningsavgift per strandbadvattenprov med tillägg för faktisk analyskostnad (tas vid
behov ut utöver fast årlig avgift)

4 Miljöskador 10 kap. miljöbalken
Ärendetyp
Prövning
4.1 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
Anmälan
4.2 Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från
verksamhetsutövare
4.3

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
4.4 Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

5 Vattenverksamhet 11 kap. miljöbalken
Ärendetyp
Timmar
Prövning
5.1 Prövning av ansökan att inrätta vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller
T
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kapitlet 21
och 22 §§ miljöbalken)
5.2

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd
av 9 kap. 10 § miljöbalken

Avgift
Timavgift

T

Timavgift

Anmälan
5.3 Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd
av 9 kap. 10 § miljöbalken

T

Timavgift

Tillsyn
5.4 Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

T

Timavgift
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6 Jordbruk och annan verksamhet 12 kap. miljöbalken
Ärendetyp
Prövning
6.1 Medge undantag från föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbalken

Timmar

Avgift

T

Timavgift

Anmälan
6.2 Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

T

Timavgift

Tillsyn
6.3 Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 §
miljöbalken.

T

Timavgift

T

Timavgift

Timmar

Avgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

0

Avgiftsfritt

1
2

1 120 kr
2 240 kr

6.4

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

7 Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap. miljöbalken
Ärendetyp
Prövning
7.1 Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
7.2

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Anmälan
7.3 Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
7.4

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
7.5 Handläggning av underrättelse enligt förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
7.6 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

Återkommande tillsyn
7.7 Återkommande tillsyn av anläggningar vilka ska lämna rapport enligt förordning (2016:1128) 1,5 h/år
om fluorerade växthusgaser
Tillsyn
7.8 Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413) om kosmetiska
T
produkter, § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning (2011:13)
7.9 Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om tatueringsfärger, § 31
T
Miljötillsynsförordning (2011:13)
7.10

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och/eller biotekniska organismer

T

1680 kr/år

Timavgift
Timavgift
Timavgift

8 Avfall och producentansvar 15 kap. miljöbalken
Ärendetyp
Timmar
Prövning
8.1
Prövning av ansökan om dispens eller tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på
T
fastigheten

Avgift
Timavgift

Anmälan
8.2
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på
annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

T

Timavgift

Tillsyn
8.3

T

Timavgift

Tillsyn av avfallshantering och producentansvar

9 Miljösanktionsavgifter 30 kap. miljöbalken
Ärendetyp
9.1

Avgift

Avgift för handläggning vid påförande av miljösanktionsavgift
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T

Timavgift

Taxebilaga 2 - Årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken
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

Jordbruk
Beskrivning

PN

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.
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.
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.
- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
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.
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Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

B

2 kap 1 §

1.10

18,50

20 720 kr

B

2 kap 2 §

1.11

17

19 040 kr

C

2 kap 3 §

1.20-1
1.20-2
1.2001

10
7,5
3,5

11 200 kr
8 400 kr
3 920 kr

U

-

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.
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.
Uppodling av annan mark än jorbruksmark för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel
eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än
5000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än
2000 men högst 5000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är högst 2000
kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 200 hektar för produktion av foder,
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 100 men högst 200 hektar för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 20 hektar men högst 100 hektar för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.

U

-

1.2002

1,5

1 680 kr

U

-

1.2003

T

Timavgift

C

2 kap 4 §

1.30

T

Timavgift

U

-

1.3001

8

8 960 kr

U

-

1.3002

5,5

6 160 kr

U

-

1.3003

T

Timavgift

U
U

-

1.3004
1.3005

3,5
5

3 920 kr
5 600 kr

U

-

1.3006

3,5

3 920 kr

U

-

1.3007

1,5

1 680 kr

U

-

1.3008

2

2 240 kr

Fiskodling och övervintring av fisk
Beskrivning

B

Lagrum i
MPF
3 kap 1 §

C

U

PN

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per
kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per
kalenderår.

Kod

TF

Avgift

5.10

12

13 440 kr

3 kap 2 §

5.20

6

6 720 kr

-

5.2001

T

Timavgift

Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineraler, berg, naturgrus och
Beskrivning

PN

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
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv)
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
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.

Lagrum i
MPF

Kod

Avgift

B

4 kap 1 §

10.10

21

23 520 kr

U

-

10.1001

3,5

3 920 kr

B

4 kap 2 §

10.11

20,5

22 960 kr

¹Tillsyn över all markavvattning inom verksamhetsområde för torvtäkt ingår i den årliga tillsynsavgiften
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TF

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.
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹
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.
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.
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.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen
mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen
mängd andra jordarter än naturgrus eller torv.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton totalt uttagen
mängd naturgrus eller andra jordarter, dock inte torv.
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 §.
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.
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.
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.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
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B

4 kap 3 §

10.20-1
10.20-2
10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6

20,5
16,5
11,5
9
7
16,5

22 960 kr
18 480 kr
12 880 kr
10 080 kr
7 840 kr
18 480 kr

10.20-7

13

14 560 kr

10.20-8

10

11 200 kr

10.20-9

8

8 960 kr

10.20-10

6,5

7 280 kr

U

-

10.2001

3

3 360 kr

U

-

10.2002

T

Timavgift

U

-

10.2003

3,5

3 920 kr

C

4 kap 4 §

10.30

4,5

5 040 kr

U

-

10.3001

4,5

5 040 kr

U

-

10.3002

T

Timavgift

C

4 kap 5 §

10.40

6

6 720 kr

U

-

10.4001

T

Timavgift

C

4 kap 6 §

10.50

6

6 720 kr

U

-

10.5001

2,5

2 800 kr

C

4 kap 7 §

10.60

6

6 720 kr

¹Tillsyn över all markavvattning inom verksamhetsområde för torvtäkt ingår i den årliga tillsynsavgiften

Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller
bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 §
miljöbalken.
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.

U

-

10.6001

T

Timavgift

A

4 kap 8 §

11.10

30

33 600 kr

B

4 kap 9 §

11.20

17,5

19 600 kr

Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
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
§.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet
sulfidmalm.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.

C

4 kap 10 §

11.30

8

8 960 kr

A

4 kap 11 §

13.10

140

156 800 kr

A

4 kap 12 §

13.20

70

78 400 kr

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.
Anläggning för utvinning av asbest.
Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

B

4 kap 15 §

13.50

20

22 400 kr

B

4 kap 16 §

13.60

19

21 280 kr

C

4 kap 17 §

13.70

T

Timavgift

Livsmedel och foder
Beskrivning

PN

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.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton
slaktvikt per kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton
slaktvikt per kalenderår.
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.
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.
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.
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.
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.
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Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

B

5 kap 1 §

15.10

22

24 640 kr

B

5 kap 2 §

15.20

12

13 440 kr

C

5 kap 3 §

15.30

7

7 840 kr

U

-

15.3001

T

Timavgift

B

5 kap 4 §

15.40

20,5

22 960 kr

B

5 kap 5 §

15.45

12

13 440 kr

C

5 kap 6 §

15.50

7,5

8 400 kr

U

-

15.5001

T

Timavgift

Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.
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.
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 läförk framställning
d k jä t llav livsmedel
k ff
t med
i
ll
d t och
i behandling
bä
k t av
i
Anläggning
beredning
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 läförk framställning
d k jä t llav livsmedel
k ff
t med
i
ll
d t och
i behandling
bä
k t av
i
Anläggning
beredning
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.

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.
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.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en
lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
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C

5 kap 7 §
15.80-1

8,5

9 520 kr

U

-

15.80-2
15.8001

4
T

4 480 kr
Timavgift

B

5 kap 8 §

15.90

18

20 160 kr

B

5 kap 9 §

15.95

13

14 560 kr

C

5 kap 10 §

15.101

8

8 960 kr

U

-

15.10101

T

Timavgift

C

5 kap 11 §

15.125

6

6 720 kr

U

-

15.12501

T

Timavgift

U

-

15.12502

T

Timavgift

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

B

5 kap 15 §

15.170

21

23 520 kr

C

5 kap 16 §

15.180-1

12,5

14 000 kr

15.180-2

8,5

9 520 kr

Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
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.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
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.
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U

-

15.180-3

5

5 600 kr

15.18001

T

Timavgift

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

B

5 kap 20 §

0

15

16 800 kr

C

5 kap 21 §

15.220

8

8 960 kr

U

-

15.22001

T

Timavgift

B

5 kap 22 §

15.230

14

15 680 kr

C

5 kap 23 §

15.240-1
15.240-2
15.240-3

9
6
4

10 080 kr
6 720 kr
4 480 kr

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 §.
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 §.
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.
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 §.
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.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanolå per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
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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.
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

-

15.24001

T

Timavgift

U

-

15.24002

T

Timavgift

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

B

5 kap 26 §

15.270

15

16 800 kr

U

-

15.27001

T

Timavgift

C

5 kap 27 §

15.280

9,5

10 640 kr

U

-

15.28001

T

Timavgift

C

5 kap 28 §

15.310

6

6 720 kr

B

5 kap 29 §

15.330

20,5

22 960 kr

C

5 kap 30 §

15.340-1

12

13 440 kr

15.340-2
15.34001

7
T

7 840 kr
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 §.

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 §.
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.
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 §.
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.
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 §§.
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.
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.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
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.
126

U

-

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

B

5 kap 33 §

15.370

19

21 280 kr

U

-

15.37001

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.
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.

Textilvaror
Beskrivning

PN

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.
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B

Lagrum i
MPF
6 kap 1 §

Kod
17.10

TF
22

Avgift
24 640 kr

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 -kAnnan
f
i
kän
l förbehandling
d å
beredning
eller färgning av mer än 2500 ton

B

6 kap 2 §

textilmaterial per kalenderår.
- 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.
- 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.

17.20-1

16

17 920 kr

17.20-2

12,5

14 000 kr

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.
Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.
Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.

U

-

17.3001

T

Timavgift

U
U

-

17.3002
17.3003

4
T

4 480 kr
Timavgift

Päls, skinn och läder
Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer
än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.
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

Lagrum i
MPF
7 kap 1 §

B

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 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller
skinn per kalenderår.
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.
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.

Beskrivning

PN

Kod

TF

Avgift

18.10

22

24 640 kr

7 kap 2 §

18.20

13

14 560 kr

C

7 kap 3 §

18.30

7

7 840 kr

U

-

18.3001

T

Timavgift

U

-

18.3002

T

Timavgift

U

-

18.3003

T

Timavgift

Trävaror
Beskrivning

PN

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.
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.
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Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

B

8 kap 1 §

20.05

19,5

21 840 kr

C

8 kap 2 §

20.10

12

13 440 kr

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.
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per
kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per
kalenderår.
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 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per
kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter
per kalenderår.
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
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- 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.
- 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.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- 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.
- 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.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter
råvara per kalenderår.
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.
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.
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.
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.
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B

C

C

8 kap 3 §
20.20-1
20.20-2

18
15

20 160 kr
16 800 kr

20.20-3

12,5

14 000 kr

20.30-1

10

11 200 kr

20.30-2

7

7 840 kr

20.3001

T

Timavgift

20.40-1

11,5

12 880 kr

20.40-2

8

8 960 kr

20.40-3

4

4 480 kr

20.40-4

11,5

12 880 kr

20.40-5

8

8 960 kr

20.40-6

4

4 480 kr

20.40-7

6

6 720 kr

20.4001

T

Timavgift

8 kap 4 §

8 kap 5 §

U

-

20.4002

T

Timavgift

U

-

20.4003

T

Timavgift

B

8 kap 6 §

20.50

16,5

18 480 kr

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.

20.60

6

6 720 kr

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten,
eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-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.

20.70-1

16

17 920 kr

20.70-2

10

11 200 kr

- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med
begjutning av vatten, eller
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 §.

20.70-3

6,5

7 280 kr

20.80-1

4

4 480 kr

20.80-2

3

3 360 kr

3
5
3,5
2

3 360 kr
5 600 kr
3 920 kr
2 240 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 §.

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med
vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med
vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
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.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m3 fub) i vatten.
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.
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.
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C

8 kap 7 §

B

8 kap 8 §

C

8 kap 9 §

U

-

20.80-3
20.80-4
20.80-5
20.8001

U

-

20.8002

T

Timavgift

C

8 kap 10 §

20.90

6

6 720 kr

U

-

20.9001

3

3 360 kr

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

Massa, papper och pappersvaror
Beskrivning

PN

Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä,
returfiber eller andra fibrösa material.
Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 21.10.
Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton
per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller
högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.

A

Lagrum i
MPF
9 kap 1 §

Kod

TF

Avgift

21.10-i

100

112 000 kr

U

-

21.1001

T

Timavgift

A

9 kap 2 §

21.30

60

67 200 kr

B

9 kap 3 §

21.40

18

20 160 kr

U

-

21.4001

T

Timavgift

Fotografisk och grafisk produktion
Beskrivning

PN

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
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 av processavloppsvatten
k ll
k l d å där mer än 5 000
Anläggning
utan utsläpp

kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas
per kalenderår.
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.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas
per kalenderår.

C

Lagrum i
Kod
MPF
10 kap 1 §
22.10

TF

Avgift
7

7 840 kr

C
U

10 kap 2 §
-

22.20
22.4001

6
3

6 720 kr
3 360 kr

U

-

22.4002

2

2 240 kr

U

-

22.4003

T

Timavgift

U

-

22.4004

4

4 480 kr

U

-

22.4005

T

Timavgift

Stenkolsprodukter, raffinerade peroleumprodukter och kärnbränsle
Beskrivning

PN

Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
Anläggning för tillverkning av koks.
Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.
Anläggning för framställning av kol (hårt kol).
Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4
§.
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.

A
A
A
A
A
B

Lagrum i
Kod
MPF
11 kap 1 §
23.05
11 kap 2 §
23.10
11 kap 3 §
23.11
11 kap 4 §
23.12
11 kap 5 §
23.13
11 kap 6 §

23.20

TF

Avgift

110
75
110
140
80

123 200 kr
84 000 kr
123 200 kr
156 800 kr
89 600 kr

17

19 040 kr

Kemiska produkter
Beskrivning

PN

Organiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.
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Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

A

12 kap 1 §

24.01

30

33 600 kr

B

12 kap 2 §

24.02

20

22 400 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår.

A

12 kap 3 §

24.03

30

33 600 kr

B

12 kap 4 §

24.04

20

22 400 kr

A

12 kap 5 §

24.05

40

44 800 kr

B

12 kap 6 §

24.06

28

31 360 kr

A

12 kap 7 §

24.07

30

33 600 kr

B

12 kap 8 §

24.08

20

22 400 kr

A

12 kap 9 §

24.09

40

44 800 kr

B

12 kap 10 §

24.10

28

31 360 kr

A

12 kap 11 §

24.11

50

56 000 kr

B

12 kap 12 §

24.12

33

36 960 kr

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.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår.
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 15 §

24.15

30

33 600 kr

B

12 kap 16 §

24.16

20

22 400 kr

A

12 kap 17 §

24.17

35

39 200 kr

B

12 kap 18 §

24.18

24

26 880 kr

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.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår.

B

12 kap 20 §

24.20

20

22 400 kr

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

A

12 kap 23 §

24.23

30

33 600 kr

B

12 kap 24 §

24.24

20

22 400 kr

A

12 kap 25 §

24.25

30

33 600 kr

B

12 kap 26 §

24.26

22

24 640 kr

Oorganiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår.
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Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår.
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.
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.
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 åför
f att
f genom
k ä kemisk
ll k eller
li
Anläggning
biologisk reaktion i industriell skala per

A

12 kap 27 §

24.27

30

33 600 kr

B

12 kap 28 §

24.28

22

24 640 kr

A

12 kap 29 §

24.29

35

39 200 kr

B

12 kap 30 §

24.30

24

26 880 kr

A

12 kap 31 §

24.31

30

33 600 kr

B

12 kap 32 §

24.32

22

24 640 kr

A

12 kap 33 §

24.33

30

33 600 kr

B

12 kap 34 §

24.34

22

24 640 kr

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
Läkemedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.

B

12 kap 37 §

24.37

18,5

20 720 kr

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 §.
Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
Sprängämnen
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår.
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 40 §

24.40

10,5

11 760 kr

C

12 kap 41 §

24.41

10,5

11 760 kr

A

12 kap 42 §

24.42

50

56 000 kr

B

12 kap 43 §

24.43

31

34 720 kr

C

12 kap 44 §

24.44

7,5

8 400 kr

kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel
b
d å f f och
k ä biocider
ll k li
Växtskyddsmedel
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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
Tillståndsplikten
gäller inte

B

12 kap 45 §

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 Mer änk 10 ton färg
d eller
till lack
ti per
ll kalenderår, eller mer än 5 000 ton

C

12 kap 46 §

24.45

11

12 320 kr

24.46-1

8

8 960 kr

24.46-2
24.46-3

5,5
8

6 160 kr
8 960 kr

24.46-4

6

6 720 kr

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 §.

gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
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.
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U

-

24.4601

T

Timavgift

U

-

24.4602

T

Timavgift

U

-

24.4603

T

Timavgift

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

Gummi- och plastvaror
Beskrivning

PN

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 §.
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår
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 §.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen
baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
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

Lagrum i
Kod
MPF
13 kap 1 §

TF

Avgift

25.10-1
25.10-2

18,5
15

20 720 kr
16 800 kr

25.11-1

10

11 200 kr

25.11-2

8,5

9 520 kr

25.11-3

6

6 720 kr

25.11-4

5

5 600 kr

25.1101

T

Timavgift

- 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.
- 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.
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 §.

25.20-2

20,5

22 960 kr

25.20-3

16

17 920 kr

C

13 kap 2 §

U

-

B

13 kap 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

135

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.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller
kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
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.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller
kalandrering med plast.

25.50-1
25.50-2
25.50-3
25.50-4

8,5
6,5
4,5
8

9 520 kr
7 280 kr
5 040 kr
8 960 kr

25.50-5

6,5

7 280 kr

25.50-6

5

5 600 kr

25.50-7

3,5

3 920 kr

25.50-8

2,5

2 800 kr

25.5001

T

Timavgift

25.5002

T

Timavgift

Mineraliska produkter
Beskrivning

PN

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.
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.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
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
§.

Lagrum i
MPF

136

TF

Avgift

B

14 kap 1 §

26.05

20

22 400 kr

B

14 kap 2 §

26.10

20

22 400 kr

U
B

14 kap 3 §

26.1001

T

Timavgift

26.20-1

25,5

28 560 kr

26.20-2

17,5

19 600 kr

26.20-3

10,5

11 760 kr

26.20-4

7,5

8 400 kr

26.30

6,5

7 280 kr

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av blyeller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
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 §.

Kod

C

14 kap 4 §

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten 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.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

U

-

26.3001

T

Timavgift

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.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

B

14 kap 6 §

26.50

15,5

17 360 kr

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 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.
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
Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.

C

14 kap 8 §

26.60

7,5

8 400 kr

U

-

26.6001

T

Timavgift

A

14 kap 9 §

26.70

130

145 600 kr

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.
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 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion
på högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.

B

14 kap 11 §

26.90

16

17 920 kr

C

14 kap 12 §

26.100

7,5

8 400 kr

U

-

26.10001

T

Timavgift

C

14 kap 13 §

26.110

8,5

9 520 kr

U

-

26.11001

T

Timavgift

C
U

14 kap 14 §
-

26.120
26.12001

7,5
T

8 400 kr
Timavgift

B
B

14 kap 15 §
14 kap 16 §

26.130
26.140

29
15

32 480 kr
16 800 kr

Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 §
eller 4 kap. 16 §.
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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.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan
eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12
500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 50 ton per dygn eller högst 12 500
ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

26.150-1

7,5

8 400 kr

26.150-2

6

6 720 kr

U

-

26.15001

T

Timavgift

C
B

14 kap 18 §
14 kap 19 §

26.160
26.170

5,5
11

6 160 kr
12 320 kr

U

-

26.17001

6,5

7 280 kr

C

14 kap 20 §

26.180

11,5

12 880 kr

Stål och metall
Beskrivning

PN

Lagrum i
Kod
MPF
15 kap 1 §
27.10

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

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
§.
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 2 §

A

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.
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.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer
än 100 000 ton stål per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av
högst 100 000 ton stål per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktionen är mer än 20 ton per
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
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 §.
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 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är högst 10 ton per kalenderår.

138

TF

Avgift

150

168 000 kr

27.20

100

112 000 kr

15 kap 3 §

27.25

120

134 400 kr

A

15 kap 4 §

27.26

90

100 800 kr

A

15 kap 5 §

27.27

70

78 400 kr

A

15 kap 6 §

27.31

60

67 200 kr

B

15 kap 7 §
11
7,5
22

12 320 kr
8 400 kr
24 640 kr

B

15 kap 8 §

27.32-1
27.32-2
27.40-i

B

15 kap 9 §

27.50

14,5

16 240 kr

C

15 kap 10 §

27.60

6

6 720 kr

U

-

27.6001

T

Timavgift

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.
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.
- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.
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 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
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 §.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

B

15 kap 15 §

27.110

15

16 800 kr

B

15 kap 16 §
27.120-1
27.120-2
27.120-3
27.120-4

26,5
22
16,5
10

29 680 kr
24 640 kr
18 480 kr
11 200 kr

23
19,5
15
11,5
10
8
6

25 760 kr
21 840 kr
16 800 kr
12 880 kr
11 200 kr
8 960 kr
6 720 kr

T

Timavgift

B

15 kap 17 §

C

15 kap 18 §

27.130-1
27.130-2
27.130-3
27.130-4
27.130-5
27.130-6
27.140

U

-

27.14001

Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning
Beskrivning

PN

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
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B

Lagrum i
Kod
MPF
16 kap 1 §

TF

Avgift

28.10-1

16

17 920 kr

28.10-2

13,5

15 120 kr

28.10-3

11,5

12 880 kr

28.10-4

9

10 080 kr

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.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
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 §.
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.
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
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 §.
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.
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 §.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan
uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår
utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med
uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår
med uppsamling och filter.
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B

16 kap 2 §

C

16 kap 3 §

B

16 kap 4 §

28.20-1

14

15 680 kr

28.20-2

11,5

12 880 kr

28.20-3

9,5

10 640 kr

28.20-4

7,5

8 400 kr

28.25

7

7 840 kr

28.30-1
28.30-2

14
11,5

15 680 kr
12 880 kr

28.30-3

9,5

10 640 kr

28.30-4

7,5

8 400 kr

C

16 kap 5 §

28.40

6

6 720 kr

U

-

28.4001

T

Timavgift

B

16 kap 6 §

28.50-1

20

22 400 kr

28.50-2

17,5

19 600 kr

28.50-3

14,5

16 240 kr

28.50-4

12

13 440 kr

28.50-5

11

12 320 kr

28.50-6

9,5

10 640 kr

28.50-7

7,5

8 400 kr

28.50-8

6

6 720 kr

Blästring av mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10
§.
Blästring av högst 500 kvadratmeter yta.
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 §.
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 §.
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 7 §

28.71

5

5 600 kr

U
B

16 kap 8 §

28.7101
28.80

T
12,5

Timavgift
14 000 kr

C

16 kap 9 §

28.90

7

7 840 kr

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

28.9501

4

4 480 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

-

Elektriska artiklar
Beskrivning

PN

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller
kadmium, bly eller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller
kadmium, bly eller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som innehåller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.

A

Lagrum i
Kod
MPF
17 kap 1 §
31.10

TF

Avgift

120

134 400 kr

B

17 kap 2 §

31.20

16

17 920 kr

C

17 kap 3 §

31.30

16

17 920 kr

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
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Metallbearbetning
Beskrivning

PN

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
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.
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår
till högst 3,5 ton.
- Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår
till mer än 3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
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 §.

Lagrum i
MPF

C
U
C

18 kap 1 §
18 kap 2 §

B

18 kap 3 §

Kod

TF

Avgift

34.10
34.1001
34.20

8
T
8

8 960 kr
Timavgift
8 960 kr

34.30-1

26

29 120 kr

34.30-2

21

23 520 kr

34.30-3

18

20 160 kr

34.30-4

14

15 680 kr

34.30-5

19

21 280 kr

34.30-6

15

16 800 kr

34.30-7

12

13 440 kr

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
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

0
C

18 kap 5 §

34.50

T

Timavgift

A

18 kap 6 §

34.60

90

100 800 kr

B

18 kap 7 §

34.70-1

18

20 160 kr

34.70-2

14,5

16 240 kr

Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en
tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000
kvadratmeter.
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.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men högst
75 kubikmeter.
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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.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskiner-na är större än 10 kubikmeter men högst
20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10
kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5
kubikmeter.
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.
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.

C

18 kap 8 §

34.80-1

11,5

12 880 kr

34.80-2

9,5

10 640 kr

34.80-3

6,5

7 280 kr

U

-

34.8001

3,5

3 920 kr

U

-

34.8002

T

Timavgift

Förbrukning av organiska lösningsmedel
Beskrivning

PN

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.
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.
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.
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Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

19 kap 1 §

B

19 kap 2 §

39.10

19

21 280 kr

B

19 kap 3 §

39.15

18

20 160 kr

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,
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 §.
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 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår.
- 2. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade
organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton
organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 ton
organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska
lösningsmedel.
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C

19 kap 4 §

39.30

8,5

9 520 kr

C

19 kap 5 §

39.35

7,5

8 400 kr

C

19 kap 6 §

39.50-1

8,5

9 520 kr

39.50-2

7,5

8 400 kr

39.50-3

5,5

6 160 kr

U

-

39.5001

T

Timavgift

U

-

39.5002

4

4 480 kr

U

-

39.5003

2,5

2 800 kr

U

-

39.5004

T

Timavgift

Hantering av bränslen och andra kemiska produkter
Beskrivning

PN

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,
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.

B

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

145

Lagrum i
Kod
MPF
20 kap 1 §
39.60

20 kap 2 §

39.70

TF

Avgift

26

29 120 kr

10

11 200 kr

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",
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

U

-

39.7001

T

Timavgift

B

20 kap 3 §

39.80

15,5

17 360 kr

Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per
kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat
träbränsle per kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat
träbränsle per kalenderår.

U

-

39.8001

T

Timavgift

C

20 kap 4 §

39.90

6

6 720 kr

U

-

39.9001

T

Timavgift

Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla
Beskrivning

PN

Ordförklaring
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap.
miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
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 §.
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 §.
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.
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Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

21 kap 1 §

B

21 kap 2 §

40.01

19

21 280 kr

C

21 kap 3 §

40.02

7

7 840 kr

B

21 kap 4 §

40.05

18

20 160 kr

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 §.
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.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än
300 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50
megawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300
megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100
megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20
megawatt men mindre än 50 megawatt.
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.

B

21 kap 5 §

40.15

15

16 800 kr

C

21 kap 6 §

40.20

T

Timavgift

A

21 kap 8 §

40.40-i

100

112 000 kr

B

21 kap 9 §
40.50-1

23

25 760 kr

40.50-2

18,5

20 720 kr

40.51

14,5

16 240 kr

B

21 kap 10 §

C

21 kap 11 §

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20
40.60-1
11
12 320 kr
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller
biogen eller fossil bränslegas
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5
40.60-2
7,5
8 400 kr
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller
biogen eller fossil bränslegas
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20
40.60-3
6,5
7 280 kr
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas
Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10
U
40.6001
T
Timavgift
megawatt.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20
C 21 kap 12 §
40.70
4,5
5 040 kr
megawatt.
Vindkraft
För vindkraft tas en grundavgift ut (enligt punkterna nedan) med tillägg av en tjugondel gånger grundavgiften för varje verk
Verksamhet med
B 21 kap 13 §
40.90
5
5 600 kr
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.
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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.
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.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för
en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för
en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.

U

-

40.10001

T

Timavgift

C

21 kap 16 §

40.110

5

5 600 kr

C

21 kap 17 §

40.120

3

3 360 kr

U

-

40.12001

T

Timavgift

Vattenförsörjning
Beskrivning

PN

Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för
mer än 50 000 personer.
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.
Vattenverk för högst 5 000 personer.

U

Lagrum i
MPF
-

Kod

TF

Avgift

41.9001

6,5

7 280 kr

U

-

41.9002

4,5

5 040 kr

U

-

41.9003

T

Timavgift

Fordonservice och drivmedelshantering
Beskrivning

PN

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.
- 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.
- 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.

148

C

Lagrum i
Kod
MPF
23 kap 1 §

TF

Avgift

50.10-1

12,5

14 000 kr

50.10-2

10

11 200 kr

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.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
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 §.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter
flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter
flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 100 men högst 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 100 kubikmeter flytande
motorbränsle för försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter
gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

U

-

50.1001

5,5

6 160 kr

U

-

50.1002

3,5

3 920 kr

U

-

50.1003

T

Timavgift

C

23 kap 2 §

50.20-1

7,5

8 400 kr

50.20-2

5

5 600 kr

50.20-3

6,5

7 280 kr

50.20-4

4

4 480 kr

U

-

50.2001

2

2 240 kr

U

-

50.2002

T

Timavgift

U

-

50.2003

T

Timavgift

U
U

-

50.2004
50.2005

2
T

2 240 kr
Timavgift

Hamnar och flygplatser samt annan trafikinfrastruktur
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

A

24 kap 3 §

63.30

100

112 000 kr

B

24 kap 4 §

63.40

45

50 400 kr

C

24 kap 5 §

63.50

7

7 840 kr

U

-

63.5001

T

Timavgift

Flygplatser
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet,
om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre
än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår
äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4
§.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår
äger rum.
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
Övriga
spåranläggningar.

U

-

63.10102

3

3 360 kr

U

-

63.10103

T

Timavgift
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Laboratorier
Beskrivning

PN

Lagrum i
Kod
MPF
25 kap 1 §
73.10

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

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000
kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är
större än 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är
högst 5 000 kvadratmeter.

U

-

U
U

TF

Avgift
8

8 960 kr

73.1001

T

Timavgift

-

73.1002

T

Timavgift

-

73.1003

T

Timavgift

Tankrengöring
Beskrivning

PN

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",
- 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.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än
den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter
per kalenderår.
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 §.

B

C

Lagrum i
Kod
MPF
26 kap 1 §

26 kap 2 §

TF

Avgift

74.10-1

11,5

12 880 kr

74.10-2

8

8 960 kr

74.20

4

4 480 kr

Hälso- och sjukvård
Beskrivning

PN

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som
steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.
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C
U
C
U

Lagrum i
Kod
MPF
27 kap 1 §
85.10
85.1001
27 kap 2 §
85.20
-

85.3001

TF

Avgift
9
T
3

10 080 kr
Timavgift
3 360 kr

T

Timavgift

Rening av avloppsvatten
Beskrivning

PN

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.
- Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter.

B

Lagrum i
Kod
MPF
28 kap 1 §

TF

Avgift

90.10-1

35

39 200 kr

90.10-2

25

28 000 kr

90.11

20

22 400 kr

- 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

90.15-3

14

15 680 kr

90.16-1

19

21 280 kr

90.16-2

16

17 920 kr

- Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

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 §.

- Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs av
en annan verksamhetsutövare.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter.
- Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 1000 men högst 2 000 personekvivalenter.

B

28 kap 2 §

B

28 kap 3 §

C

28 kap 4 §

- Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 200 men högst 1000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 50 men högst 200
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 50
personekvivalenter.

U

-

90.1601

7,5

8 400 kr

U

-

90.1602

T

Timavgift

Avfall
Beskrivning

PN

Ordförklaringar
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning,
materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses i
d
k i avfall
l d och deponering
i 15 kavses iiljdetta
b lkkapitel detsamma som i
Med farligt
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Kod

TF

Avgift

29 kap 1 §
29 kap 2 §

avfallsförordningen (2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta
kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
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.

Lagrum i
MPF

29 kap 3 §
29 kap 4 §

A

29 kap 5 §

90.180

200

224 000 kr

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.
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår.

A

29 kap 6 §

90.181

200

224 000 kr

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.
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.
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.
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 §

A

29 kap 9 §

90.200

120

134 400 kr

A

29 kap 10 §

90.201

120

134 400 kr

B

29 kap 11 §

90.210

41

45 920 kr

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.
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.
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.
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 13 §

90.212

41

45 920 kr

B

29 kap 14 §

90.213

41

45 920 kr

B

29 kap 15 §

90.220

26,5

29 680 kr

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

B

29 kap 18 §

90.271

17,5

19 600 kr

C

29 kap 19 §

90.281

4,5

5 040 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.
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.
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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.
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 §.

A

29 kap 20 §

90.290

120

134 400 kr

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 §.
Deponera farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per
kalenderår.
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 22 §

90.310

15,5

17 360 kr

A

29 kap 23 §

90.320

200

224 000 kr

B

29 kap 24 §

90.330

25

28 000 kr

Deponera farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller
24 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
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.
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 25 §
90.340-1

16,5

18 480 kr

C

29 kap 26 §

90.340-2
90.341

10,5
5,5

11 760 kr
6 160 kr

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.
- mängden avfall är större än 750 kg men högst 500 ton per kalenderår

C

29 kap 29 §
90.391-1

7,5

8 400 kr

90.391-2

3,5

3 920 kr

90.161

18

20 160 kr

- mängden avfall är högst 750 kg per kalenderår
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 §.
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B

29 kap 30 §

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.
- Den tillförda mängden icke-farligt avfall, annat än park- och
trädgårdsavfall, är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
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.
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.
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.
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.
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp-lagda massor på en och
samma sammanhängande plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
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 §.
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 §.
Konvertering av smittförande avfall
På ett sjukhus konvertera smittförande avfall.
Avvattning
Avvattna icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000
ton.
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90.171-1

5

5 600 kr

90.171-2

3

3 360 kr

90.171-3

6

6 720 kr

U

-

90.17101

T

Timavgift

B

29 kap 32 §

90.241

19,5

21 840 kr

C

29 kap 33 §

90.251

6,5

7 280 kr

B

29 kap 34 §
90.131-1

19

21 280 kr

90.131-2

14

15 680 kr

90.131-3

9

10 080 kr

90.131-4

6,5

7 280 kr

90.131-5

4

4 480 kr

C

29 kap 35 §

90.141

4

4 480 kr

B

29 kap 36 §

90.361

18,5

20 720 kr

C

29 kap 37 §

90.370

10

11 200 kr

C

29 kap 38 §

90.382

4,5

5 040 kr

C

29 kap 39 §

90.375

7,5

8 400 kr

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 §.
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.
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.
- Mängden avfall är mer än 75 000 ton per kalenderår.
- Mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår
Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnadseller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per
kalenderår.
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.
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.
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
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.
Förberedelse för återanvändning
Förbereda avfall för återanvändning.
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B

29 kap 40 §

90.100

12,5

14 000 kr

C

29 kap 41 §

90.110

6

6 720 kr

B

29 kap 42 §

90.70-1
90.70-2

12,5
9

14 000 kr
10 080 kr

C

29 kap 43 §

90.80

4,5

5 040 kr

U

-

90.8001

T

Timavgift

C

29 kap 44 §

90.90

5

5 600 kr

B

29 kap 45 §

90.119-1

10,5

11 760 kr

90.119-2

7

7 840 kr

C

29 kap 46 §

90.120

9

10 080 kr

C

29 kap 47 §

90.29

5,5

6 160 kr

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.
- 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.
- 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.

B

29 kap 48 §

- 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.

90.30-1

17,5

19 600 kr

90.30-2

13

14 560 kr

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.
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.

U

-

90.4001

T

Timavgift

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

B

29 kap 55 §

90.458

25

28 000 kr

B

29 kap 56 §

90.408

10,5

11 760 kr

A

29 kap 60 §

90.480

30

33 600 kr

B

29 kap 61 §

90.485

15

16 800 kr

B

29 kap 62 §

90.500

11

12 320 kr

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
Underjordsförvara icke-farligt avfall.
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.
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.
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är
planerad att lagras är högst 100 000 ton.
Avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250).
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Avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från anläggningar
som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §.
Borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av
koldioxid.
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 63 §

90.510

6

6 720 kr

C

29 kap 64 §

90.520

6

6 720 kr

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 samförbränningseller 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
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.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100
å avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000
- Den tillförda mängden

A

29 kap 68 §

90.410

100

112 000 kr

B

29 kap 69 §

90.420-1

25

28 000 kr

90.420-2

20

22 400 kr

90.420-3

16

17 920 kr

90.420-4

12

13 440 kr

90.420-5

8,5

9 520 kr

90.430

6,5

7 280 kr

ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton
per kalenderår.
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.
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C

29 kap 70 §

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.
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 mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton
per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår.
Uppläggning av snö
Uppläggning av mer än 10 000 ton snö per år från gaturenhållning.
Uppläggning av mer än 1000 ton snö per år från gaturenhållning.
Uppläggning av mindre än 1000 ton snö per år från gaturenhållning.

A

29 kap 71 §

B

29 kap 72 §

U
U
U

0
0

90.440

150

168 000 kr

90.450-1

33

36 960 kr

90.450-2

25

28 000 kr

90.450-3

18

20 160 kr

90.60001
90.60002
90.60003

6
3
T

6 720 kr
3 360 kr
Timavgift

Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar
Beskrivning

PN

Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter)
eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.

B

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.
- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
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.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.
Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.
Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

C

Lagrum i
Kod
MPF
30 kap 1 §
92.10

TF

Avgift

19,5

21 840 kr

9,5
6
3
T

10 640 kr
6 720 kr
3 360 kr
Timavgift

4,5
5,5
4
T

5 040 kr
6 160 kr
4 480 kr
Timavgift

30 kap 2 §

U

-

92.20-1
92.20-2
92.20-3
92.2001

C
U
U
U

30 kap 3§
-

92.30
92.10001
92.10002
92.10003

Textiltvätterier
Beskrivning

PN

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 §.
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.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

C

Lagrum i
Kod
MPF
31 kap 1 §
93.10

TF

Avgift
9

10 080 kr

U

-

93.1001

4

4 480 kr

U

-

93.1002

T

Timavgift

Begravningsverksamhet
Beskrivning

PN

Krematorium.

B
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Lagrum i
Kod
MPF
32 kap 1 §
93.20

TF

Avgift
9

10 080 kr

Övriga miljöfarliga verksamheter
Beskrivning
Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per
kalenderår.
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men
högst 10 ton pulver per kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.

PN

Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

U

-

100.1001

3

3 360 kr

U

-

100.1002

1,5

1 680 kr

U

-

101.1001

3

3 360 kr

U

-

101.1002

2

2 240 kr

U

-

101.1003

T

Timavgift

U

-

101.1004

2

2 240 kr

U

-

101.1005

1,5

1 680 kr

U

-

101.1006

T

Timavgift

Hälsoskyddsverksamheter
Beskrivning
Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med fler än 400 elever
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med fler än 100 elever men högst 400
elever
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 100 elever
Internationell skola
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola med fler än 400 elever

PN

Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

C
C

-

200.10-1
200.10-2

12
9

13 440 kr
10 080 kr

C
C
C

-

200.10-3
200.10-4
200.10-5

6
6
12

6 720 kr
6 720 kr
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
Förskola med fler än 25 men högst 125 barn
Förskola med högst 25 barn
Förskoleklass, öppen förskola
Familjedaghem
Samlingslokaler och liknande
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
Fritidsgård och liknande
Skönhetsvård och liknande
Solarium
Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr
Frisersalong
Vård och hälsa
Lokaler för vård eller annat omhändertagande med fler än 25 boenden²
Lokaler för vård eller annat omhändertagande med högst 25 boenden²
Kosmetisk pigmentering, injektioner och liknande
Akupunktur
Fotvård
Tatuering och piercing som egen verksamhet med återanvändning av
stickande och skärande verktyg
Tatuering och piercing som egen verksamhet utan återanvändning av
stickande och skärande verktyg
Kiropraktor, naprapat, massör och liknande
Övriga alternativa behandlingar

C
C
C
C
U

-

200.10-8
200.10-9
200.10-10
200.10-11
200.10-12

8
6
4
T
T

8 960 kr
6 720 kr
4 480 kr
Timavgift
Timavgift

U
U
U

-

200.20-1
200.20-2
200.20-3

T
T
T

Timavgift
Timavgift
Timavgift

C
U
U

-

200.30-1
200.30-2
200.30-3

T
T
T

Timavgift
Timavgift
Timavgift

U
U
C
C
C
C

-

200.40-1
200.40-2
200.40-3
200.40-4
200.40-5
200.40-6

4
2
2
2
3
5

4 480 kr
2 240 kr
2 240 kr
2 240 kr
3 360 kr
5 600 kr

C

-

200.40-7

3

3 360 kr

U
U

-

200.40-8
200.40-9

T
T

Timavgift
Timavgift

159 debiteras med timavgift.
²Grupp- och stödboende omfattas inte av årlig tillsynsavgift. Dessa

Idrott och liknande
Idrottsanläggning, gym med organiserad träning eller motsvarande
Gym utan organiserad gruppträning
Idrottsplats eller motsvarande
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor, med fler än 4 bassänger
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor, med högst 4 bassänger
Strandbad
Boende
Fastighetsägare med fler än 1000 lägenheter
Fastighetsägare med fler än 500 lägenheter men högst 1000 lägenheter
Fastighetsägare med fler än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter
Fastighetsägare med mindre än 200 lägenheter
Fastighetsägare med mindre än 20 lägenheter
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende,
vandrarhem, kriminalvård, asylboende, lägergård och liknande, från och med
75 bäddar
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende,
vandrarhem, kriminalvård, asylboende, lägergård och liknande, från och med
20 bäddar
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende,
vandrarhem, kriminalvård, asylboende, lägergård och liknande, med mindre
än 20 bäddar
Camping/stuganläggning från och med 20 bäddar
Camping/stuganläggning med mindre än 20 bäddar
Övrigt tillfälligt boende
Förvaring av djur
Lokaler för förvaring av djur

160

U
U
U
C

-

200.50-1
200.50-2
200.50-3
200.50-4

T
T
T
6

Timavgift
Timavgift
Timavgift
6 720 kr

C

-

200.50-5

4

4 480 kr

U

-

200.50-6

2

2 240 kr

U
U
U
U
U
U

-

200.60-1
200.60-2
200.60-3
200.60-4
200.60-5
200.60-6

8
6
4
3
T
4

8 960 kr
6 720 kr
4 480 kr
3 360 kr
Timavgift
4 480 kr

U

-

200.60-7

1,5

1 680 kr

U

-

200.60-8

T

Timavgift

U
U
U

-

200.60-9
200.60-10
200.60-11

1,5
T
T

1 680 kr
Timavgift
Timavgift

U

-

200.70-1

T

Timavgift

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.
•

0

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.

Normalläget. Alla nya anläggningar placeras i erfarenhetsklass 0.
Kriterier:
• Verksamheten har en egenkontroll som fungerar bra trots mindre
brister.
•

C
+ 25 % av
tillsynsavgiften

Tillsynsmyndigheten har noterat några avvikelser vid tillsynen och
verksamhetsutövaren åtgärdar det som tillsynsmyndigheten
påpekar.

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Kommunstyrelsen

§ 162

Dnr 2019/00651

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
Kommunstyrelsens 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.
Ärendebeskrivning
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-10-17

KS 2019/00675

Ekonomienheten
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
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 14 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

Årlig offentlig kontroll
Händelsestyrd kontroll
Inställelseavgift

Avgift 2019

1 160 kr
1 030 kr
320 kr

Avgift 2020

1 190 kr
1 080 kr
330 kr

Procentuell ökning
2,59 %
4,85 %
3,13 %

Ytterligare beslutsunderlag finns i bifoga skrivelse från VGS,
ordförandebeslut.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-10-17

KS 2019/00675

Beslutsunderlag
Ordförande beslut VGS, Livsmedelstaxa
Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, VGS
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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.

168

4§

Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd efter handläggning.

Timavgift
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften
5§
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
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11
7§
§ 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 EUbestämmelser 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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§ 166

Dnr 2019/00675

Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas.
2. Den nya taxan träder i kraft den 14 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.
Ärendebeskrivning
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

Årlig offentlig kontroll
Händelsestyrd kontroll
Inställelseavgift

Avgift 2019

1 160 kr
1 030 kr
320 kr

Justerandes signatur

Avgift 2020

1 190 kr
1 080 kr
330 kr

Procentuell ökning
2,59 %
4,85 %
3,13 %

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Ordförande beslut VGS, Livsmedelstaxa
Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Referens

2019-10-17

KS 2019/00684

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
[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
Timtaxa

1 090 kr

1 120 kr

Procentuell ökning
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
Handläggning med anledning av ansökan
om stadigvarande tobakstillstånd.
Handläggning med anledning av ansökan
om tillfälligt tobakstillstånd.
Handläggning med anledning anmälan om
ändring av tillståndspliktig verksamheten.
Handläggning med anledning av anmälan
om försäljning av elektroniska cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare
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Timmar
8

Avgift
8 960 kr

5

5 600 kr

4

4 480 kr

1

1 120 kr

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
Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt
3
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp
avseende försäljning av tobak
Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och
1
eventuella kontrollköp avseende försäljning
av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av
1
receptfria läkemedel motsvarar den årliga
tillsynsavgiften

10 §

Avgift
3 360 kr

1 120 kr

1 120 kr

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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2019-10-29
Kommunstyrelsen

§ 167

Dnr 2019/00684

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

1 090 kr

1 120 kr

Procentuell ökning
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

183

1(1)

Sida

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-11-15

KS 2019/00306

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

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med § 32 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska
medborgarförslag som inte beretts färdigt redovisas.
Medborgarförslag

Svar beräknas

Pensionärspriser på simhallen

December 2019

Rehabiliteringscentrum

Mars 2020

Roddbåt Sjöbacken

December 2019

VA-taxa

December 2019

Källsortering på individnivå

December 2019

Bevara den biologiska mångfalden

December 2019
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KS 2019/00598

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

Redovisning av obesvarade motioner
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med § 31 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner
som inte beretts färdigt redovisas.
Motion

Svar beräknas

Simhallen

December 2019

Väntsalen i stationshuset

December 2019
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Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Anmälan av motion - Avskaffa tiggeri
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Linus Gunnarsson (M) har lämnat in följande motion:
”Antalet tiggare har de senaste åren legat på en hög nivå i hela Sverige.
Detsamma gäller i Ockelbo. Idag saknas det lokala ordningsföreskrifter för
att motverka detta. Man ska som medborgare inte ofrivilligt behöva
uppvaktas av människor utanför butiker och på torg.
Tiggeri är inte långsiktigt hållbart utan förvärrar bara situationen ytterligare
för de individer som tigger utanför butiker och liknande. Tiggeri får inte
accepteras som en lösning på fattigdom utan är något vi behöver få stopp på.
Polisen har bland annat gjort bedömningen att flera grupperingar som tigger
i Sverige styrs av kriminella aktörer och att det förekommer
multiexploatering där utsatta EU-medborgare utöver tiggeri även utnyttjas
för bland annat prostitution.
De som har kommit till Sverige från andra länder för att tigga behöver
återvända till sina hemländer. Andra EU-länder har ett ansvar för sina
medborgare. På samma sätt har vi ett ansvar att verka för att svenska
medborgare ska komma i arbete och få en meningsfull tillhörighet i
samhället.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige
beslutar:
- Att ett tillägg görs i Ockelbo Kommuns lokala ordningsföreskrifter att
passiv penninginsamling (tiggeri) ej får ske på offentlig plats enligt bilaga
1-12, samt utanför butiksentréer och restauranger, samt på offentlig plats
enligt ordningslagen enligt 1 kap. 2 §.
- Att tillägget ovan skall upptas i nuvarande §19 angående överträdelse av
lokal
ordningsföreskrift.
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Beslutsunderlag
Motion – Avskaffa tiggeri

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Referens

KS 2019/00703

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

Anmälan av motion - Tillföra internetabonnemang på
förtroendevaldas Ipads
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Linus Gunnarsson (M) har lämnat in följande motion:
”I dagsläget tillhandahåller inte kommunen mobil internetuppkoppling på de
förtroendevaldas Ipads. Detta är anmärkningsvärt då det krävs internet för att
ladda ned kallelser, dagordningar, handlingar och protokoll. Man behöver
även vara uppkopplad på internet för att ta del av intranät, den kommunala
e-posten mm. I dagsläget fungerar dessa Ipads alltså bara om man är
uppkopplad mot wifi, t ex i kommunens sammanträdeslokaler.
De flesta förtroendevalda är fritidspolitiker, d v s att man sköter sina uppdrag
vid sidan av jobb eller studier. Alla har inte tillgång till internet i hemmet, på
arbetsplatsen eller om man t ex är ute och reser. Det bör vara en demokratisk
rättighet att alla förtroendevalda ges goda förutsättningar att i god tid kunna
ta del av den information som krävs för att utföra sitt förtroendeuppdrag.
Något som är brukligt i andra kommuner.
Undertecknad yrkar därmed:
- Att Ockelbo Kommun skall tillhandahålla mobil internetanslutning på de
förtroendevaldas Ipads.”
Beslutsunderlag
Motion - Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas Ipads
I

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Referens

KS 2019/00733

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

Anmälan av motion - Låt landsbygden få tillbaka sitt
billiga drivmedel
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion:
”Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel!
I Ockelbo kan vi idag tanka bensin, diesel, etanol och HVO. Av dessa är
enbart etanol och HVO (utan palmolja) att betrakta som förnyelsebara
alternativ som spelar en viktig roll för omställningen. Men det måste bli
mycket billigare för vanligt folk att ställa om! Varje år samlas tonvis av
matavfall in från Ockelbos hushåll, matavfall som blir till biogas i
Forsbacka. Biogas kostar cirka 12:90 kronor litern, är lokalproducerat med
svenska arbetsvillkor, och är dessutom helt fossilfritt. Det gör oss som
kommun och nation oberoende av det ständigt stigande världsmarknadspriset
på råolja för transportsektorn.
Fordon som drivs med biogas har exakt samma egenskaper som ett fossilt
drivet fordon. Samma låga förbrukning. Samma säkerhet. Samma
egenskaper att starta i kall väderlek. Samma möjlighet till fyrhjulsdrift och
dragkrok. Begagnatmarknaden är stor och prisnivån för en
biogas/bensinhybrid börjar på cirka 20 000kr. På nybilssidan finns bilar i alla
klasser. Och de har med inräknad mijöbilsbonus samma nybilspris som en
vanlig bensinbil. För den som kör 2 000 mil om året blir besparingen cirka
7 000-8 000 kr om året med biogas i stället för bensin/diesel eller HVO.
Dessutom är den årliga fordonsskatten bara en tredjedel jämfört med en
fossilt driven bil.
Vad är haken? Det går bara att tanka biogas i Gävle, inte hos oss där
kollektivtrafiken inte erbjuder lika många valmöjligheter. Tänk om även vi
fick möjlighet att spara på både plånbok och klimat här i Ockelbo! Samtidigt
bidrar vi till schyssta arbetsvillkor och svenska arbetstillfällen på den
landsbygd vi alla tycker så mycket om. Även kommunens förvaltningar
skulle spara många tusentals kronor i drivmedelskostnader.
Från företag som bygger tankstationer finns intresse av att på bolagets egen
bekostnad etablera ett tankställe för biogas i Ockelbo, förutsatt att
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kommunen kan tänka sig att ställa om vissa (inte alla) av sina egna fordon
till biogasdrift när en tankstation finns på plats. Inköp Gävleborgs
upphandling medger detta i de flesta fordonsklasserna. Sveriges kommuner
och landstings inköpsorganisation har också avtal som medger detta.
Det är dags att även vi Ockelbobor som är med och bidrar till
biogasproduktionen också får ta del av det drivmedel vi på sätt och vis har
rätt till.
Miljöpartiet i Ockelbo yrkar:
- att Ockelbo kommun ställer sig positiv till att successivt byta ut (av
förvaltningen identifierade) lämpliga fordon till biogas/bensinhybrider när
ett tankställe för biogas finns etablerat.
- att Ockelbo kommun meddelar intresserade företag om detta beslut
- att uppdra åt kommunförvaltningen att återrapportera till
kommunfullmäktige senast i februari 2020.
Beslutsunderlag
Motion - Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Motion
Ockelbo kommunfullmäktige
2019-11-07

Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel!
I Ockelbo kan vi idag tanka bensin, diesel, etanol och HVO. Av dessa är enbart etanol och
HVO (utan palmolja) att betrakta som förnyelsebara alternativ som spelar en viktig roll för
omställningen. Men det måste bli mycket billigare för vanligt folk att ställa om!
Varje år samlas tonvis av matavfall in från Ockelbos hushåll, matavfall som blir till biogas i
Forsbacka. Biogas kostar cirka 12:90 kronor litern, är lokalproducerat med svenska arbetsvillkor, och är dessutom helt fossilfritt. Det gör oss som kommun och nation oberoende
av det ständigt stigande världsmarknadspriset på råolja för transportsektorn.
Fordon som drivs med biogas har exakt samma egenskaper som ett fossilt drivet fordon.
Samma låga förbrukning. Samma säkerhet. Samma egenskaper att starta i kall väderlek.
Samma möjlighet till fyrhjulsdrift och dragkrok. Begagnatmarknaden är stor och prisnivån
för en biogas/bensinhybrid börjar på cirka 20 000kr. På nybilssidan finns bilar i alla klasser.
Och de har med inräknad mijöbilsbonus samma nybilspris som en vanlig bensinbil.
För den som kör 2 000 mil om året blir besparingen cirka 7 000-8 000 kr om året med biogas i stället för bensin/diesel eller HVO. Dessutom är den årliga fordonsskatten bara en
tredjedel jämfört med en fossilt driven bil.
Vad är haken? Det går bara att tanka biogas i Gävle, inte hos oss där kollektivtrafiken inte
erbjuder lika många valmöjligheter.
Tänk om även vi fick möjlighet att spara på både plånbok och klimat här i Ockelbo! Samtidigt bidrar vi till schyssta arbetsvillkor och svenska arbetstillfällen på den landsbygd vi alla
tycker så mycket om. Även kommunens förvaltningar skulle spara många tusentals kronor
i drivmedelskostnader.
Från företag som bygger tankstationer finns intresse av att på bolagets egen bekostnad
etablera ett tankställe för biogas i Ockelbo, förutsatt att kommunen kan tänka sig att ställa
om vissa (inte alla) av sina egna fordon till biogasdrift när en tankstation finns på plats. Inköp Gävleborgs upphandling medger detta i de flesta fordonsklasserna. Sveriges kommuner och landstings inköpsorganisation har också avtal som medger detta.
Det är dags att även vi Ockelbobor som är med och bidrar till biogasproduktionen också
får ta del av det drivmedel vi på sätt och vis har rätt till.
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Miljöpartiet i Ockelbo yrkarr:
- att Ockelbo kommun ställer sig positiv till att successivt byta ut (av förvaltningen identifierade) lämpliga fordon till biogas/bensinhybrider när ett tankställe för biogas finns etablerat.
- att Ockelbo kommun meddelar intresserade företag om detta beslut
- att uppdra åt kommunförvaltningen att återrapportera till kommunfullmäktige senast i februari 2020.

Niels Hebert
Miljöpartiet de gröna i Ockelbo
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-15

Referens

KS 2019/00718

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

Anmälan av medborgarförslag - Trivsammare väntplats
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Att skolbussväntplatsen utmed Perslundavägen för eleverna på
Perslundaskolan ska göras till en trivsammare och tryggare miljö
Eleverna sitter för sjutton i brist på annat i skolans smala utrymningstrappa
eller på marken på kallt hårt grus lutade mot en kal grå vägg och väntar på
bussen. Behövs inte någon extra kompetens inom miljöpsykologi för att
förstå att det påverkar ungarnas både fysiska och psykiska hälsa negativt och
också deras interaktion med varandra.
Att ha mer levande material, färg och form på platsen, ev utplacerade bänkar
och medvetet skapa en trivsammare miljö på den plats där elever år efter år
kommer att tillbringa väntan efter skolan i blandade årskurser och ofta utan
sällskap av vuxna, skulle skapa mer trygghet och kreativitet. Det behöver
våra ungar i alla åldrar.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – 2019-00718

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #1565 | (signerad) | 2019-11-02 19:45

1. Förslag
Förslaget
Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Att skolbussväntplatsen utmed Perslundavägen för eleverna på Perslundaskolan ska göras till en
trivsammare och tryggare miljö

Motivering
Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Eleverna sitter för sjutton i brist på annat i skolans smala utrymmningstrappa eller på marken på
kallt hårt grus lutade mot en kal grå vägg och väntar på bussen. Behövs inte någon extra
kompetens inom miljöpsykologi för att förstå att det påverkar ungarnas både fysiska och
psykiska hälsa negativt och också deras interaktion med varandra.
Att ha mer levande material, färg och form på platsen, ev utplacerade bänkar och medvetet
skapa en trivsammare miljö på den plats där elever år efter år kommer att tillbringa väntan efter
skolan i blandade årskurser och ofta utan sällskap av vuxna, skulle skapa mer trygghet och
kreativitet. Det behöver våra ungar i alla åldrar.

2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej
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3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn:
Person ID:
Datum: 2019-11-02 19:45
Signerad checksumma: A1C1E689FFBF9C4D764F9B623F5A10EBE934D6FA
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-15

Referens

KS 2019/00727

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

Anmälan av medborgarförslag - Fixar Malte
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”För att vi pensionärer inte orkar sköta våra hus men man vill ju bo kvar i
husen.
Jag vill att Ockelbo kommun ska anställa någon som heter Fixar Malte till
oss pensionärer som bor i egna hus och som behöver lite extra hjälp hemma
på vintern då är det snöskottning och bära in ved m m och på sommaren
behöver vi hjälp med att klippa gräsmattor och buskar och land m m. Om
inte Ockelbo kommun kan ordna med en Fixar Malte år oss pensionärer så
får ni väl bygga ut Bysjöstrand med ett 100-tal lägenheter så att vi
pensionärer har någonstans att bo när vi inte orkar med våra hus. Jag tycker
att det är dåligt av Ockelbo kommun om ni inte kan göra det här eftersom det
finns i andra kommuner. Vi pensionärer betalar skatt till kommunen och då
tycker jag att vi kan få något tillbaka. Vi pensionärer har inte råd att ha
någon firma som gör jobbet åt oss för de skall ju ha 500:- per timme. Det har
vanliga pensionärer inte råd med.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – 2019-00727

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-15

Referens

KS 2019/00742

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

Medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo
förskola
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
” Vi är en grupp föräldrar till barn på Lingbo förskola. Vi anser att
parkeringen är väldigt dåligt planerad och när bemanningen är full på
förskolan (oftast vid kl 9, då även många barn lämnas) är det otroligt
krångligt att sicksacka sig ut mellan bilar, gräsmatta, lyktstolpe och även
andra barn och föräldrar som är på väg till förskolan. Ta bort gräsmattan i
mitten av parkeringen, eller åtminstone minska den. Samt flytta eller ta bort
lyktstolpen som står dåligt placerad.
Vi tycker att det ligger i allas intresse att parkeringen görs om på Lingbo
Förskola. Om vi ska ställa oss på parkeringen ovanför, dvs vid Lingbogården
ska vi korsa en väg i onödan vilket såklart äventyrar barnens säkerhet och nu
med dålig sikt och gräsmatta och stolpar äventyras barns säkerhet också,
med tanke på hur lätt det skulle vara att ett barn hamnar bakom en bil. Dags
för åtgärd!”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Bättre parkering vid Lingbo förskola

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #1572 | (signerad) | 2019-11-14 13:06

1. Förslag
Förslaget
Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Vi är en grupp föräldrar till barn på Lingbo förskola. Vi anser att parkeringen är väldigt dåligt
planerad och när bemanningen är full på förskolan (oftast vid kl 9, då även många barn lämnas)
är det otroligt krångligt att sicksacka sig ut mellan bilar, gräsmatta, lyktstolpe och även andra
barn och föräldrar som är på väg till förskolan. Ta bort gräsmattan i mitten av parkeringen, eller
åtminstone minska en. Samt flytta eller ta bort lyktstolpen som står dåligt placerad.

Motivering
Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Vi tycker att det ligger i allas intresse att parkeringen görs om på Lingbo Förskola. Om vi ska
ställa oss på parkeringen ovanför, dvs vid Lingbogården ska vi korsa en väg i onödan vilket
såklart äventyrar barnens säkerhet och nu med dålig sikt och gräsmatta och stolpar äventyras
barns säkerhet också, med tanke på hur lätt det skulle vara att ett barn hamnar bakom en bil.
Dags för åtgärd!

2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej
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3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn:
Person ID:
Datum: 2019-11-14 13:06
Signerad checksumma: 7EC130857B03EAFD7CE82920EBC5796A4B7D8033
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-15

Referens

KS 2019/00535

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

Sammanträdesdatum 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige fastställs.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdesdatum för kommunfullmäktige år 2020 har
utarbetats.
9 mars
11 maj
29 juni
5 oktober
30 november
21 december
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SAMMANTRÄDESPLAN 2020
KL

JAN

FEB

MAR

APR

Kommunfullmäktige

18:30

9

Kommunstyrelsen

09:00

25

31

Ekonomiutskottet

09:00

5

12-13

Tillväxtutskottet

09:00

10

6

Personalutskottet

13:00

11

7

FolkhälsaBRÅ

13:00

(09:00)

Krishanteringsråd

09:00

KPTR

13:00

Näringslivsråd

17:30

20

28

MAJ

JUN

11

29

26

16

JUL

AUG

SEP

29

14-15

OKT

NOV

DEC

5

30

21

27

17

15

15-16
7

5

16

8

23
1

10

24
12

16
26
29

28
29

22
30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Kommunstyrelsen

§ 174

Dnr 2019/00535

Sammanträdesdatum 2020
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, ekonomiutskottet,
tillväxtutskottet, personalutskottet, FolkhälsaBRÅ/Krishanteringsråd, KPTR
och näringslivsråd godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige fastställs.
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesdatum för år 2020 har utarbetats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-10-18

Referens

KS 2019/00680

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

Valärende - Samägt bolag mellan Hästen kooperativ
hyresrättsförening och Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ledamot:
Lekmannarevisor:

Tommy Stigenberg (C)
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Kommunstyrelsen

§ 175

Dnr 2019/00680

Valärende - Samägt bolag mellan Hästen kooperativ
hyresrättsförening och Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ledamot:
Lekmannarevisor:

Tommy Stigenberg (C)
XX()

Ärendebeskrivning
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.
Inlägg
Marit Rempling (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-15

Referens

KS 2019/00152

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

Rapporter
Förslag till beslut
Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Missiv – Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
Revisorernas bedömning av delårsrapport
Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2019


Svar på revisionsrapport – Granskning av arvoden och ersättningar
till förtroendevalda – KS Beslut 2019-10-29, § 171



Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, kvartal 3, 2019
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Granskning av
delårsrapport 2019
Ockelbo kommun

Uppdragsledare: Cecilia Axelsson
Projektledare: Mattias Ljungqvist Holm
Projektmedarbetare: Casper Wessén
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens
delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2019.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2019.
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019.
I avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande strategier och
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, kan inte revisionen uttala sig om förutsättningar finns att de verksamhetsmässiga målen kommer att uppnås för helåret. Kommunstyrelsen bör framgent tillse att utvärdering och prognostisering av fullmäktiges strategier och mål redovisas i delårsrapporten.
Kommunens resultat och ekonomiska läge
Resultatet för perioden visar på ett överskott om 13,6 mnkr (+19,7 mnkr), vilket är 6,1 mnkr sämre
än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett positivt resultat om
3,4 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.
Ockelbo kommun har ett stort fokus på mål- och ekonomistyrning. Kommunen har redovisat positiva resultat under ett flertal år, men bedömningen är att resultatnivån varit för låg. Det är av största
vikt att det arbete som pågår med att få en stabil ekonomisk grund fortsätter. Helårsprognosen
2019 visar på att kommunstyrelsen och Utbildnings- och kulturnämnden kommer att redovisa underskott, och vi bedömer den ekonomiska utvecklingen för styrelsen och nämnden som otillfredsställande.
Det är därför fortsatt viktigt att det långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter inom respektive nämnds verksamheter. Det är väsentligt att åtgärder
vidtas för att minska prognosticerat underskott inom nämnderna. Dessutom har kommunen genomfört stora investeringar de senaste åren och planerar för ytterligare stora investeringar de
kommande åren. Dessa investeringar innebär ökade avskrivnings- och räntekostnader. Detta tillsammans med löneökningar, framtida pensionsutbetalningar samt att högkonjunkturen går mot sitt
slut kan komma att tära på verksamhetens samlade resurser.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling
av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning
utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

•

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:
•

Kommunallag (KL)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport

•

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

•

Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:
•

översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31,

•

förvaltningsberättelsens innehåll,

•

hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskning av jämförelseåret 2018 omfattas inte av denna granskning. Anledningen är att kommunen sedan upprättande av delårsrapport 2018 beslutat om ändrad period för delårsrapport
2019. Delårsrapporten omfattar numera perioden januari-augusti mot tidigare januari-juni. I delårsrapporten 2019 har jämförelsetal med samma period föregående ändrats från juni till augusti 2018.
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Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med
nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig
grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och
omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten.
Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2019-10-29 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2019-11-25.
Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på kommunkontoret.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.
2.1.1.

Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till +13,6 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats. Händelser av väsentlig betydelse redovisas även i nämndernas verksamhetsberättelser.
Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån
god ekonomisk hushållning beskrivs. Dels i förvaltningsberättelsen där viktiga framtidsfrågor beskrivs under rubriken ”Framtid”. Dels i nämndernas verksamhetsberättelser där motsvarande rubrik
finns. Kopplingen bör göras tydligare till hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi och
prioriteringar inom olika områden.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande
verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till +3,4 mnkr vilket är 3,4 mnkr bättre
än budgeterat.
Kommunstyrelsen och en av de två nämnderna prognosticerar underskott för året, varav Utbildnings- och kulturnämnden redovisar störst underskott om 4,6 mnkr. Socialnämnden prognosticerar
ett överskott för året. Kortfattade förklaringar lämnas till budgetavvikelserna. Eventuella åtgärder
som vidtagits eller som planeras för att minska underskotten beskrivs inte i delårsrapporten.
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets prognostiserade resultat om +3,4 mnkr förväntas kommunen redovisa en ekonomi i balans för år 2019.
Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s rekommendation R17. I delårsrapporten lämnas upplysningar om att kommunen har ändrat period
för delårsrapport från 2019 och att lämnade jämförelsetal motsvarar utfall per augusti och inte per
juni som var den tidigare delårsperioden. Vi konstaterar att räkenskaperna omfattar periodens
utfall samt jämförelsetal i enlighet med rekommendationen för delårsrapporter. Kommunen upprättar även sammanställd redovisning.
En samlad, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns i delårsrapporten.
Övergången till Lagen om kommunal bokföring och redovisning från 1 januari 2019 har inte haft
någon effekt på förbundets eget kapital, resultat- och balansräkning, varvid det inte har föranlett
något behov av justering av ingående balanser. Det kan noteras att kommunen har kortfristiga
placeringar som enligt huvudregeln i den nya lagen ska värderas till verkligt värde. Vid avstämning
med kommunen framkommer att de finansiella instrument som innehas omfattas av de instrument
som enligt lag är undantagna från värdering till verkligt värde (LKBR 7 kap 7§).
Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har inga väsentliga avvikelser påträffats.
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Noter
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Det framgår att från och med räkenskapsåret 2019 är delårsrapporten upprättad i enlighet med lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för
kommunal redovisning.
Förklaring till säsongsvariationer beskrivs ej särskilt. Förändring av väsentliga ansvarsförbindelser
framgår av förvaltningsberättelse och not till balansräkningen.

2.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2019.

2.2.

God ekonomisk hushållning

Ockelbo kommuns styrmodell har omarbetats inför 2019. Styrmodellen omfattar Vision 2030 som
är den högsta övergripande målnivån för kommunen. Utifrån visionen har sex kommunövergripande strategier utarbetats att gälla från 2019; Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön i stor
och smått, Utveckla samhället, Ständiga förbättringar, Teknik som underlättar samt Torgför Ockelbo. Till strategierna finns ett antal verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning kopplade, totalt nio stycken.
Enligt KL 11 kap 6§ framgår att budgetdokumentet även ska innehålla en plan för verksamheten
under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Fastställt budgetdokument redogör inte för de verksamhetsmässiga målen utan
finns redogjorda i ett separat dokument som fastställdes av fullmäktige i mars 2018.
Utifrån de kommunövergripande strategierna finns även mätbara mål per nämnd, som fastställdes
av fullmäktige i december 2018.
Kommunfullmäktige har fastställt en års- och flerårsbudget för perioden 2019-2021 innehållande
ett antal finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

2.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansiella mål
som fastställts i budget 2019.
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Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i budget 2019

Utfall i delår samt
prognos 2019

God ekonomisk hushållning ska genom- I delåret redovisas ett
positivt resultat om
syra kommunens alla verksamheter.
+13,6 mnkr för kommunen. Nämnderna redovisar ett totalt överskott
om 5,8 mnkr.

Måluppfyllelse,
kommunens avstämning
Målet är delvis uppfyllt för
såväl perioden som för
året.

En nämnd uppnår inte
målet för perioden och
kommunstyrelsen och en
Prognos för helåret visar nämnd förväntas inte
uppnå målet för året.
på ett positivt resultat
om +3,4 mnkr för kommunen. Dock prognostiserar kommunstyrelsen
och en nämnd underskott.

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara
minst 2 % av skatter och utjämning. För
2019 har fullmäktige beslutat att målet
ska uppgå till 0%.

Resultatet för perioden
uppgår till +13,6 mnkr
och utgör 5,4 % av skatter och statsbidrag.
Prognostiserat resultat
2019 uppgår till +3,4
mnkr vilket utgör 0,9%
av skatter och statsbidrag.

Målet är uppfyllt för perioden.
Bedömningen är att
måluppfyllelse kommer att
uppnås för året.

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansierats. Vid ny/ombyggnad kan
upplåning ske utifrån separat bedömning.

Under perioden har ingen upplåning skett. Enligt prognosen 2019
beräknas ingen nyupplåning ske. Investeringarna 2019 är självfinansierade.

Målet är uppfyllt för perioden.
Bedömningen är att
måluppfyllelse även kommer att uppnås för året.

Amortering av låneskulden sker med
minst 1 % årligen.

Vid bokslutet 2018 uppgick långfristiga skulder
till 150,2 mnkr. Per
190831 uppgick skulden
till 150,2 mnkr. Amortering beräknas inte att
ske under året.

Målet är inte uppfyllt för
perioden.
Bedömningen är att
måluppfyllelse inte kommer att uppnås för året.

Soliditeten ska årligen öka med 2 %.

Per 181231 uppgick
soliditeten till 33 % och
vid delåret 2019 till 37
%. Prognosticerad soliditet 2019 anges uppgå
till 34 %.

Målet är uppfyllt för perioden.
Bedömningen är att
måluppfyllelse inte kommer att uppnås för året.

Av redovisningen framgår att två av fem finansiella mål prognostiseras att uppfyllas.
Mål för verksamheten
I delårsrapporten finns en beskrivning av kommunens vision och fullmäktiges kommunövergripande strategier samt de till strategierna kopplade verksamhetsmässiga mål. Redogörelse för
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kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges fastställda kommunövergripande strategier och
bedömning av måluppfyllelsen för helåret saknas.
I verksamhetsberättelserna görs en avstämning av styrelsens respektive nämndernas fastställda
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Avstämning sker mot utfallet för perioden och för kommunstyrelsen även mot lämnad årsprognos. Årsprognos per verksamhetsmål
lämnas däremot inte i nämndernas verksamhetsberättelse. Redogörelsen av måluppfyllelsen sker i
tabellform per kommunövergripande strategi där respektive nämnds samt kommunstyrelsens
måluppfyllelse återges. Graden av måluppfyllelse anges som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.
Verksamhetsberättelserna redogör inte för vilka kriterier som krävs för att respektive verksamhetsmässigt mål ska bedömas vara uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. Inte heller redovisas
någon information som underlag för bedömning av respektive mål. Det är därför inte möjligt att
följa upp den bedömning som gjorts.

2.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019.
I avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande strategier och
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, kan inte revisionen uttala sig om förutsättningar finns att de verksamhetsmässiga målen kommer att uppnås för helåret. Kommunstyrelsen bör framgent tillse att utvärdering och prognostisering av fullmäktiges strategier och mål redovisas i delårsrapporten.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten upprättats
enligt lagens krav och god redovisningssed?

Uppfyllt
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

Är resultaten i delårsrapporten
förenliga med de av fullmäktige
fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Delvis uppfyllt/ Redovisning och bedömning saknas
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är
förenligt med de finansiella
mål som fullmäktige fastställt
i budget 2019.
I avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande strategier och verksamhetsmässiga mål för god
ekonomisk hushållning, kan
inte revisionen uttala sig om
förutsättningar finns att de
verksamhetsmässiga målen
kommer att uppnås för helåret. Kommunstyrelsen bör
framgent tillse att utvärdering
och prognostisering av fullmäktiges strategier och mål
redovisas i delårsrapporten.

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun enligt de villkor och under
de förutsättningar som framgår av projektplan från 2019-06-25. PwC ansvarar inte utan särskilt
åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Kommunstyrelsen

§ 171

Dnr 2019/00478

Revisionsrapport - Granskning av arvoden och
ersättningar till förtroendevalda
Kommunstyrelsens 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.
Ärendebeskrivning
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.
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?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

223

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Kommunstyrelsen

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2019-10-09

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT OCH
AVBRUTEN VERKSTÄLLIGHET ENLIGT 4 KAP 1 §
SOCIALTJÄNSTLAGEN OCH
9 § LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA
FUNKTIONSHINDRADE, KVARTAL 3, 2019
Rapportering sker enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen, SoL och 28
h § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Rapporteringen gäller hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader samt
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställighet avbröts.
Fyra individrapporter har rapporterats till inspektionen för vård och
omsorg, IVO, kvartal 3, 2019.
Individ och familjeomsorgen, IFO
Ett ej verkställda beslut gällande kontaktperson enligt SoL.
Det har förflutit 122 dagar från dagen för beslut 2019-05-31 och fram till
2019-09-30. Insatsen är inte verkställd.
Ett ej verkställda beslut gällande kontaktperson enligt SoL.
Det har förflutit 98 dagar från dagen för beslut 2019-06-24 och fram till
2019-09-30. Insatsen är inte verkställd.

LSS
Ett ej verkställda beslut gällande Daglig verksamhet enligt LSS
Det har förflutit 287 dagar från dagen för beslut 2018-12-17 och fram till
2019-09-30. Insatsen är inte verkställd.
Ett ej verkställda beslut gällande korttidsvistelse 9§6 LSS
Det har förflutit 236 dagar från dagen för beslut 2019-02-06 och fram till
2019-09-30. Insatsen är delvis verkställd.

Birgitta Hänninen, Handläggarchef/kvalitétsutvecklare

Ockelbo Kommun,  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Socialförvaltningen  Birgitta Hänninen  0278-555 25   birgitta.hanninen@ockelbo.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-21

Referens

KS 2019/00750

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

NYTT - Anmälan av motion - Stöd till byavakter och
föreningar för ökad trygghet
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ghaith Al-Tameemi (S) har lämnat in följande motion:
”Idag har få personer valt att viga sin tid till att byavakta i vår kommun. Men
för att klara av arbetet behövs det fler som vill vara med i det arbetet, för just
nu är uppslutningen alldeles för låg.
Civilsamhället spelar en viktig roll för det trygghetsskapande arbetet i den
offentliga miljön. Idag finns ett antal aktiva Ockelbobor som under de senare
timmarna lägger sin tid till att öka tryggheten i kommunen. Det är ideellt
engagerade individer som använder både tid och egna saker, bland annat i
form av bil och bränsle, till att finnas ute och vara den sociala tryggheten,
vuxna förebilden och det medmänskliga stödet bland unga människor när de
rör sig ute på kvällar och nätter. Det vill säga individer som förebygger såväl
kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk, men allra främst som
är en viktig förebyggande insats som skapar trygghet och gemenskap
Men föreningslivet får heller inte glömmas, eftersom föreningsidrotten
handlar om mycket mer än bara den fysiska aktiviteten. Den handlar också
om glädje, gemenskap, demokrati, ideella insatser och öppenhet för alla som
vill vara med.
Statistiken visar att föreningsidrotten tappar mark, samtidigt som vi i
Ockelbo går mot strömmen. Det är något vi måste ta vara på, för att
föreningslivet är en viktig faktor till ett tryggare samhälle genom att det är så
mycket mer än själva löpandet, bollsparkandet eller ridandet.
Vår kommun behöver dessa, men även många andra Ockelbobors
engagemang för att öka vuxennärvaron och tryggheten i hela kommunen.
Därför är stöd från politiken ett sätt att uppmuntra alla goda krafter som
finns i vår kommun.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-11-21

KS 2019/00750

Därför yrkar jag:
1. Att kommunen ska utreda möjligheterna för ekonomiskt stöd till
Byavakterna.
2. Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till
Byavakterna.
3. Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till
föreningar i kommunen.”
Beslutsunderlag
Motion - Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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15-11-2019

Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet.
Idag har få personer valt att viga sin tid till att byavakta i vår kommun. Men för att klara av
arbetet behövs det fler som vill vara med i det arbetet, för just nu är uppslutningen alldeles
för låg.
Civilsamhället spelar en viktig roll för det trygghetsskapande arbetet i den offentliga miljön.
Idag finns ett antal aktiva Ockelbobor som under de senare timmarna lägger sin tid till att
öka tryggheten i kommunen. Det är ideellt engagerade individer som använder både tid och
egna saker, bland annat i form av bil och bränsle, till att finnas ute och vara den sociala
tryggheten, vuxna förebilden och det medmänskliga stödet bland unga människor när de rör
sig ute på kvällar och nätter. Det vill säga individer som förebygger såväl kriminalitet som
skadegörelse, våld och drogmissbruk, men allra främst som är en viktig förebyggande insats
som skapar trygghet och gemenskap
Men föreningslivet får heller inte glömmas, eftersom föreningsidrotten handlar om mycket
mer än bara den fysiska aktiviteten. Den handlar också om glädje, gemenskap, demokrati,
ideella insatser och öppenhet för alla som vill vara med.
Statistiken visar att föreningsidrotten tappar mark, samtidigt som vi i Ockelbo går mot
strömmen. Det är något vi måste ta vara på, för att föreningslivet är en viktig faktor till ett
tryggare samhälle genom att det är så mycket mer än själva löpandet, bollsparkandet eller
ridandet.
Vår kommun behöver dessa, men även många andra Ockelbobors engagemang för att öka
vuxennärvaron och tryggheten i hela kommunen. Därför är stöd från politiken ett sätt att
uppmuntra alla goda krafter som finns i vår kommun.
Därför yrkar jag:
1. Att kommunen ska utreda möjligheterna för ekonomiskt stöd till Byavakterna.
2. Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till Byavakterna.
3. Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till föreningar i
kommunen.

Ghaith Al-Tameemi (S)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-21

Referens

KS 2019/00752

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

NYTT - Fyllnadsval Ockelbogårdar AB, A F Jäderbergs
stiftelse och Anna och Per G Berggrens stiftelse Vakanser (SD)
Förslag till beslut
1. Evald Larsson (SD) – lekmannarevisor Ockelbogårdar AB.
2. XX () – revisor A F Jäderbergs stiftelse och Per G Berggrens stiftelse.
3. XX () – revisorsersättare A F Jäderbergs stiftelse och Per G Berggrens
stiftelse.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har en vakanshållen plats som lekmannarevisor i
Ockelbogårdar AB samt vakanshållna platser som revisor och
revisorsersättare i A F Jäderbergs stiftelse och Per G Berggrens stiftelse.

Beslutet ska skickas till
Ockelbogårdar AB
A F Jäderbergs stiftelse
Per G Berggrens stiftelse
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-21

Referens

KS 2019/00753

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

NYTT - Avsägelse/Fyllnadsval - Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
Förslag till beslut
1. Avsägelse från uppdrag som ledamot i Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd från Linus Gunnarsson (M) godkänns.
2. Stig Mörtman (M) utses som ny ledamot Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd.
Sammanfattning av ärendet
Linus Gunnarsson (M) har 2019-11-20 inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ledamot i Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. Moderaterna har inkommit med ett förslag om ny
ledamot, Stig Mörtman (M).

Beslutet ska skickas till
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
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