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 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2020-10-12 – 2020-11-02 har följande delegationsbeslut 
fattats: 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-10-30 enligt 39 § KL (2017:725) - 
Försäljning av tomtmark, VI 1:166 (Gärdesvägen) för 88 339 kr (75kr/kvm). 
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 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
 FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd – Protokoll 2020-09-25 
 Inköp Gävleborg – Protokoll 2020-10-02 och Delårsrapport 2020-08-31 
 Ockelbogårdar – 2020-10-07 
 Länsstyrelsen i Gävleborgs län – Beslut om skyddsjakt efter varg  

2020-10-15 
 Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2020-10-16 och 

Delårsrapport 2020-08-31 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2020-10-20 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2020-10-20 
 Gästrike räddningstjänst – Krav på höjd ambitionsnivå för kommunal 

räddningstjänst 
 Strålskyddsstiftelsen, Föreningen Vågbrytaren, Elöverkänsligas 

Riksförbund 2020-11-06 - Vetenskapsmän, läkare och folkvalda begär 
moratorium för 5G 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens månadsredovisning per oktober 2020.                         
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OCKELBO KOMMUN  

Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Okt Okt Okt

Verksamhet 2020 2020 2020 2020 2020 2020

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      2 775 2 775 0 2 313 1 906 406

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 848 848 0 707 622 84

13 ÖVRIG VHT 890 890 0 742 438 304

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     1 050 1 650 -600 875 1 423 -548

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 460 2 060 400 2 050 1 941 109

33 TURISM 150 150 0 125 65 60

36 VGS 4 756 4 156 600 3 963 4 088 -125

38 RÄDDNINGSTJÄNST           4 650 4 650 0 3 875 3 851 24

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 0 0

53 KOMMUNIKATIONER 9 090 9 440 -350 7 575 7 723 -148

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 350 0 292 296 -4

79 FÄRDTJÄNST 990 640 350 825 572 253

91 UTVECKLINGSMEDEL 3 600 3 600 0 3 000 2 541 459

93 KOMMUNADM 25 104 24 304 800 20 920 19 364 1 556

94 INTERNATIONELLT 100 100 0 83 3 80

96 PERSONALADM 1 960 1 960 0 1 633 1 130 504

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 58 773 57 573 1 200 48 978 45 964 3 013

AME/Integration

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 1 200 -1 200 0 1 043 -1 043

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 5 529 5 129 400 4 608 4 098 510

Summa AME/Integration 5 529 6 329 -800 4 608 5 141 -534

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     300 1 400 -1 100 250 1 095 -845

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 7 650 7 650 0 6 375 5 311 1 064

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 1 150 0 958 385 573

93 KOMMUNADM 3 277 3 277 0 2 731 2 838 -107

FASTIGHETER 14 329 13 629 700 11 941 11 168 773

Summa Teknikområdet 26 706 27 106 -400 22 255 20 798 1 457

Summa kommunstyrelsen totalt 91 008 91 008 0 75 840 71 903 3 937

Kommentarer:

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 201031 visar ett överskott på 3 937tkr. 

Fysisk o teknisk planering drar över både på övergripande nivå och på teknikområdet. Det är flera faktorer som 

sammanfaller och som ej fanns med i budget. 

Kommunikationer avviker i år pga en stor uppräkning av avtalet som vi inte lyckats ta höjd för. I år möts det dock av 

sänkta kostnader för Färdtjänst men det är tillfälligt i år.  

Fastigheterna på Wij var inte heller budgeterade då det inte var helt klart än. Det ger en viss avvikelse på området 

fastigheter men annat väger upp och fastigheter totalt ser ut att kunna ge ett överskott just nu. 

Kommunadministrationen och Näringsliv har en positiv avvikelse. En stor del av det är att vi hittills i år inte haft någon 

kostnader för inköpsorganisation men även vakanser och sjukskrivningar. 

AME/Integration har ett underskott på Flyktingverksamheten. Det möter till viss del med ett troligt överskott på 

Arbetsmarknadsenheten men inte fullt ut.

VGS har också lämnat en positiv prognos som nu är med i uppföljningen
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 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Utbildnings- och kulturnämndens och Socialnämndens månadsredovisning 
per oktober 2020.                         
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OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning

OKTOBER

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos oktober oktober oktober

Verksamhet 2020 2020 2020 2020 2020 2020

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 364 364 0 303 240 63

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 380 1 380 0 1 150 1 366 -216

KULTURSKOLA 3 106 3 106 0 2 588 2 402 186

SIMHALL 2 947 3 452 -505 2 456 2 717 -261

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 262 2 262 0 1 885 1 972 -87

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 219 219 0 183 93 90

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 596 3 596 0 2 997 2 796 201

FÖRSKOLA 35 810 34 310 1 500 29 842 27 037 2 805

VUXENUTBILDNING 11 428 10 628 800 9 523 8 735 788

GYMNASIESÄRSKOLA 2 580 2 230 350 2 150 1 816 334

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 475 775 -300 396 699 -303

ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -140 140

Summa UKN (exkl Grundskola o Gymnasiet) 64 167 62 322 1 845 53 473 49 733 3 740

FÖRSKOLEKLASS 2 967 3 037 -70 2 473 2 435 38

FRITIDSHEM 2 771 3 021 -250 2 309 2 556 -247

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 340 2 140 200 1 950 1 872 78

GRUNDSKOLA 1-9 36 825 38 565 -1 740 30 688 31 055 -368

ÖVR GRUNDSKOLEVERKSAMHET 9 475 8 275 1 200 7 896 6 546 1 350

Summa grundskola 54 378 55 038 -660 45 315 44 464 851

GYMNASIESKOLA 21 639 24 639 -3 000 18 033 20 384 -2 352

Summa UKN totalt 140 184 141 999 -1 815 116 820 114 581 2 239

Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2020-10-31 visa att nämnden har ett överskott om 2 239 tkr efter

10 månaders verksamhet. Årsprognosen är -1 815 tkr. 

Simhallen beräknat underskott -505 tkr, personalkostnader och minskade intäkter.

Förskola beräknat överskott 1500 tkr, förväntas kostnader under hösten för paviljonger vid Wij förskola och retroaktiva löner. 

Vuxenutbildning beräknat överskott 800 tkr. Planerade investeringar ryms inom ordinarie investeringsbudget. Nya 

yrkesutbildningen Undersköterska finansieras i sin helhet av statsbidrag.

Gymnasiesärskola beräknat överskott 350 tkr, minskat antal elver.

Gemensamma kostnader beräknat underskott -300 tkr, IT-kostnader.

Grundskola beräknat totalt underskott -660 tkr, personalkostnader.  Minskade köpta platser av fristående huvudmän och andra 

kommuner. Minskade It-kostnader, effektiv tjänsteplanering och ökad kostnadsmedvetenhet bidrar till minskade kostnader. 

Gymnasiet beräknat underskott -3 000 tkr, faktiska kostnad köp av huvudverksamhet.
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OCKELBO KOMMUN  
Socialnämnden

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos 0 0 0

Verksamhet 0 0 0 0 0 0

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 427 0 356 237 119
31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 167 150 17
35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 -18 18
72 FAMILJERÄTT 300 300 0 250 248 2
712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 100 100 0 83 11 72
93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 1 027 1 027 0 856 628 228

INDIVID- O FAMILJEOMSORG
710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 105 8 205 900 7 588 6 431 1 157
711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 4 646 7 646 -3 000 3 872 6 952 -3 080
713 INSATSER VUXNA 5 504 8 504 -3 000 4 587 7 625 -3 038
714 EKONOMISKT BISTÅND 9 000 7 100 1 900 7 500 5 549 1 951

Summa IFO 28 255 31 455 -3 200 23 546 26 557 -3 011

VÅRD OCH OMSORG
771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 50 702 47 702 3 000 42 252 38 407 3 845
772 HANDLÄGGARENHETEN 2 518 2 518 0 2 098 2 046 52
773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 243 21 743 1 500 19 369 17 276 2 093
774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -94 -94 0 -78 -185 107
775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 1 384 1 384 0 1 153 923 230
777 HEMSJUKVÅRD 11 251 11 476 -225 9 376 9 344 32
778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 28 188 28 488 -300 23 490 23 252 238
779 SOCIALPSYKIATRI 2 381 2 381 0 1 984 1 869 115

Summa VÅRD OCH OMSORG 119 573 115 598 3 975 99 644 92 932 6 712

Summa SN totalt 148 855 148 080 775 124 046 120 117 3 929

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2019-09-31 visar ett överskott om 3 929 tkr. 

Individ och familjeomsorg visar på ett underskott om -3 011 tkr tom 201030. Högre kostnader än budgeterat inom området placeringar och 
ytterligare placeringar är på väg in. Mindre kostnader för försörjningsstöd. Prognosen för 2020 är ett underskott om -3 200 tkr.

Särskilda boendet Bysjöstrand har fler vakanta platser. Bemanningen har anpassats efter behovet och för optimering av personal har en 
avdelning stängts. Resultatet visar ett överskott om 3 845 tkr t.o.m 30/10. Prognos på helåret är ett överskott om 3 000 tkr.

Hemtjänsten visar ett överskott om 2093 tkr t.o.m. 201030. Prognosen är ett överskott om 1 500 tkr.

LSS och Socialpsykiatrin visar ett överskott om 238 tkr tom 30/10. En dyr placering har tillkommit. Prognosen är ett underskott om -300 tkr.

Hemsjukvården visar ett överskott om 32 tkr tom 30/10. Hög arbetsbelastning och nya arbetsuppgifter p.g. av covid har slitit hårt på 
personalen. En extra sjuksköterska kommer att behöva anställas from oktober. Prognos för helåret är ett underskott om -225 000 kr. 

Handläggarenheten väntas hålla budget.

Kompetenshöjande åtgärder samt framåtriktat arbete har fått stå åt sidan i och med covid-19.
Den uteblivna löneökningen har tagits med i prognosen.
Ersättningen som sökts för ökade covidkostnader har räknats in i prognosen, men har en viss osäkerhetsfaktor.
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Ekonomienheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(11) 

Datum 
2020-11-10 

Referens 
KS 2020/00373  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Års- och flerårsbudget 2021 - 2023 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2021 

godkänns  
2. Det personalstrategiska dokumentet med personalstrategiska mål och 

handlingsplan för 2021 godkänns. 
3. För år 2022 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter 

finansnetto, ska vara 1,0 % av skatter och statsbidrag till att vara 0,8 % 
av skatter och statsbidrag. 

4. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med 
föreliggande förslag med sammanställning enligt följande: 

Driftsbudget 2021 2022 2023 
Kommunstyrelsen 91 036 92 746 94 491 
Utbildning/kultur 145 203 146 717 146 978 
Socialnämnd 150 284 153 591 156 970 
Revision 773 789 805 
Valnämnd 0 100 50 
Summa driftsbudget 387 296 393 943 399 293 
- varav VGS 4 906 4 944 5 022 
- varav gymnasieskola 24 139 23 339 21 239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Investeringsbudget 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 13 200 12 250 7 900 

Utbildning/kulturnämnd 720 720 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa investeringsbudget 14 220 13 270 9 000 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-11-10 

 
KS 2020/00373 

Sida 
2(11) 

 

 

5. Personalutskottets förslag till utökat anslag till friskvård avslås. 

6. Omfördelning av budgetanslag fr o m 2020 om 250 000 kronor från 
kommunstyrelsen till utbildning- och kulturnämnden avseende riktad 
lönesatsning till yrkeskategorin förskollärare inom kommunens förskola 
och förskoleklass. 

7. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram för år 2021 med 1 500 000 kronor 
med inriktning i första hand till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

8. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr o m 2021 med 
1 000 000 kronor. 

9. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram för år 2021 med 
900 000 kronor med inriktning till kvalitetsstärkande åtgärder i 
grundskolan. 

10. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 
kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och 
handläggas separat.  

11. Utbildnings- och kulturnämnden och för gymnasieskolan erhåller ökad 
ram för år 2021 med 2 500 000 kronor och med 3 200 000 för år 2022 
och 1 200 000 kronor för år 2023.  

12. Investeringsnivå är fastställs till 11,0 mkr/år. För att finansiera 
kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den 
totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2021 - 2023. 

13. Internränta fr o m 2021 fastställs till 1,5 %. 

14. Kommunstyrelsens ram reduceras med 1 400 000 kronor fr o m 2021 
med anledning av sänkning av internräntan.  

15. Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram för investeringar 
utifrån fastställd gång- och cykelplan med 1 800 000 kronor för år 2021 
och med 2 350 000 kronor för år 2022. 

16. Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram för investeringar Wij 
Trädgårdar utifrån presenterad investeringsplan med 4 500 000 kronor 
för år 2021 och med 3 000 000 kronor för år 2022 och med 1 000 000 
kronor för år 2023. 

17. Taxor och avgifter för 2021 godkänns i övrigt. 

18. Ägardirektiv 2021 för Ockelbogårdar AB antas  

19. Under 2020 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2021. 

20. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 208 200 000 kronor, 
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas 
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 
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21. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 75 000 000 kronor, 
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas 
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

22. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 
reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av 
mindre betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år). 

23. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 
i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens 
kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år) 

24. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§ 
9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 
900 000 kronor (per objekt).  

25. Förslaget till års- och flerårsbudget 2021-2023 fastställs i övrigt. 

                       

Sammanfattning av ärendet 
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2021 - 2023 
har överläggningar med nämndföreträdare genomförts. Datum för 
överläggningen var den 15 oktober 2020.  
För att säkerställa den ekonomiska utvecklingen och konsekvenser av 
regeringens förslag om generella och riktade statsbidrag samt att säkerställa 
konsekvenser av kommande investeringar kommer ett extra ekonomiutskott 
att genomföras den 9 november 2020.  
                         

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-29, § 134 
Utbildnings- och kulturnämnden 2020-09-23, § 49 
Socialnämnden 2020-09-24, § 22 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2020-09-22, § 22 
Personalutskottet 2020-09-29. § 36 
Personalutskottet 2020-10-01, § 13 
                          

Ärendet 
Inledning 
Tjänsteskrivelsen är en sammanfattning av ekonomiutskottets 
överläggningar och sammanträde 2020-10-15—16 och 2020-11-09 inför 
förslag till beslut om års- och flerårsbudget 2021 – 2023  
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Ändrade förutsättningar 
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2021 - 2023 
har överläggningar med nämndföreträdare genomförts. Datum för 
överläggningen var den 15 oktober 2020. För att säkerställa den ekonomiska 
utvecklingen och konsekvenser av regeringens förslag om generella och 
riktade statsbidrag samt att säkerställa konsekvenser av kommande 
investeringar kommer ett extra ekonomiutskott att genomföras den 9 
november 2020.  
 

Samhällsekonomisk utveckling 

Allvarligt läge i svensk ekonomi, men stort handlingsutrymme 
Svensk ekonomi tycks ha bottnat under våren 2020 och väntas återhämta sig 
under andra halvåret 2020, precis som världsekonomin i övrigt. Regeringen 
bedömer dock att det tar flera år innan lågkonjunkturen är över.  
Bedömningen är att Sverige har goda förutsättningar att hantera 
lågkonjunkturen eftersom den offentliga skuldsättningen är bland de lägsta i 
Europa. 
Skatteunderlagsprognosen utgår från ett scenario för samhällsekonomin där 
en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot 
normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter det 
stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret i år.  
Antagandet om återhämtning, samt nulägets stora slack i ekonomin, innebär 
ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den 
återhämtningsbana som vi antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen 
den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett; 
exempelvis räknar vi med att andelen arbetslösa i flera år kommer att 
överstiga de senaste årens nivåer. 
 

Lång period med återhållen skatteunderlagstillväxt 
Coronapandemin och de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att 
mildra de ekonomiska effekterna av pandemin har haft stor påverkan på 
samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta har betydelse för 
skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är behäftad med större 
osäkerhet än normalt. 
Prognosen för 2020 visar att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd 
av kraftig ytterligare minskning av arbetade timmar. Detta motverkas av 
omfattande utbetalningar av permitteringslön, men lönesumman ökar ändå 
nästan inte alls och skatteunderlagstillväxten stannar strax under två procent. 
Dessutom dämpas skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för 
personer som fyllt 65 år. Detta kompenseras dock genom en höjning av det 
generella statsbidraget.  
Den totala effekten är att både den faktiska och underliggande 
skatteunderlagstillväxten 2021 blir nästan lika låg som finanskrisens värsta 
år, 2009. 
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Skatteunderlagsprognoser 
Skatteunderlagsprognoser görs av regeringen, Ekonomistyrningsverket 
(ESV) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunen använder 
sig av SKR:s prognos i budgetberäkningarna i enlighet med 
rekommendation.  
År 2021 beräknas vara ett övergångsår då den prognostiserade milda 
lågkonjunktur som präglar slutet av 2020 övergår till att utvecklas i 
konjunkturell balans.  
Skatteunderlagsprognoser 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019–

2023 
SKR oktober 2,8 1,9 1,5 3,5 3,9 3,5 14,5 

Reg sep 2,9 2,01 2,21 3,6 3,9  15,5 

SKR oktober 2019 3,2 2,5 3,2 3,9   15,2 

 
Regeringens prognos i BP, ligger till grund för de av regeringen fastställda 
uppräkningsfaktorerna för 2020 och 2021, som styr preliminär utbetalning av kommunal- 
och regionskatt 2020.  

Prognosen för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en 
mild lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på 
skatteunderlaget dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre 
och budgetpropositionens förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer.  
Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av att personer som fyllt 65 år får 
ytterligare en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får 
ytterligare en kompensation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk 
utjämning).  
Den totala effekten är att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten 
2021 blir nästan lika låg som finanskrisens värsta år, 2009. 

 

Omvärldsbevakning 
Både BNP och sysselsättning i Sverige faller under 2020 och arbetslösheten 
fortsätter att stiga även 2021. En snabb återhämtning för BNP och 
arbetsmarknaden antas ske 2021–2023, men lågkonjunkturen dröjer ändå 
kvar ända till 2023. Trots de betydande förslag som presenteras i 
budgetpropositionen minskar sparandeunderskottet nästa år.  
Samma utveckling antas åren 2022–23 och den offentliga skuldkvoten 
sjunker därför årligen i regeringens beräkningar. I hög grad följer denna 
kalkylerade utveckling på den starka ekonomiska återhämtning som antas, 
med ihållande hög tillväxt för BNP och sysselsättning samt gradvis 
sjunkande arbetslöshet. 
Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen 
Procentuell förändring 2019 2020 2021 2022 2023 
BNP 1,2  –4,9 4,0  3,8  2,9  

För att erhålla minskad arbetslöshet är riktmärket att BNP måste var minst 2,5 procent. BNP är 
värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. BNP är det 
vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas en ökning av BNP 
över tid.  
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Budgetpropositionen för 2021 och höständringsbudgeten för 2020 
Den 21 september presenterade regeringen budgetproposition för 
2021(2020/21:1) och Höständringsbudget för 2020 (2020/21:2). 
Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 
2021–2023.  
Budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg  
Budgetpropositionen innehåller en budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg. 
Riktade statsbidrag avseende äldreomsorg, omsorgslyft, återhämtningsbonus, 
investeringsstöd, språkträning.  
Äldreomsorgssatsningen är ett riktat, permanent statsbidrag, utan krav på 
bemanning eller liknande. För Ockelbo kommuns del innebär det ett 
resurstillskott om 3 038 tkr. Äldreomsorgslyftet innebär ett tillskott för år 
2021 om 1 374 tkr. 
Integration 
I budgetpropositionen för 2020 tillfördes ett riktat statsbidrag till 44 
kommuner som har haft ett relativt högt mottagande av nyanlända i 
förhållande till sin befolkning. I budgetpropositionen för 2021 förlängs det 
tillfälliga kommunbidraget med ett år. Medlen fördelas enligt samma princip 
som under 2020 och riktas för 2021 till 58 kommuner. För Ockelbo innebär 
det ett tillskott om 1 222 tkr. 
 

Preliminära arbetsgivaravgifter för 2021 
De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter 
som bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i 
förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor 
(försäkringar och kollektivavtal). Avgifterna går främst till pension samt 
sjuk- och olycksfallsförsäkringar.  
Arbetsgivaravgifterna och avtalsförsäkringarna är lika för kommuner och 
landsting, förutom vad gäller kollektivavtalad pension: 
Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i landstingen 
då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna.  
Arbetsgivaravgifterna år 2021 beräknas till preliminärt 40,15 procent och är 
ingen förändring från 2020. 

Budgetförutsättningar 
Bakgrund/utgångsläge 
Utgångspunkten för budgetarbetet är att förbättra kommunens ekonomi 
successivt. Intentionen har varit och är att successivt arbeta med 
effektiviseringar i syfte att öka det egna kapitalet och därmed möjliggöra för 
utvecklingssatsningar. Det som utgjort vägledning för budgetarbetet är det 
samhällsekonomiska läget och fastställd finansiell målsättning.  
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Budgetramarna enligt flerårsbudget 2020 – 2022 har utgjort bas för 
budgetarbetet. För budget 2023 har 2022 års budgetram uppräknats med  
1,9 %. 
Budgetram avseende gymnasieskolan exkluderas vid reducering och 
uppräkning av budgetramarna och handläggs separat. 
 

Beräkningsgrund - skatter och statsbidrag 
Skatteunderlagsutvecklingen under perioden grundar sig på SKR:s prognoser 
över skatteunderlags- och skattekraftsutvecklingen. Intäktsberäkningarna 
grundar sig på en utdebitering motsvarande 22,76 skattekrona.  
Skatter och statsbidrag bygger på nu gällande utjämningssystem och 
bidragens storlek är beräknad utifrån försiktighetsprincipen och enligt 
aktuella uppgifter från KIR (Kommunens Invånarregister) enligt 
nedanstående prognos.  
Den officiella statistiken från SCB per 1 januari 2020, 5 908 invånare, 
används som beräkningsgrund för budgetperioden 2021–2023. 

Prognos  Nov 2019 Jan Mars Juni  Okt 

Antal invånare 5 906 5908 5 879 5 888 5 895 

 
Internränta 2021 
Sveriges Kommuner och Landsting ger förslag på internränta för beräkning 
och fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar. Ambitionen 
med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett över en 
investerings hela livslängd. Internräntan kan betraktas som det pris 
kommunen får ”betala” för att avstå från att placera likvida medel, vilket 
skulle ha gett framtida avkastning.  
Internränta för 2021 föreslås reduceras med 0,5 procent, till 1,5 procent. 
 

Balanskravet 
Eventuella underskott ska enligt kommunallagen återhämtas inom tre år och 
kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. 
Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då 
det negativa resultatet uppkom. Förslag till års- och flerårsbudget 2021 – 
2023 uppfyller balanskravet.  
Kommunens redovisade resultat för perioden 2017 – 2019 och prognos för 2020  
 
Resultat/prognos 
(Belopp i tkr) 

2017 2018 2019 Prognos 
2020 

Bokslut 7 024 
 

9 067   
Prognos   3 741 12 398 
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Nämndernas förslag till drift- och investeringsbudget för års- 
och flerårsbudget 2021 – 2023  
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2021–2023 
har överläggning med nämndföreträdare genomförts med följande uppdrag:  
 Respektive budgetförslag ska innehålla tjänsteskrivelse, 

budgetdokument i siffror (drift– och investering), måldokument med 
nämndernas mätbara mål för 2021  

 Respektive nämnds budgetförslag ska vara enligt ram.  
 Tjänsteskrivelse ska innehålla en konsekvensbeskrivning hur de 

preliminära ramar för åren 2021–2023 påverkar verksamheterna och 
deras kvalitetsnivå.  
 

Sammanställning nämndernas förslag  
Nämndernas förslag till drift- och investeringsbudget har behandlats av 
ekonomiutskottet. Sammanställning över styrelse/nämndernas tillkommande 
behov. 

Styrelse/nämnd 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 2 300   
Utbildnings- och kulturnämnd 4 000   
 - Gymnasieskolan 2 500 3 300 1 200 

Socialnämnd 1 745   
Summa totalt 10 545   
    

Ekonomiutskottets förslag till tillägg/åtgärder 
Utifrån det ekonomiska läget, utifrån nämndernas budgetförslag och 
redovisade utvecklingsbehov lämnas förslag på följande tillägg/åtgärder 
(belopp i tkr):  

Förslag till tillägg 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 
 

0 0 

 - tillägg 1 500 0 0 

Utbildning/kultur 1 000 1 000 1 000 

 - tillägg 900 0 0 

 - gymnasieskolan  2 500 3 300 1 200 

Socialnämnd 3 000 3 000 3 000 

Summa 8 900 7 300 5 200 
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Investeringsbudget/långsiktig investeringsplan 
Investeringsnivå är fastställd 11,0 mkr/år. För att finansiera kommande 
investeringar fördelas 8,0 mkr av den totala investeringsramen till styrelse 
och nämnder även för åren 2021 – 2023.   
Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram för investeringar utifrån 
fastställd gång- och cykelplan och till investeringar Wij Trädgårdar utifrån 
presenterad underhållsplan.  

Sammanställning investeringsbudget 

Investeringsbudget 2020 2021 2022 

Kommunstyrelsen 13 200 12 250 7 900 

Utbildning/kulturnämnd 720 720 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa investeringsbudget 14 220 13 270 9 000 
 

Likviditetsprognos 
Ockelbo kommun har som finansiell målsättning att i möjligaste mån själv 
finansiera investeringarna och den målsättningen uppfylls med redovisade 
resultat. Perioden 2021–2023 visar på att positiv likviditet. Investeringar för 
perioden beräknas finansieras med egna medel.  

Likviditetsprognos 2021 2022 2023 
Prognostiserat resultat 3 906 3 236 4 525 
Tillägg - avskrivningar 12 672 13 062 13 421 
Investeringar -14 220 -13 270 -9 000 
Upplåning 

   Avbetalning av låneskuld 
   Likviditet 2 358 3 029 8 946 

 

Finansiell målsättning – måluppfyllelse 
I samband med fastställande av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv har förlag till revidering av två av de finansiella 
målen lämnats (nr 2 och 5). Ändringarna har beaktats i följande 
sammanställning. 
1. God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter. 

Ekonomistyrning sker i form av månadsuppföljning. Vid budgetavvikelse ska en 
åtgärdsplan omgående upprättas och presenteras för nämnden och för 
kommunstyrelsen 

2. Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 1 % av skatter och utjämning 

Årets resultat, efter finansnetto, ändras för år 2022 till 0,8 % av skatter och 
utjämning. 
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3. Investeringar ska i möjligaste mån själv finansieras. Vid ny/ombyggnad kan 
upplåning ske utifrån separat bedömning 

Kommunens investeringar beräknas själv finansieras för åren 2021 – 2023. 

4. Amortering av låneskulden sker med minst 1 % årligen 

Amortering med 1,5 mkr/år har medräknats 

5. Soliditeten ska årligen förbättras. 

Soliditeten ökar årligen för åren 2021 - 2023  

 
Taxor och avgifter 
I samband med fastställande av års- och flerårsbudget ska taxor för 
kommande år fastställas. I nämndernas protokoll finns angivet vilka taxor 
som föreslås ändras inför 2021 och finns även med i upprättat förslag till 
taxekatalog. 
 

Ockelbo kommuns styrmodell 
Verksamhetsmål 
Kommunens av fullmäktige fastställd Vision; Vision 2030 – Plats att växa är 
kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande 
strategier utarbetats. Utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen 
och nämnderna utarbetat åtta mätbara mål vardera.  
Visionen och strategierna diskuteras varje år i samband med fastställande av 
budget. Nämndernas mätbara mål ska behandlas varje år i samband med 
fastställande av budget. Samtliga nivåer förutom verksamhetsplanen ska 
fastställas av fullmäktige. Styrelse och nämnder arbetar utifrån visionen, de 
övergripande strategierna och utifrån nämndernas mätbara mål. 
Verksamhetsplanen/målen fastställs av kommunchef/förvaltningschef 
alternativt av styrelse/nämnd. Handlingsplan/aktivitetsplaner behandlas av 
respektive verksamhetsansvarig. 
Parallellt med verksamhetsmålen finns fastställda finansiella mål.  
 

Ägardirektiv 2021 för Ockelbogårdar AB 
Fullmäktige har beslutat att ägardirektivet för Ockelbogårdar AB ska 
revideras årligen och i samband med kommunens budgetprocess. Eftersom 
avkastningskrav och borgensavgift kan vara föremål för årlig förändring ska 
ägardirektivet årligen revideras i samband med kommunens budgetprocess. 
Ägardirektivet har behandlats under ägarsamråd med bolaget. Nivåerna för 
avkastningskrav och borgensavgift föreslås vara oförändrade för 2021. 
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Beslutspunkter enligt kommunstyrelsens reglemente 
Enligt kommunstyrelsens reglemente är följande punkter delegerade från 
kommunfullmäktige och beloppsgränser ska fastställas av fullmäktige vara 
år. För 2021 är beloppen oförändrade mot föregående år och finns med som 
beslutspunkter. 
1. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 

reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av 
mindre betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år).  

2. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 
i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens 
kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år).  

3. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§ 
9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 
900 000 kronor (per objekt). 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2021–2023, 
Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2021–2023 behandlas och 
diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i oktober. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Förutsättningar 
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2021 – 2023   
Fastställd budgetram 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 92 686 94 396 96 141 

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
Sammanfattning  
Tillkommande behov (belopp i tkr) 

Budget 
2021 

Friskvårdspeng – utökad ram 250 
E-tjänster/ Hemsida/Intranät 500 
Kuxatrafiken 500 
Ökat öppethållande i väntsalen 400 
Planarbete 600 
Internetabonnemang förtroendev.   50 
Summa 2 300 
  

                       

Ärendet 
Vid ekonomiutskottet i mars fick kommunstyrelsen uppdraget att redovisa 
konsekvenser utifrån de preliminära ramarna. Dessa skulle enligt den 
traditionella budgetprocessen ha presenterats för ekonomiutskottet i maj. 
Pga. det rådande Corona läget har den processen förändrats och 
ekonomiutskottet i maj ställdes in. Dock är det viktigt att budgeten processas 
vidare och vid genomgång av budgetramarna har ett antal frågeställningar 
väckts att ta hänsyn till i processen framåt. 
 
Friskvårdspeng  
Kommunens friskvårdspengar ligger budgeterade centralt under 
personalchef. Sedan friskvårdspengen höjdes till 1500 kr räcker den ramen 
inte längre till och behöver utökas med ytterligare 250 tkr. 
 
E-tjänster - Hemsida – Intranät –Sociala medier 
Hemsida och Intranät bygger idag på en gammal plattform och har behov av 
uppgraderingar. Detta kommer att kräva tid både internt och av IT-Gävle / 
konsulter. Behov finns att både tillgänglighetsanpassa och öppna för fler E-
tjänster. Det finns även ett behov av att öka närvaron på sociala medier samt 
att se över de verktyg och tekniska plattformar som behövs för att producera 
och publicera rörlig bild.  
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Sedan ett antal år finns en e-tjänsteplattform med e-tjänster där invånare, 
företagare och besökare kan utföra ärenden. Det är allt ifrån ansökning om 
förskoleplats eller skolskjuts till signering och hantering av avtal kring 
elevdatorer, medborgarförslag och vigselhantering. 
Sedan 2019 finns också en plattform för Interna e-tjänster, där målgruppen är 
chefer och medarbetare. Här finns en stor potential att effektivisera och 
kvalitetssäkra ärendeflöden inom kommunen. Resurser saknas att 
tillsammans med verksamheterna utveckla och bygga och underhålla e-
tjänster. 
 
Kuxatrafiken – kommunikationer 
Avtalet gällande Kuxatrafiken index uppräknas upp årligen. Vid uppräkning 
2019 steg index kraftigt vilket gör att trafiken är underbudgeterad 2020. 
Inför 2021 kommer ytterligare en indexreglering och det ser då ut att fattas 
nära 450 tkr i den budgeten. Utöver det finns önskemål om att införa turer på 
sport- och sommarlov till och från Rönnåsen vilket beräknas kosta ca 65 
tkr/år. 
  
Ökat öppethållande i väntsalen  
Socialdemokratiska kvinnor i Ockelbo har inkommit med en motion 
angående förlängda öppettider i väntsalen på stationshuset.  
 
Kommunen strävar efter att ha så långa öppettider som möjligt i väntsalen. 
Men på grund av tidigare incidenter, för personal som sköter låsningen, har 
kommunen tagit aktivt beslut att reducera öppettiderna i väntsalen. Under 
denna period har incidenter och skadegörelse minskat drastiskt.  
För att förlänga öppettider behövs tillgång till en ytterligare personalresurs 
som jobbar kvällstid och hjälper till vid låsningen av väntsalen, alternativt 
köpa tjänsten från ett vaktbolag. Att köpa in tjänsten skulle kosta över 400 
tkr/år. Om kommunens egen personal ska sköta stängningen senare på 
kvällen innebär även det betydande merkostnader. 
 
Översiktsplan och löpande planarbete 
Arbetet med framtagande av en ny översiktsplan kommer att innebära 
kostnader. I vilken omfattning är svårt att säga men det avsatta beloppet om 
400 tkr i dagens budget lär inte vara tillräckligt. För bara för det löpande 
planarbetet skulle budgeten behöva ökas med uppskattningsvis 200–400 tkr / 
år så minst 600 tkr/år i tillägg behövs under 2021–2023 för att möta dessa 
kostnader. 
 
Internetabonnemang förtroendevalda 
Antas motionen om internetabonnemang för förtroendevalda av 
kommunfullmäktige kan det vid maximalt nyttjande innebära kostnader på 
70 tkr per år. Dock bedöms att behovet i många fall kan lösas på alternativt 
sätt. 
 
Övrigt att beakta  
 
Samverkan arbetsmarknadsenheten - Individ och familjeomsorgen  
I januari 2020 påbörjades ett projektsamarbete mellan 
arbetsmarknadsenheten och Individ och familjeomsorgen. Syftet med 
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projektet är att få personer som uppbär försörjningsstöd ska få en snabbare 
väg till egen försörjning via arbete eller studier. Personerna får en anställning 
(introduktionsanställning eller lönebidragsanställning) via kommunen och 
arbetsmarknadsenheten med anställningsstöd från arbetsförmedlingen. 
Anställningen kan kombineras med studier på vuxenutbildningen om behov 
finns, anställningens innehåll ska individanpassas till varje persons behov. 
Anställningen kan förlängas upp till två år, men målet är att personen 
rekryteras till en reguljär anställning tidigare eller går vidare till 
heltidsstudier. 
Projektet har under första halvåret tagit emot 27 personer och personerna i 
projektet beskriver en positiv utveckling i sin väg till arbete eller studier. För 
att uppnå projektets syfte och mål behöver projektet fortlöpa även under 
2021 då kan vi även se de slutgiltiga effekterna av projektet. Men redan nu 
ser både arbetsmarknadsenheten och individ och familjeomsorgen positiva 
effekter av projektet. 
Inför 2020 budgeterades det 1 mkr i medel till individ och familjeomsorgens 
budget för projektet, det finns ett stort behov av att minst lika mycket medel 
avsätts även 2021 för att det gemensamma projektet ska kunna fortlöpa även 
nästa år. 
 
En Frisk generation – fortsättning av projektet 
Kommunen har deltagit i projektet En frisk generation under perioden 2017 - 
2020. Projektet har varit lyckat och uppskattat. En fortsatt verksamhet 
behöver de 300 tkr som nu ligger som tillägg in i den ordinarie budgetramen 
och ingå i årlig uppräkning av ram.    
 
Wij Trädgårdar 
Kommunen har sedan 1 maj 2020 tagit över ägandet och driften av 
fastigheterna på Wij trädgårdar. Driftskostnaderna kommer att ligga på 
teknikenheten och de resurser som tidigare legat under Visionsmedel för 
medfinansiering av projekt på Wij omfördelas till fastighetsskötsel.   
 
Lokaler utredningen / Internhyra 
En önskan av att damma av den påbörjade lokalutredningen har 
aktualiserats. Behov finns att se över en modell för eventuellt kommande 
internhyra för att på bästa sätt nyttja befintliga lokaler. Det kan också röra 
sig om att avyttra lokaler som kommunen ej längre har behov av. Det bör 
inte medföra några nya kostnader men en större omfördelning av medel 
mellan förvaltningarna blir aktuellt. 
 
Integration/arbetsmarknad 
Stor osäkerhet råder inom det här området. I nuläget är det inte klart med 
några nya nyanlända till integrationsenheten vilket kommer att innebära ett 
stort intäktsbortfall under kommande år. 
 
Yttre skötsel 
Från januari 2019 övertogs personal från Wij Trädgårdar. Det innebär att 
egen kompetens inom yttre skötsel finns och att det finns möjliga 
samordningsvinster att göra i samverkan med bland annat Ockelbogårdar 
och arbetsmarknadsenheten. Nuvarande avtal på yttre skötsel gäller fram till 
juni 2021 med möjlighet att förlänga 1 + 1 år. Nu finns intresse för att 
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undersöka förutsättningarna för att bedriva yttre skötsel i egen regi utan 
merkostnader och för att kunna ge en stabilare kvalité. Det här är också ett 
område som måste behandlas som utökad verksamhet och inte som tillägg av 
ram. 
 
Bredbandsutbyggnad 
För att stimulera bredbandsutbyggnaden har kommunen sen 2018 vikt 400 
tkr av Visionsmedlen till projektet ”Fiber tillsammans”. 2019 delades fulla 
potten ut till två pilotprojekt. En utvärdering har givit att en lämplig nivå 
kommer att vara 8 tkr / fastighet i de område som byggs ut.  
 
Ockelbo kommun är en av de kommuner i länet som har lägst tillgång till 
bredband. I nuläge finns inte några möjligheter till finansiering via EU- eller 
statliga stöd för utbyggnad av bredband. 
Fiber tillsammans-projekten är lyckosamma på många sätt och 
medfinansieringen från Ockelbo kommun verkar som en drivkraft och 
möjliggörare. För att utbyggnaden enligt konceptet ska kunna fortsätta öka 
behöver kommunen kunna ge tydligare information och besked om att 
medfinansiering är möjlig. Det finns behov av att öka på potten till projektet 
då avsatta medel inte motsvarar det intresse som visats. 
 
Sanering Frankssons 
Sanering av den förorenade marken vid Frankssons såg har tidigare planerats 
till 2020 men kommer att skjutas något i tiden. Kommunens andel beräknas 
kosta 2–2,5 mkr och kommer när det genomförs att belasta driften. 
Saneringskostnaden finns inte med i budget 2021–2023. 
 
Räddningstjänsten 
Vid budgetsamråd har framkommit äskanden från räddningstjänsten på 
ökade kommunala anslag. Diskussioner och beredning pågår mellan de 
samverkande kommunerna och kan resultera i högre avgift för Ockelbo 
kommun. 
 

Investeringsbudget 
Kommunens investeringsram för 2021–2023 är 6,9 mkr/år. En 
investeringsplan på ram kommer att presenteras på mötet för vidare 
diskussion.  
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OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen Årsbudget 2021

Flerårsbudget 2022 - 2023
Sammandrag driftbudget nettokostnader

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023

10 Nämnds- o Styrelseverksamhet 2 775      2 865      2 922      2 981      
11 Stöd till plitiska partier 848         877         895         912         
13 Övrig politiskverksamhet 890         714         735         750         
30 Fysisk o teknisk planering 1 050      1 300      1 326      1 353      
32 Näringslivsfrämjande åtgärder 2 460      2 555      2 606      2 658      
33 Turismverksamhet 150         150         153         156         
36 VGS 4 756      4 854      4 951      5 050      
38 Räddningstjänst 4 650      4 800      4 896      4 994      
39 Kommunal beredskap -           -           -           -           
53 Kommunikationer 9 090      9 300      9 486      9 676      
71 Folkhälsa - BRÅ 350         350         357         364         
79 Färdtjänst 990         990         1 010      1 030      
91 Utvecklingsmedel 3 600      2 000      2 000      2 000      
93 Kommunadminstration 25 103    25 059    25 449    25 855    
94 Internationellt 100         100         102         104         
96 Personaladministration 1 960      1 990      2 030      2 070      

Summa kommunstyrelsen -           58 772    57 904    58 918    59 953    

AME/Integration
20 Mottagande av ensamkomna barn -           -           
21 Integration -           -           
22 Arbetsmarknadsåtgärder 5 529      5 640      5 753      5 868      

Summa AME/Integration -           5 529      5 640      5 753      5 868      

Teknikområdet
30 Fysisk o teknisk planering 300         350         357         364         
34 Vägar, gator, parkering 7 650      8 618      8 790      8 966      
77 Bostadsanpassning 1 150      1 150      1 173      1 196      
93 Kommunadminstration 3 277      3 258      3 323      3 390      

Fastigheter 14 329    15 766    16 081    16 403    
Summa teknikområdet -           26 706    29 142    29 725    30 319    

Summa totalt -           91 008    92 686    94 396    96 141    

Budgetram KS § 112/22020 92 686    94 396    96 141    

Avvikelse -          0             0             
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2019-xx-xx 
 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR, UPPDRAG OCH UTMANINGAR 
INFÖR BUDGETPERIODEN 2020 – 2022 

Politisk verksamhet 

Verksamhetsbeskrivning 

Politisk verksamhet som omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, par-
tistöd, ersättning till partiföreträdare, valnämnd. Stöd till de politiska partierna utgår i form 
av partistöd, utbildningsbidrag och oppositionsersättningar. Samtliga bidrag utgår med en 
procentsats av riksdagsmannaarvodet.  

Partistöd och utbildningsbidrag ska ge de olika politiska organisationerna möjlighet att be-
driva ett partipolitiskt arbete på bred bas. Oppositionsersättningarna syftar till att ge oppo-
sitionen bättre möjligheter till insyn i den kommunala verksamheten. 

Västra Gästriklandssamhällsbyggnadsnämnd 

Sandviken, Hofors och Ockelbos kommuner samverkar i en gemensam samhällsbygg-
nadsnämnd, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Till nämnden hör en gemen-
sam 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.  

Överförmyndarverksamhet 

I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndarverksamhet inrättad. Den kan 
bestå av överförmyndarnämnd eller överförmyndare. Överförmyndarens verksamhet styrs 
främst av Föräldrabalken. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet 
och genomför varje år kontroll av densamma. Den som inte är nöjd med de beslut överför-
myndaren fattar kan överklaga besluten hos tingsrätten. Sandviken, Hofors samt Ockelbo 
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kommuner ingår en gemensam överförmyndarnämnd.  Sandvikens kommun är värdkom-
mun för den gemensamma nämnden 

Integration och arbetsmarknad 

Verksamhetsbeskrivning 

Enhetens uppdrag är att utveckla, stödja och vägleda människor i olika situationer och 
sammanhang, enskilt eller i grupp. Prioriterade grupper är nyanlända, ungdomar och 
vuxna utanför arbetsmarknaden. I samverkan såväl inom kommunens organisationer som 
med externa intressenter utvecklar enheten projekt som syftar till att stärka individen och 
främja kommunens utveckling. Främja ömsesidig integration. 

Utmaningar 

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

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

Infrastruktur och samhällsplanering (fysisk och teknisk planering) 

Samhällsplanering 

Verksamhetsbeskrivning 

För att trygga framtida markbehov för industri- och bostadsbyggande ska kommunen hålla 
en så god markberedskap att planer på exploateringar skyndsamt skall förverkligas. Kom-
munstyrelsen har ansvar för översiktsplanearbetet samt övrig övergripande fysisk plane-
ring. Under varje mandatperiod ska översiktsplanens aktualitet prövas och vid behov om-
arbetas.  

Bostadsförsörjningsprogram 
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Bredband 

Verksamhetsbeskrivning 

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

Kommunstyrelseförvaltningen är samordnande för bredbandsfrågan i kommunen. Som 
styrande verktyg för Bredbandsverksamheten har kommunen en Bredbandsstrategi för 
Ockelbo kommun – 2014-2020. 

I denna finns även en handlingsplan som ligger till grund för vilken roll kommunen har i 
bredbandsfrågorna. Stadsnätet i Ockelbo, GavleNet, ägs av Gävle Energi. Gävle 
Energi är även kommunens utsedda kommunikationsoperatör och samarbetspartner när 
det gäller fortsatt utveckling av bredband. 

Näringsliv och turism 

Verksamhetsbeskrivning 

Näringslivsenheten ska skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat och en bra före-
tagsmiljö samt stimulera nyföretagande och attrahera externa etableringar. 

Vidare ska de stödja och utveckla samsynen mellan företagare, politiker och tjänstemän i 
näringslivsfrågor. Näringslivsenheten ska ge information och verka för att utbildningar når 
företagare och skapa mötesplatser och stimulera till att befintliga nätverk samarbetar. 

Enheten ska arbeta för att utveckla platsen Ockelbo som besöksmål och som en attraktiv 
plats att bo och driva verksamhet på.  

Utmaningar 

Vi upplever ett växande intresse för Ockelbo från både lokala och externa företag. De fö-
retag som bygger och investerar sänder positiva vibbar till övrig näring att de tror på Ock-
elbo. 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. 
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Gästrike Räddningstjänstförbund 

Verksamhetsbeskrivning 

Ockelbo kommun är medlem i Gästrike Räddningstjänsförbund, GR. Förbundet fungerar 
som räddningsnämnd åt medlemskommunerna i Gästrikland. Utöver ren operativ rädd-
ningstjänst är förbundet mycket aktivt i brandsyn, tillsyn av brandfarliga varor, externa och 
interna utbildningar m m.  

Allt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi ligger på förbundet och kommunen be-
talar en ersättning för utförda tjänster som står i proportion till behövlig insatsstyrka för 
Ockelbo. Operativt finns en första utryckningsstyrka i Ockelbo med ett befäl och fyra 
brandmän samt insatsledare och brandingenjörer i beredskap. Ockelbo har dessutom till-
gång till de resurser i övrigt som finns inom förbundet. Vid larm till bygdebränder i Ockelbo 
förstärks larmen med automatik till tankbil och höjdfordon från stationerna i Gävle och 
Sandviken.  

Kommunal beredskap 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunen är högsta totalförsvarsmyndighet på lokal nivå. I uppgifterna ingår främst ett 
ansvar för kommuninnevånarna i fred, vid extraordinära händelser, svår påfrestning och 
krig. Verksamheten finansieras av statliga bidrag och styrs av lag (2006:544) om kommu-
ners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd be-
redskap. Det statliga bidraget finansierar en halvtidstjänst. Uppdraget innebär bland annat 
att arbeta för att ha en beredskap inför eventuella kriser/allvarliga störningar, för att han-
tera ev kriser/allvarliga störningar samt att utbilda och öva. 

Kommunstyrelsen är kommunens Krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen ska i samarbete 
med övriga nämnder utarbeta erforderliga risk- och sårbarhetsanalyser samt krishante-
ringsplan för extraordinära händelser.  

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det krav på att kommunen ska utarbeta ett 
handlingsprogram för den förebyggande verksamheten inom sitt geografiska område och 
ett handlingsprogram för den operativa verksamheten, räddningstjänst, med syftet att re-
dovisa hur kommunen och förbundet uppfyller dessa krav. En del av kommunens uppgif-
ter sköts idag av Gästrike Räddningstjänstförbund på entreprenad. 

Tjänsten som säkerhetschef ingår i tjänsten som teknisk chef. I denna tjänst ingår dock 
inte ansvaret för LSO med mera av de ordinarie ansvarsområdena inom kommunal säker-
het. Dessa ligger till största delen på beredskapssamordnaren. Tjänsten som beredskaps-
samordnare kombineras med tjänst som folkhälsosamordnare.  
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Kommunikationer 

Verksamhetsbeskrivning 

Kollektivtrafiken i kommunen vilar på tre ben: 

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

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

 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. 

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

 

Ockelbo kommun verkar för en omställning till fossilfria transporter. Kuxatrafiken och 33 
av kommunens 34 fordon körs på fossilfri diesel, HVO.  

Utmaningar 

X-trafik signalerar besparingar och förändringar i länstrafiken. 

Förändrat färdtjänstområde kommer kanske att betyda större kostnad för färdtjänsten. Nu 
åker man i hela länet, tidigare var man begränsad till resor inom kommunen. 

Folkhälsa – BRÅ 

Verksamhetsbeskrivning 

Folkhälso- och brottsförebyggande verksamheten initierar, driver, stödjer och samordnar 
folkhälsoinsatser och brottsförebyggande insatser i kommunen. Kommunala folkhälsostra-
tegier ska upprättas utifrån de nationella folkhälsomålen. En ledningsgrupp Folk-
hälsa/BRÅ med bred representation både inom och utanför kommunens verksamhetsom-
råden är knuten till verksamheten. Inom folkhälsosamordnaruppdraget ingår åtskilliga un-
dersamordnaruppdrag. 
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Utvecklingsmedel 

Verksamhetsbeskrivning 

Inför 2010 avsattes 2,9 mkr till utvecklingsmedel i Visionens anda. Detta anslag har för-
ändrats lite genom åren och är nu 3,4 mkr. 

Fördelning av dess medel har årligen beslutats av kommunstyrelsen. Ett visst anslag är 
avsedda för att stödja och bidra till att utveckla verksamheter och bedriva projekt som för-
verkligar kommunens VISION 2030. Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen projekt-
medlen efter ansökan som beskriver det tänkta utvecklingsprojektet.  

 

Teknikområdet 

Verksamhetsbeskrivning 

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

Kommunen äger och förvaltar ca 37 000 m2 lokaler. Huvuddelen är skol- och barnom-
sorgsfastigheter samt (6 600 m2 på Wij trädgårdar). Gator och vägar i centrala Ockelbo 
ingår i Ockelbo Vägförening, men vissa gång- och cykel-vägar, torg, parker och offentliga 
bad samt vägbelysning (ca 3 000 stolpar) är kommunens ansvar. Försäljning av exploate-
rad mark för villa- och industribebyggelse, förvaltning av kommunägd åker- och skogs-
mark. 

Övriga områden som ligger inom teknikområdets ansvar är parkeringsövervakning samt 
taxa för överträdelse (övervakningen köps av Securitas), tillstånd för upplåtelse av offent-
lig platsmark samt torghandel med taxa för torgplatser, åtgärder vid konstaterade förore-
ningar och nedskräpning där ansvar inte kan fastställas och bostadsanpassning 

 

Kommun- och personaladministration 

Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsområdet inrymmer kommunkontoret och dess verksamhet. Information, eko-
nomi, personal, teknik, arkiv, inköp och IT-funktion, kommunadministrationens vaktmästeri 
samt kostnader för förvaltningschefer.  

Under den kommande treårsperioden kommer fokus ligga på att öka produktiviteten och 
förbättra servicen till kommuninnevånarna. För att uppnå detta mål kommer samverkan 
möjligheter eftersträvas i högre grad. Detta är också ett led i att kvalitetssäkra verksam-
hetsdriften och samtidigt ge personalen möjlighet till kompetensutveckling.    
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Kommunkontoret svarar för ärendeberedning och verkställighet samt ger stöd till den poli-
tiska organisationen m fl organ. Kontoret har också en bred serviceroll gentemot kommu-
ninvånarna, företagen m fl. Huvuddelen av verksamhetsområdets kostnader utgörs av 
personalkostnader, dataverksamhet samt lokalkostnader.   

Inköp Gävleborg  

Kommunen ingår i förbundet Inköp Gävleborg. Verksamhetsbeskrivning och redovisning 
ingår i begreppet kommunadministration. 

Övriga områden 

 Dokument- och ärendehanteringssystem 
 Information och marknadsföring 
 Vaktmästeri 

Personaladministration 

Kommungemensamma satsningar på personalfrågor, dels åtgärder som är lag- eller av-
talsbundna samt vissa kommunala prioriteringar, såsom anslag för anpassning, arbets-
miljö och jämställdhet. Premie för ansvarsförsäkring samt företagshälsovård. Det sker en 
satsning på rehabilitering och arbetsmiljöfrågor.  

 

Internationalisering 

Verksamhetsbeskrivning 

Ockelbo kommun har sedan många år vänorter i våra nordiska grannländer samt en i 
USA. Ockelbo kommun är medlem i en vänortssammanslutning, Charter of European Ru-
ral Communities, där en kommun från varje EU-land deltar.  Samarbetet finansieras delvis 
med EU-medel. 

Samarbetet syftar till att förverkliga den europeiska idén innebärande bl a vidgad kunskap 
samt förståelse för olika kulturer, levnadsbetingelser och språk. Förutom traditionell 
vänortsverksamhet är utbytet, primärt inriktat mot de sociala, ekonomiska och kulturella 
områdena.  

Ambitionen är att ha stor bredd på kontaktutbytet så att "vanliga" människor och då inte 
minst ungdomar och föreningar får ta del av de möjligheter som nätverket erbjuder. 

Ockelbo kommun samverkar med Gävle, Sandviken, och Älvkarleby kommun för att 
kunna utveckla det internationella arbetet. 
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KOMMUNSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2021 

Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med ut-
veckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Mätbart mål  

Förbättra dialogen med företagare. 

Företagsklimatet i kommunen enligt svenskt nä-
ringslivs mätning 

Företagsklimatet i kommunen är enligt svenskt 
näringslivs mätning 

• Den bästa kommunen i länet varje år 

• Bland de 100 bästa i landet varje år  

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

Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens offici-
ella statistik. 

Arbetslösheten ska årligen minska. 

Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemö-
tande i sina kontakter med kommunens verk-
samheter. 

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

Medborgarundersökning ligger som grund för 
bedömning. Undersökningen kommer att ge-
nomföras vartannat år 

Analys och uppföljning av medborgarundersök-
ning 2019 enligt handlingsplan. 

Nästa medborgarundersökningar genomförs 
2021. 

Samla vissa områden under området säkerhet i 
en övergripande säkerhetspolicy samt utveckla 
ett arbetssätt för ett effektivt och tydligt inhämt-
ningsarbete inom dessa säkerhetsfrågor. 

Upprättad säkerhetspolicy 

Att tjänsten kommunicerats ut och använts för 
inrapportering av händelser inom området 
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Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i.  

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

Mål Mätbart mål  

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom 
kontinuerlig tillgång av byggklara tomter och lä-
genheter. 

Det ska finnas minst en byggklar tomt för flerbo-
stadshus till försäljning. 

Kontinuerlig tillgång till minst tio tillgängliga tom-
ter i attraktiva lägen för småhus och en tomt för 
flerbostadshus. 

Underlätta möjligheterna för företag att etablera 
sig i kommunen. 

Det ska finnas minst en tomt för företagsetable-
ring 

En tomt ska årligen finnas tillgänglig för före-
tagsetableringar. 

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har 
ökat. 

PTS (Post- och telestyrelsen) årliga mätning 

Tillgång till bredband ska årligen öka vid jämfö-
relse med senaste mätningen från Post- och te-
lestyrelsen. 

Skapa större delaktighet, dialog och kommuni-
kation kring trygghetsfrågor 

Vilka/antal forum som skapats 

Vad säger utvärderingar om  hur deras syfte 
uppnåtts? 

En kartläggning av befintliga arbetssätt/metoder 

Öka antalet befintliga forum för dialog och kom-
munikation kring trygghetsfrågor. 

Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
rätt kompetens. 

Mål Mätbart mål  

Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya 
medarbetare genom att erbjuda trivsamma ar-
betsplatser med utvecklingsmöjligheter.  

Sjuktal, Uttag av friskvårdspeng. 
Medarbetarenkät – aktuella mätetal 

Detta mål anges i personalberättelsen och behö-
ver inte anges här.  

Ett övergripande mål. 
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Värna miljön 

I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar. 

Mål Mätbart mål  

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande. 

Statistik över resor med kollektivtrafik, kommun-
bilar respektive privatbilar. 

Minskat totalt resande med 15 %. Beräknings-
grund: perioden 1 januari 2019 till den 31 de-
cember 2021 

Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande till 
andra färdsätt. 

Teknik som underlättar 

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

Mål Mätbart mål 

Förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera verk-
samhetsstödjande rutiner och processer i kom-
munen genom att mobilisera kommunens över-
gripande administration för att arbeta med ut-
veckling av interna e-tjänster i befintlig digital 
plattform. 

Mäts via inbyggd funktion för nöjdhetsindex 
samt via utvärdering. 

Ett antal e-tjänster som ger verksamhetsnytta för 
såväl användare som mottagare ska publiceras. 

Torgför Ockelbo 

Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utom 
kommunen. 

Mål Mätbart mål 

Nå fler invånare, besökare och företagare i digi-
tala forum.  

Antalet följare i sociala medier (Facebook & In-
stagram) 

Räckvidd och interaktion i sociala medier (Fa-
cebook & Instagram) 

Besök på ockelbo.se och Visitockelbo.se 

Öka antalet följare i sociala medier. 

Öka räckvidden och interaktionen i sociala me-
dier. 

Öka besöken på webben, samt e-tjänster 
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KOMMUNSTYRELSEN Taxor 2021

Kr / sida Gäller från 2010-01-01
Svart/vitkopia 2

Färgkopia 5

Fax 3

Gäller från 2003-01-01
Kommunexploaterad bostadstomt för friliggande småhu 75 kr/kvm

Gäller från 2017-01-01
Felparkeringsavgifter 500 kr/dygn

Kr / max 4 h Gäller från 2005-01-01
250

400

200

250

Fullmäktige partier erlägger avgift KF 2003-03-10 §5

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas

Gäller från 2013-01-01

Plats Kr / år Kr / mån Kr / dag

1 - 5 - 1 200 185

6 4 000 1 500 200

7 9 000 - -

Kr / år Kr / mån

1 500 300

10 000

Kiosk/vagn med bygglov 28 kvm

Elavgifter

10 A 230 V

16 A 400 V

För dagsplatser är elanslutning till 230V inkluderat i priset.

För ideella föreningar, skolklasser och liknande tas ingen avgift ut, gäller plats 1-5.

Under valår inom perioden 1 aug – 30 sept tas ingen avgift ut för valstugor, gäller plats 1-5.

Under Ockelbo Sommar- & Vintermarknad hyrs torgplatser inte ut, gäller platserna 1-6. 
Torgplats 7 är undantagen från detta beslut eftersom platsen kräver bygglov.

Stora Vänortsrummet

Musikrumnmet

Gläntan

Torghandelstaxa

Upplåtelsens ändamål

Marknadsstånd 9-16 kvm

Marknadsstånd 25 kvm

Taxor för kopiering och fax

Tomtpriser

Felparkeringsavgifter

Lokalhyror
Lilla Vänortsrummet
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För färdtjänsttaxa hänvisas till http://www.x-trafik.se/fardtjanst-riksfardtjanst
Taxan regleras årligen via index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och specialfordon i Gävleborgs 
län”.

VA-Taxa

För VA-taxa hänvisas till http://www.gastrikevatten.se/taxa-regler-och-ansvar

Taxa för Brandskyddskontroll samt Sotningstaxa

För taxa hänvisas till http://www.gastrikeraddningstjanst.se/

Färdtjänsttaxa i Gävleborgs län

38



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Mötets diarienummer 
VGS2020/9 

Sida 
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Justerarnas signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 VGS-2020-41 

§ 130 Budget 2021 för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd med kommun- och 
resursplan för år 2021 samt flerårsplan för åren 2022 till 
2023 

Beslut 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att 

1. godkänna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget 
2021 med kommun- och resursplan för år 2021 samt flerårsplan för 
åren 2022 till 2023 enligt föreliggande förslag, 

2. överlämna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget till 
kommunstyrelsen i Sandviken, 

3. överlämna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget till 
kommunstyrelsen i Ockelbo och att 

4. överlämna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget till 
kommunstyrelsen i Hofors. 

Sammanfattning 
Förvaltningsekonomen har sammanställt Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltnings förslag till kommun- och resursplan för år 2021 
samt flerårsplan för åren 2022 och 2023. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning överlämnar härmed 
förvaltningens förslag till budget för åren 2021 till 2023 innehållande Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds underlag till kommun- och 
resursplan.  

Budgeten innehåller ett flerårsperspektiv. Det underlag till kommunplan som 
tagits fram av nämnden och presenteras för kommunstyrelsen i september 
2020 innehåller såväl ett- som flerårsperspektiv. Även resursplanen 
innehåller åren 2021 – 2023, således tre år. 

Preliminär ram för år 2021 är 53 333 tkr; samt en preliminär ram för år 2022: 
53 750 tkr och år 2023 är 54 596 tkr. Ingen förändring av ram för år 2021 
jämfört med år 2020. 

Driftbidrag från Hofors är 5 905 tkr och från Ockelbo är 4 906 tkr. 

Totalt är kommun- och driftsbidrag för 2021 på 63 645 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-10 dnr VGS-2020-41, Kommun- och resursplan 
2021-2023 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Kommun- och resursplan 2021-2023 Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Mötets diarienummer 
VGS2020/9 

Sida 

7(25) 
 

Justerarnas signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Reservationer 
Stig Mörtman (M) 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen Hofors kommun 
Joachim Krüger, Ockelbo kommun 
Ann-Sofie Stensson, Ockelbo kommun 
Yuval Chulati, Hofors kommun 
Liliana Sultana, Hofors kommun 
 
__________
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Ockelbo   24   september   2020  

  Västra   Gästriklands   samhällsbyggnadsnämnd  

 

Reservation  

  Budget   2021   för   Västra   Gästriklands   samhällsbyggnadsnämnd  
 

I  beskrivningen  för  nämndens  arbete  återfinns  aktiviteter  såsom  klimatanpassning  och           
klimatrådgivning.    Vad   detta   skulle   innebär   är   dock   inte   redovisat.  
 
Med  anledning  av  detta  menar  jag  att  en  verksamhets  arbete  som  har  sin  utgångspunkt  i  något                 
odefinierat  inte  kan  mäta  huruvida  aktiviteter  eller  åtgärder  har  något  effekt.  När  det  relateras  till                
klimatet,  klimat  som  är  vädrets  historia  över  en  lång  tid,  och  tron  på  att  det  är  människan  som                   
påverkar  klimatet  är  detta  en  stor  och  överdriven  förenkling  samt  lika  naivt  som  det  är  arrogant,                 
speciellt   då   klimatet   är   ett   kopplat   icke-linjärt   kaotiskt   system.  
 
När  man  använder  sig  av  mål  där  man  inte  mäter  eller  kan  mäta  inom  exempelvis  innevarande                 
mandatperiod  huruvida  föreslagna  aktiviteter  eller  åtgärder  har  något  effekt  blir  dessa  mål  offer              
för   fenomenet   att   mäta   för   mätandet   skull.   
 
Vidare  finns  det  ett  mål  som  säger  att  VGS  arbete  bidrar  till  ett  ekologiskt  hållbart  samhälle.  Inte                  
heller  här  finns  det  någon  definition  om  vad  som  menas  med  detta,  men  målet  nås  genom                 
informationsinsatser.  Om  det  exempelvis  innebär  rekommendationer  om  att  ekologiskt          
framtagna  livsmedel  skulle  vara  nyttigare  för  oss  människor  än  den  mat  som  produceras  på               
konventionellt   vis   så   stämmer   inte   det   och   inte   är   det   miljövänligare   hellre!   
 
Skulle  det  innebära  rekommendationer  om  att  undvika  fossiler  för  att  nå  ett  hållbart  samhälle  så                
stämmer  inte  heller  det.  För  det  måste  vara  ytterst  hållbart  att  förbränna  så  mycket  fossila                
bränslen  som  möjligt  och  därmed  återställa  den  obalans  i  kol/syrecykeln  som  uppstod  när  de               
bildades!  
 
Utifrån   ovanstående   reserverar   jag   mig   mot   beslutet.  
 
 
Stig   Mörtman   (M)   Ockelbo  
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 

Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 

Stadshuset, Odengatan 37 
Telefon 

026-24 00 00 
 

 

E-post 

vgs@sandviken.se 
Hemsida 

www.sandviken.se 

Organisationsnr 

212000-2346 
 

 

 

 

Jenny Holm, 026-24 11 77 
jenny.holm@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-09-10 
Diarienummer 

VGS-2020-41 

 

 
 

 

 
 

 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

 

Budget 2021 för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd med kommun- och 
resursplan för år 2021 samt flerårsplan för åren 2022 till 
2023 

Förslag till beslut 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att  

1. godkänna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget 
2021 med kommun- och resursplan för år 2021 samt flerårsplan för 
åren 2022 till 2023 enligt föreliggande förslag, 

2. överlämna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget till 
kommunstyrelsen i Sandviken, 

3. överlämna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget till 
kommunstyrelsen i Ockelbo och 

4. överlämna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget till 
kommunstyrelsen i Hofors och 

Ärendet 
Förvaltningsekonomen har sammanställt Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltnings förslag till kommun- och resursplan för år 
2021 samt flerårsplan för åren 2022 och 2023. 

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning överlämnar härmed 
förvaltningens förslag till budget för åren 2021 till 2023 innehållande Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds underlag till kommun- och 
resursplan. 
 
Budgeten innehåller ett flerårsperspektiv. Det underlag till kommunplan som 
tagits fram av nämnden och presenteras för kommunstyrelsen i september 
2020 innehåller såväl ett- som flerårsperspektiv. Även resursplanen 
innehåller åren 2021 – 2023, således tre år. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2020-09-10 

Diarienummer 
VGS-2020-41 

Sida 

2(2) 
 

 

Preliminär ram för år 2021 är 53 333 tkr; samt en preliminär ram för år 2022: 
53 750 tkr och år 2023 är 54 596 tkr. Ingen förändring av ram för år 2021 
jämfört med år 2020. 

Driftbidrag från Hofors är 5 905 tkr och från Ockelbo är 4 906 tkr. 

Totalt är kommun- och driftsbidrag för 2021 på 63 645 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-10 Dnr VGS2020/41 

Kommun- och resursplan 2021-2023 Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

2. Kommun- och resursplan 2021-2023 Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun (mail: kommun@ockelbeo.se) 
Kommunstyrelsen Hofors kommun (mail: hofors.kommun@hofors.se) 
Joachim Krüger, Ockelbo kommun (mail: joachim.kruger@ockelbo.se) 
Ann-Sofie Stensson, Ockelbo kommun (mail: ann-
sofie.stensson@ockelbo.se) 
Yuval Chulati, Hofors kommun (mail: yuval.chulati@hofors.se) 
Liliana Sultana, Hofors kommun (mail: liliana.sultana@hofors.se) 

Underskrifter 

Yvonne Mickels 
Samhällsbyggnadschef 

Jenny Holm 
Förvaltningsekonom 
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Budget 2021 
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2020-09-30    Organisation: Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd     

  

44



 
 

2 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd  

Verksamhetsuppdrag 

Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner samverkar i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Till nämnden hör en gemensam förvaltning, Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. 

Nämnden fullgör uppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet samt plan- och 
byggområdet där tillståndsprövning och tillsyn i huvudsak sker enligt miljöbalken, plan- och 
bygglagen samt livsmedelslagstiftningen. Här finns uppdraget att svara för strategiskt miljöarbete och 
ha ansvar för kommunal energi- och klimatrådgivning, samordning av klimatanpassningsarbete och 
kalkning.  Nämnden är kommunernas byggnadsnämnd och bereder och planerar 
samhällsbyggnadsfrågor genom att bland annat ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. På 
uppdrag av respektive kommun svarar nämnden för kommunens strategiska arbete för 
samhällsutveckling såsom översiktsplanering och framtagande av bostadsförsörjningsprogram. 
Nämnden är även kommunernas naturvårdsorgan och trafiknämnd. Nämnden ska även tillgodose 
behoven av, och utveckla, grundläggande geografiska data och följdprodukter från dessa data.  Vidare 
ansvarar nämnden för tobakstillsyn, tillsyn över handel med receptfria läkemedel och 
bostadsanpassningsbidrag i alla tre kommuner. 

För Sandvikens kommun har nämnden ansvar för skolskjuts- och färdtjänstverksamheten. Nämnden 
beslutar om bidrag till enskild väghållning och till vägföreningar, yttrar sig i ärenden rörande 
användning av offentlig plats och svarar för samråd och samordning med Region Gävleborg kring 
kollektivtrafik. Nämnden inrymmer även Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet och ska bevaka 
det allmänna intresset vid fastighetsbildning för alla tre kommunerna. 

För Sandvikens och Hofors kommuner ansvarar nämnden för skyddsjakt. 

För Sandviken och Ockelbo kommuner ansvarar nämnden för namnsättning av allmänna platser och 
gator. 

För Hofors kommun svarar nämnden för kontakter mot Region Gävleborg i färdtjänst- och 
riksfärdtjänstfrågor. 
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MEDBORGARE 
Övergripande målsättning 

 Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande. 

 Medborgarna ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling. 

Framgångsfaktorer 
Lätt att göra rätt: VGS arbetssätt präglas av rättssäkerhet och effektivitet med ett professionellt och 
respektfullt bemötande. VGS är serviceinriktade och möjliggör för kunden att göra rätt på ett enkelt 
sätt. VGS vill ha nöjda kunder genom att vara lyhörda och skapa arenor för delaktighet. 

Mål 2021 

VGS verksamheter har nöjda medborgare. 
Målnivå: NKI för alla VGS kommuner sammanslaget ska öka utifrån värde 2020. 

VGS och dess verksamheter ger medborgarna möjlighet att vara delaktiga inom nämndens 
verksamhetsområden. 
Målnivå: 100 % av teamen nyttjar användardialog/tjänstedesign vid utvecklingsarbete. 

VGS verksamheter är tillgängliga för medborgarna. 
Målnivå: NKI – del tillgänglighet ska öka utifrån värde 2020. 

 

MEDARBETARE 
Övergripande målsättning 

 Sandvikens kommun har motiverade och nöjda medarbetare. 

 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och 
kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. 

Framgångsfaktorer 
Ansvar för helheten: VGS medarbetare är motiverade och arbetar i gemenskap för en trygg och 
attraktiv arbetsplats. VGS medarbetare känner arbetsglädje, engagemang och delaktighet. VGS 
medarbetare hjälper varandra och tar tillvara på varandras styrkor. VGS medarbetare är stolta, 
ansvarstagande och lojala i arbetet med att nå målen. VGS vågar vara innovativa och är öppna för nya 
kunskaper och idéer. Medarbetarna vidareutvecklas både professionellt och personligt för 
verksamhetens bästa. VGS tar ansvar för ett tydligt och respektfullt bemötande. 

Mål 2021 

VGS har motiverade och nöjda chefer. 
Målnivå: Index ska vara högre jämfört med 2020 

VGS har motiverade och nöjda medarbetare. 
Målnivå: Index ska vara högre jämfört med 2020 

VGS upplevs som en attraktiv arbetsgivare 
Målnivå: Index ska vara högre jämfört med 2020 
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HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING 
Övergripande målsättning 

 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. 

 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. 

Framgångsfaktorer 
VGS bidrar både strategiskt och operativt till en hållbar samhällsutveckling. Med en samlad 
kompetens skapar VGS ett tryggt samhälle med goda förutsättningar att verka, bo och leva i. 

Mål 2021 

VGS arbete bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle. 
Målnivå: Antal informationsinsatser inom energi- och klimatrådgivningen är minst 20 stycken. 

VGS arbete bidrar till att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle. 
Målnivå: Andelen antagna detaljplaner där offentliga samråd varit en del av processen för framtagande är 
minst 50 %. 

VGS arbete bidrar till en god och jämlik hälsa för kommunernas medborgare 
Målnivå: Minst 20 tillsynsbesök gentemot tobaksförsäljare, där kontroll av försäljning till minderåriga är en 
del av tillsynen. 

 

EKONOMI 
Övergripande målsättning 

 Sandvikens kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt 
resursutnyttjande. 

Framgångsfaktorer 
Samverkan för god resurshushållning: Med VGS samlade kompetens, en god ekonomisk medvetenhet, 
förståelse och ansvar för helheten bidrar VGS till en hållbar och kostnadssmart utveckling. Genom 
ständiga förbättringar och ett tydligt medarbetarskap vill VGS alltid vara i framkant av en hållbar 
samhällsbyggnadsprocess. 

Mål 2021 

VGS har en ekonomi i balans. 
Målnivå: Minst ett nollresultat vid bokslut 31/12 2021. 

VGS har ett effektivt resursutnyttjande. 
Målnivå: Produktionstiden ska öka jämfört med år 2020. 
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Verksamhetsbeskrivning 

 
Syftet med samverkan är att säkerställa en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare 
och näringsliv. Samverkan möjliggör ett bredare utbud av tjänster med ökad tillgänglighet.  

Genom ett medvetet och strategiskt arbete med fokus på hållbar samhällsutveckling kan känslan av 
sammanhållning och framtidstro i kommunerna öka. Stort fokus kommer fortsatt att ligga på att arbeta 
med planering för att möjliggöra ökad inkludering i samhället. 

Nämnden jobbar aktivt med åtgärder som ska främja ett gott medarbetarskap och ledarskap i en 
trivsam miljö för att vara ett attraktivt val som arbetsgivare. Att ständigt fundera över vilka insatser 
och åtgärder nämnden kan göra för de som idag är arbetslösa är viktigt och agera därefter.  

För att komma in i arbetslivet är det viktigt med utbildning. Nämnden gör insatser för att främja en 
god arbetsmiljö för elever och lärare genom samhällsplanering i dialog med verksamheterna samt 
bedriver tillsyn för att främja säkerhet och hälsa. Sammantaget skapar detta goda möjligheter för 
hållbar samhällsutveckling. 

Nämnden, genom enheten för verksamhetsstöd, ansvarar för att stödja och utveckla förvaltningens 
interna och externa administrativa processer. Här sker förvaltningsadministrativa sysslor, såsom 
hantering av arkivhandlingar, fakturering, kontering, registrering av inkomna ärenden, expediering, 
digital och analog posthantering, utlämning av handlingar samt utveckling av e-tjänster och hemsida. 
Här hålls nämndprocessen samman och handläggning sker av bostadsanpassningsbidrag och 
parkeringstillstånd för funktionshindrade för Sandviken, Hofors och Ockelbo. För Sandviken tas 
beslut i färdtjänst och riksfärdtjänstärenden. 

Nämnden, genom plan- och byggenheten, bistår med planerings- och gestaltningskompetens i olika 
projekt för att driva den fysiska miljöns utveckling framåt enligt uppställda mål och riktlinjer. God 
boendemiljö och stadsutveckling är långsiktiga strategiska mål av stor vikt. I verksamheten ingår 
ansvar för gestaltningen, kulturmiljöfrågor, trafikplanering och utvecklingen av den bebyggda miljön. 
Uppföljning sker av de intentioner och bestämmelser som fastställs i planarbetet, genom 
samhällsbyggnadsprocessens olika skeden till exempel i bygglovsskedet och genomförandeskedet. 
Nämnden är representerad i externa utvecklingsarbeten på regional och mellankommunal nivå. 

För att säkerställa en hälsosam inre och yttre miljö fortsätter nämnden, genom miljö- och 
hållbarhetsenheten, arbetet med tillsyn inom bland annat miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och 
tobakslagstiftningen. Målsättningen är att ta fram kommunkoncerngemensamma inriktningar inom det 
miljöstrategiska arbetet och naturvårdsarbetet. Medel söks för att genomföra operativt miljö- och 
naturvårdsarbete. Tillsynsmetodiken digitaliseras och därigenom effektiviseras processer med ett 
snabbare flöde som följd. 

Nämnden, genom kart- och lantmäterienheten, bistår med kompetens gällande geografisk information, 
inmätning, utstakning och kartproduktion samt fastighetsrättslig rådgivning inom våra tre kommuner. 
Här sker beredning av ortnamnsärenden inom Sandviken och Ockelbo. Den kommunala 
fastighetsbildningsmyndigheten i Sandviken är organiserad här och har ansvar för fastighetsbildning. 

Att arbeta aktivt med att korta kötider och handläggningstider inom fastighetsbildningen är viktigt. 
Kvalitén på fastighetsinformation och geografisk information behöver höjas för att skapa en smart 
samhällsbyggnadsprocess. Verksamheten verkar även för att öka graden av digitalisering med stöd av 
geografisk information i samtliga kommunala processer. 
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Ekonomiska resurser, Mkr 

Totalt Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kommunbidrag, Sandvikens kommun 53,7 53,3 53,3 53,8 54,6 

Driftbidrag, Ockelbo kommun 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0 

Driftbidrag, Hofors kommun 5,8 5,9 5,9 6,0 6,0 

Övriga intäkter 30,0 32,0 34,0 34,5 34,6 

Kostnader -90,8 -96,1 -98,1 -99,2 -100,2 

Resultat 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Verksamhetsområden 

 

 

Framtidsbild 

Att omvärldsspana, hänga med i utvecklingsarbetet och vara proaktiva i vårt arbete är viktigt. Flertalet 
syften uppnås; vi blir attraktiva som arbetsgivare och förenklar för de som önskar våra tjänster, vi 
möjliggör återanvändning av öppna data, vi utvecklar arbetsprocesser och hushåller med resurser. Att 
utvecklas med glädje är en framgångsfaktor. 

Kommunerna i Västra Gästrikland växer. Därför behövs en beredskap i nämnden med detaljplanerad 
mark för att kunna bygga mer bostäder, fler skolor och nya arbetsplatser. Samtidigt är det viktigt att 
arbeta tillsammans för att sänka arbetslöshet, öka skolresultat och främja inkludering. Detta är viktiga 
grundstenar och prioriteringsområden när framtidens samhälle skapas. Vilka konsekvenser pandemin 
för med sig gällande verksamhetens fortsatta arbete återstår att se.  

Verksamheterna är inne i en utvecklingsfas, vilket innebär att de administrativa processerna som finns 
idag kan komma att förändras framöver. Målsättningen är att centralisera och vidareutveckla 
förvaltningens administrativa åtaganden som finns i samtliga delprocesser. 

Nämnden är en viktig kugge i perspektivet för hållbar samhällsutveckling där det långsiktiga målet är 
att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till 
segregation. Det är viktigt att arbeta aktivt för att ha med socioekonomiska parametrar inom 
planprocessen. 

 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Miljö- och hållbarhet

Plan- och bygg

Bostadsanpassning

Färdtjänst och skolskjuts

Kart- och lantmäteri

Övrig verksamhet

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Bruttokostnad Kommunbidrag Hofors Kommunbidrag Ockelbo Kommunbidrag Sandviken
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Fortsatt fokus på digitalisering av processer hos VGS ställer krav på såväl medarbetare som 
verksamhetssystem. Faktorer som kan påverka hur väl verksamheten lyckas är möjligheten för olika 
verksamhetssystem att prata med varandra och för medarbetarna krävs tydlighet i 
processbeskrivningar.  

Ett fortsatt fokus på att arbeta med ärendekön inom fastighetsbildningen för att uppfattas som en 
rättssäker, tillgänglig och effektiv myndighet. Ett aktivt arbete bedrivs med digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen för att säkerställa vår förmåga att möta kraven som ställs från regering 
och statliga myndigheter gällande hanteringen och tillgängliggörandet av geografisk information i 
samhället.  

För att skapa en smart samhällsbyggnadsprocess krävs tillförlitliga beslutsunderlag. Planer finns på att 
se på möjligheterna att söka medel för att genomföra kvalitetshöjande insatser av 
fastighetsinformationen i samverkan med statliga lantmäteriet även i Hofors och Ockelbo.  

Kopplat till den utveckling och förändring av de kommunala processerna som digitaliseringen av 
samhället innebär behöver arbete ske för att sprida förståelse för på vilket sätt, och med vilken 
verksamhetsnytta, geografisk information kan bidra till att skapa en hållbar kommunal verksamhet i 
framtiden. 
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Sammanställning driftsbudget, mkr  Bokslut 2019 Budget 2020 Årsbudget 2021 Plan 2022 Plan 2023
Intäkter 30 035 32 064 33 982 34 548 34 597
Kostnader -47 616 -46 830 -45 908 -46 662 -46 273
Netto -17 581 -14 766 -11 926 -12 114 -11 676
Kapitalkostnad -351 -199 -181 -185 -189
Personalkostnad -42 834 -49 181 -52 036 -52 346 -53 859
Årsarbetare 72,25 78,05
Driftsbudget, budgetram (Ockelbo) 3 301 4 906 4 905 4 944 5 022
Driftsbudget, budgetram (Hofors) 4 926 5 907 5 905 5 951 6 045
Driftsbudget, budgetram (Sandviken) 53 713 53 333 53 333 53 750 54 657
Investeringsbudget, ram 200 100 100 100 100
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Budget, kommun- och resursplan
VGS

2021-2023
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VGS 2021
VGS verksamheter har nöjda medborgare.

Målnivå: NKI för alla VGS kommuner sammanslaget ska öka utifrån värde 2020.

VGS och dess verksamheter ger medborgarna möjlighet att vara delaktiga inom nämndens 
verksamhetsområden.

Målnivå: 100 % av teamen nyttjar användardialog/ tjänstedesign vid utvecklingsarbete.
VGS verksamheter är tillgängliga för medborgarna.

Målnivå: NKI – del tillgänglighet ska öka utifrån värde 2020.

Medborgare

2020-09-28

Sida 2
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VGS 2021
Cheferna upplever att de är engagerade i och har inflytande över sitt arbete.

Målnivå: Index ska vara högre jämfört med 2020

Medarbetarna upplever att de är engagerade i och har inflytande över sitt arbete.

Målnivå: Index ska vara högre jämfört med 2020

VGS upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

Målnivå: Index ska vara högre jämfört med 2020

Medarbetare

2020-09-28

Sida 3
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VGS 2021
VGS arbete bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle. 

Målnivå: Antal informationsinsatser kopplade till minskad miljö- och klimatpåverkan är minst 10 stycken

VGS arbete bidrar till att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle.

Målnivå: Andelen antagna detaljplaner där offentliga samråd varit en del av processen för framtagande är minst 
50 %.
VGS arbete bidrar till en god och jämlik hälsa för kommunernas medborgare.

Målnivå: Minst 20 tillsynsbesök gentemot tobaksförsäljare, där kontroll av försäljning till minderåriga är en del av 
tillsynen.

Hållbar samhällsutveckling

2020-09-28

Sida 4
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VGS 2021
VGS har en ekonomi i balans.

Målnivå: Nollresultat vid bokslut 31/12 2021.

VGS har ett effektivt resursutnyttjande.

Målnivå: Produktionstiden ska öka jämfört med år 2020.

Ekonomi

2020-09-28

Sida 5
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2020 2021 2022 2023

Ockelbo 4 906 4 906 4 944 5 022

Hofors 5 905 5 905 5 921 6 045

Sandviken 53 333 53 333 53 750 54 657

VGS  totalt 64 144 64 144 64 645 65 724

Beslutade flerårsramar VGS

2020-09-28

Sida 6
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Mkr Bokslut 2019 2020 2021 2022 2023

Driftbidrag,
Ockelbo

4,8 4,9 4,9 4,9 5,0

Driftbidrag, 
Hofors

5,8 5,8 5,9 6,0 6,0

Kommun-bidrag, 
Sandviken

53,7 53,3 53,3 53,8 54,6

Övriga intäkter 30,0 32,0 34,0 34,5 34,6

Kostnader -90,8 -96,1 -98,1 -99,2 -100,2

VGS  totalt 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Ekonomiska resurser, VGS

2020-09-28

Sida 7
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Tkr Bokslut 2019 2020 2021 2022 2023

Driftbidrag,
Ockelbo

17 12 12 12 12

Driftbidrag, 
Hofors

27 19 19 19 19

Kommunbidrag, 
Sandviken

630 690 640 653 666

Övriga intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -699 -721 -671 -684 -697

Resultat 25 0 0 0 0

Ekonomiska resurser, VGS-nämnd

2020-09-28

Sida 8
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Tkr Bokslut 2019 2020 2021 2022 2023

Driftbidrag,
Ockelbo

395 1 393 321 399 452

Driftbidrag, 
Hofors

848 855 1 076 1 143 1 224

Kommunbidrag, 
Sandviken

3 133 2 931 4 713 5 189 5 533

Övriga intäkter 10 620 11 647 11 799 11 678 11 723

Kostnader -15 872 -16 826 -17 909 -18 409 -18 932

Resultat 876 0 0 0 0

Ekonomiska resurser, Miljö- och 
hållbarhet

2020-09-28

Sida 9

60



Tkr Bokslut 2019 2020 2021 2022 2023

Driftbidrag,
Ockelbo

326 874 1 081 1 112 1 104

Driftbidrag, 
Hofors

185 1 054 1 169 1 221 1 252

Kommunbidrag, 
Sandviken

5 681 4 613 6 678 5 414 5 405

Övriga intäkter 8 983 10 136 9 990 10 794 10 798

Kostnader -13 764 -16 677 -18 918 -18 541 -18 559

Resultat 1 411 0 0 0 0

Ekonomiska resurser, Plan- och bygg

2020-09-28

Sida 10
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Tkr Bokslut 2019 2020 2021 2022 2023

Driftbidrag,
Ockelbo

59 0 0 0 0

Driftbidrag, 
Hofors

15 0 0 0 0

Kommunbidrag, 
Sandviken

3 883 3 135 3 978 3 978 3 978

Övriga intäkter 997 0 0 0 0

Kostnader -5 600 -3 135 -3 978 -3 978 -3 978

Resultat -646 0 0 0 0

Ekonomiska resurser, 
Bostadsanpassning

2020-09-28

Sida 11
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Tkr Bokslut 2019 2020 2021 2022 2023

Driftbidrag,
Ockelbo

58 484 229 236 242

Driftbidrag, 
Hofors

0 0 344 353 363

Kommunbidrag, 
Sandviken

22 565 24 136 25 167 25 226 25 293

Övriga intäkter 2 636 2 518 2 844 2 844 2 844

Kostnader -27 304 -27 138 -28 584 -28 659 -28 742

Resultat -2 045 0 0 0 0

Ekonomiska resurser, Färdtjänst och 
skolskjuts

2020-09-28

Sida 12
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Tkr Bokslut 2019 2020 2021 2022 2023

Driftbidrag,
Ockelbo

875 745 1 119 1 152 1 186

Driftbidrag, 
Hofors

1 393 867 1 497 1 610 1 664

Kommunbidrag, 
Sandviken

6 2 16 6 332 5 107 5 324 5 663

Övriga intäkter 6 729 7 386 9 328 9 211 9 211

Kostnader -13 706 -15 330 -17 056 -17 302 -17 729

Resultat 1 509 0 0 0 0

Ekonomiska resurser, Kart- och 
lantmäteri

2020-09-28

Sida 13
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Tkr Bokslut 2019 2020 2021 2022 2023

Driftbidrag,
Ockelbo

1 571 2 000 2 143 2 033 2 026

Driftbidrag, 
Hofors

2 458 2 866 1 800 1 605 1 523

Kommunbidrag, 
Sandviken

11 605 10 968 7 050 7 966 8 119

Övriga intäkter 70 21 21 21 21

Kostnader -13 856 -15 855 -11 009 -11 620 -11 684

Resultat 1 848 0 0 0 0

Ekonomiska resurser, Övrig verks

2020-09-28

Sida 14
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Framtidsbild för VGS
• Utvecklas med glädje 

• Planberedskap

• Samverkan -
Prioriteringsområden

• Centralisering administrativa 
processer

• Hållbar samhällsutveckling

• Digitalisering av processer

2020-09-28

Sida 15

• Ärendekön, fastighetsbildning

• Smart 
samhällsbyggnadsprocess

• Fastighetsinformation –
samverkan – SLM – Hofors + 
Ockelbo

• GI – hållbar kommunal 
verksamhet i framtiden
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Johansson, Ola, 070-414 14 98 
ola.johansson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-09-14 

Referens 
UKN 2020/00145  
 

  

 
 UKN 

 

Års- och flerårsbudget 2021-2023 

Förslag till beslut 
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och 
flerårsbudget 2021-2023 på ram med konsekvenser. 
Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2021—2023 saknas ca 
6,5 miljoner 2021, 9,0 miljoner 2022 och 8,1 miljoner för 2023 för att 
bedriva verksamhet till nuvarande omfattning och höja kvalitetsnivå. 
 
Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 
 

Fastställda ramar (tkr) 2021 2022 2023 

Utbildnings- och kulturnämnden 141 452 142 167 144 528 

    
Sammanfattning Budget   
Tillkommande behov (tkr) 2021   
    
Simhall 500   
Förskola 500   
Grundskola 3000   
 4000   
    
Gymnasieskola 2500   
UKN total 6500   

 
 

Ärendet 
 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Konsekvenser i verksamheten om vi ska hålla oss inom befintlig ram blir ett 
flertal, standardsänkning vad det gäller verksamheten i dess helhet 
naturligtvis. Ställt till UKN:s mål för perioden så kommer vi att behöva göra 
avkall på flera om vi inte kan få erforderlig budget. Simkunnigheten är ett 
tydligt exempel då vi inte kan erbjuda simundervisning mer än det skollagen 
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Datum 
2020-09-14 

 
UKN 2020/00145 

Sida 
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kräver. Storlek på barngrupper i förskolan kommer även det att bli ett mål 
verksamheten inte kommer kunna uppnå. 
 
Minskat föreningsbidrag och kulturverksamhet   

Områden att lyfta/behov som inte ryms inom nuvarande ram 
Förutom vad som anges ovan, pengar som saknas i ram för att bedriva 
verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå, vill nämnden 
lyfta nedanstående områden i budgetprocessen: 
 

Förskolan 
En förfrågan om 500 tkr för att utöka ledningsresurserna i förskolan samt 
bidra till lokalfrågorna i hela förvaltningen. Rektor förskolan arbetar redan 
mycket med lokalfrågorna i förskolan, förvaltningen behöver förstärka det 
övergripande arbetet kring lokaler. 
 
Grundskolan 
Behöver medel för att kunna ge adekvat stöd till elever inom NPF samt 
förstärka mot elever som läser svenska som andra språk. Kompetens som 
idag delvis saknas i organisationen behöver dels anställas men även befintlig 
personal kompetensutvecklas. 
 

Simhall 
Simhallen var under våren 2020 förslag att minska öppettiderna för att kunna 
klara det inom budgetramen. Det blev nedröstat av politiken och simhallen 
satt att kvarhålla de redan befintliga öppettiderna. Då klarar vi inte att göra 
det inom den givna ekonomiska ramen, behöver 500tkr. 
 

Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling 
Trots vår tidigare redovisning av gymnasiekostnader så täcker inte budgeten 
de faktiska kostnaderna för gymnasieskolan. En gymnasieplats kostar oss 
mellan 75-175 000/läsår, vi bör rimligen budgetera för en snittkostnad per 
elev och antal elever som vi kommer att ha i gymnasieskolan. Andel elever 
som inte genomför gymnasieskola alt ”hoppar av” är försumbar. En elev som 
kliver av sitt valda gymnasieprogram påbörjar inom ett knappt år ett annat 
vilket leder till att kostnaden finns kvar. 
 
 
Elever i behov av grundsärskola eller gymnasiesärskola 
Det är en kostnad som är svårt att hantera för oss i budgeten. Vi har ingen 
reell uppfattning om antalet elever inom det då det kan flytta in och flytta 
ifrån elever inom denna krets. Vi har i dag inte funnit en form där vi kan 
hantera det budgetmässigt.  
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Framtiden 
Förskolan och grundskolan så har vi ett stigande antal i våra verksamheter, 
numerären ökar hela tiden. Ska vi hantera det på ett med lagen förenligt sätt 
så behöver vi ekonomiska medel för att anställa behörig personal. Även 
lokaler blir en fråga att hantera för verksamheten. 
Allt fler barn/elever har särskilda behov där det åligger verksamheten att 
anpassas utifrån de behov individerna har. Det ställer allt mer krav på 
behöriga pedagoger men även att vi har personal med spetskompetens. 
 

Ola Johansson 
Utbildnings- och kulturchef  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Driftbudget
Nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan

2019 2020 2021 2022

10 Nämndverksamhet 363          364          378          375          
42 Allmän fritidsverksamhet 1 402       1 380       1 395       1 422       
43 Kulturskola 3 184       3 106       3 139       3 200       
443 Simhall 3 053       2 947       3 065       3 160       
445 Idrotts- och fritidsanläggning 1 874       2 262       2 376       2 417       
45 Allmän kulturverksamhet 175          219          221          226          
46 Biblioteksverksamhet 3 436       3 596       3 634       3 704       
61 Förskola 34 047     35 810     35 501     36 544     
66 Vuxenutbildning 11 067     11 428     11 549     11 450     
67 Gymnasiesärskola 3 178       2 580       1 805       1 680       
69 Gemensamma kostnader 1 025 -      475          648          685          
97 Kostverksamhet 348          -            -            -            

Summa UKN exkl Grundskola o Gymnasiet 61 102     64 167     63 711     64 862     

60 Förskoleklass 3 217       2 967       3 213       3 325       
62 Fritidshem 3 147       2 771       3 217       3 380       
63 Grundsärskola 2 091       2 340       2 600       2 410       
645 Grundskola 39 161     36 825     38 223     39 124     
64 Övr grundskoleverksamhet 12 299     9 475       8 850       9 027       

Summa Grundskola 59 915     54 378     56 103     57 266     

65 Gymnasieskola 21 697     21 639     21 639     20 039     
Totalt utbildnings- och kulturnämnden 142 714   140 184   141 452   142 167   

Budgetram KF § 122/2019, KS § 112/2020 140 184   141 452   142 167   
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Plan

2023

382          
1 450       
3 264       
3 223       
2 465       

230          
3 778       

37 275     
11 679     
1 412       

699          
-            

65 858     

3 392       
3 448       
2 480       

40 105     
9 208       

58 632     

20 039     
144 528   

144 528   
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Sammanställning

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2019 2020 2021 2022 2023

Driftsbudget 142714 140184 141 452  142 167  144 528  

Investeringsbudget
Gemensamma investeringar UKN        1 320              720    720          720          720          
Kapitalkostnad

Personal
Personalkostnader 86 510     88 375     90 142     91 944     93 782     
Antal årsarbetare 152 161 164 167 168
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämndenen

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan

Verksamhet/projekt 2019 2020 2021 2022

Gemensamma investeringar             720                720                720    

Totalt -               720          720          720          

Beskrivning
Inför varje nytt budgetår upprättas en plan i förvaltningsbudgeten för nödvändiga investeringar. Beslut om 
investeringar tas i utbildnings -och kulturnämndens ledningsgrupp under innevarande år utifrån 
verksamheternas behov. 
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Plan

2023

            720    

720          

Beslut om 
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnd

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Nyckeltal

Elevprognoser  (ett eget exceldokument)

 -förskola

 - grundskola

 - gymnasieskola
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2019-10-04 
 

 

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR, UPPDRAG OCH UTMANINGAR 
INFÖR BUDGETPERIODEN 2020 – 2022 

Politisk verksamhet 

Verksamhetsbeskrivning 

Nämndverksamhet avser kostnader för politisk verksamhet såsom arvoden, kurser, littera-
tur och dylikt till ledamöterna och andra kostnader i samband med sammanträden. Nio 
sammanträden planeras per år.  

Allmän fritidsverksamhet 

Verksamhetsbeskrivning 

Inom allmän fritidsverksamhet inryms bidrag till föreningar och studieförbund samt åtgär-
der inom det rörliga friluftslivet och fritidsverksamhet skolungdom - öppen ungdomsverk-
samhet. 

Inom öppen ungdomsverksamhet ingår arrangemang för ungdomar, t.ex aktiviteter under 
sportlov och höstlov samt fotbollsskola. 0.5 tjänst fritidsintendent ansvarar för verksam-
hetsutövandet, kontakt med föreningslivet och andra aktörer, bereder bidragstilldelning 
samt ansvarar för verksamhetsutveckling. 

Utmaningar 

Fördela föreningsbidragen så att det räcker till så många som det är möjligt. 

Kulturskola 

Verksamhetsbeskrivning 

Kulturskolan erbjuder frivillig undervisning i musik och bild främst för barn och ungdom.  

Undervisningen på alla de vanligaste instrumenten, och spridningen över instrumentgrup-
perna är god. Hela kommunen är representerad med elever från alla skolor. På blås-, 
stråk-, rock- och gitarrsidan finns flera ensembler igång som, förutom att medverka på de 
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konserter som arrangeras i egen regi, ofta spelar för både offentliga, förenings- och pri-
vata uppdragsgivare.  

Verksamheten vid Kulturstation's fritidsgård drivs på entreprenad av ABF Gästrikebygden. 
Gården har öppethållande fyra kvällar i veckan.  

Idrotts- och fritidsanläggningarna 

Verksamhetsbeskrivning 

Idrotts- och fritidsanläggningarna i kommunen utgörs av lokalerna i centrumhuset (Bionär-
hallen, A-lokalen och ungdomslokalerna). Kostnaderna för lokalerna i centrumhuset be-
står i allt väsentligt av hyra samt vaktmästar- och städtjänster.  Intäkterna består av hy-
resintäkter i anläggningen.  

Kommunen äger Ockelbo Idrottsplats. Nyttjanderätts- samt driftsavtal finns upprättat med 
Ockelbo Idrottsförening samt nyttjanderättsavtal med Ockelbo Hockey. Vid Ockelbo Sim & 
Friskvårdscenter erbjuds ett familjevänligt bad med kringaktiviteterBåde Sim & Friskvårds-
center och Actic ingår i Wellnets utbud kopplat till Ockelbo kommuns friskvårdssatsning. 

Utmaningar 

Öka tillgängligheten för kommunens invånare 

Allmän kulturverksamhet 

Verksamhetsbeskrivning 

Inom allmän kulturverksamhet ingår bl a bidrag till arrangemang och aktiviteter såsom kul-
turinslag i samarrangemang med andra, t ex utställningar, filmprogram, barn- och vuxen-
teater och musikarrangemang. Arrangemang vid Valborg, nationaldagen och midsommar 
sker i samverkan med bl.a. Wij Trädgårdar. Även barnkultur, kultur i förskola/skola samt 
vänortsverksamhet återfinns här.  

Utmaningar 

Tillgängligheten 

Biblioteksverksamheten 

Verksamhetsbeskrivning 

Biblioteksverksamheten omfattar huvudbibliotek och skolbibliotek.  

Utmaningar 

Tillgängligheten  
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Pedagogisk verksamhet 

Verksamhetsbeskrivningar 

Förskola 

Förskola erbjuds för barn 1 - 5 år. I kommunal regi finns 15 förskoleavdelningar. I kommu-
nen finns också en fristående förskola : Svalan  

Förskolan regleras av Skollagen och Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10). Kommunen skall 
erbjuda förskoleverksamhet i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas för-
värvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Barn vars föräldrar är arbetslösa och 
föräldralediga skall erbjudas förskola eller pedagogisk omsorg i omfattningen minst tre 
timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Kommunen skall kostnadsfritt erbjuda allmän för-
skola om minst 15 tim/vecka eller 525 timmar/år för alla barn från tre års ålder. 

Öppen förskola finns i familjecentralen i Ockelbo. En familjecentral är en mötesplats för 
blivande föräldrar samt föräldrar och barn i förskoleålder. Föräldrar ska så långt det är 
möjligt erbjudas den verksamhetsform de önskar för sina barn. 

Utmaningar 

Driva en förskola med hög kvalitet samt att kunna anställa behöriga pedagoger 

Förskoleklass 

Utbildningen förskoleklass ska stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda 
dem för fortsatt utbildning. Utbildningen skall utgå från en helhetssyn på eleven och ele-
vens behov. Förskoleklassen ska stimulera allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Verksamheten erbjuds alla barn från hösten det år de fyller 6 år och är kostnadsfri, i kom-
munen så är förskoleklassen lagd på 25 tim/vecka.  

Utmaningar 

Kvalitet och bibehålla pedagoger 

Fritidshem 

Fritidshemmet riktar sig till barn från 6 till 12 år under den skolfria delen av dagen. Verk-
samheten bedrivs integrerad med förskoleklass och grundskola. 

Höstterminen 2016 startade fritidsklubben vid Perslundaskolan. Fritidsklubben är en öp-
pen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6  

Utmaningar 

Kvalitet och bibehålla pedagoger 
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Grundsärskola 

Ockelbo kommun köper elevplatser i grundsärskolan i Sandviken och Gävle. Med dessa 
kommuner har samverkansavtal upprättats. Kostnad för varje elev beräknas till 260 - 420 
tkr per år avseende köp av plats. I vissa fall tillkommer kostnad för elevassistent.  

Utmaningar 

Finna lösningar utifrån elevernas behov då vi inte har en egen grundsärskola. 

Grundskola 

Perslunda för elever i årskurs 4-9. Gäveränges och Åbyggebys grundskolor omfattar års-
kurserna 1-3. 

Vid samtliga enheter bedrivs vid behov grundsärskola i inkluderad form. 

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering 
beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans 
ägare, den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor huvudansvaret 
för den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för 
hur verksamheten styrs.  

Kostnader inom grundskolan omfattas till största delen av personalkostnader för undervis-
ning. Till detta tillkommer kostnader för administration, skolmåltid, elevhälsa, skolskjutsar, 
lokaler, läromedel, skolbibliotek samt fortbildning. Eleverna är olycksfallsförsäkrade dyg-
net runt hela året.   

I programmet ingår även köp av platser i andra kommuner samt vid fristående grundsko-
lor.  

Utmaningar 

Få fler elever att nå gymnasiebehörighet och att rekrytera behöriga pedagoger. 

Gymnasieskolan 

Kostnader inom gymnasieskolan består av interkommunal ersättning samt bidrag till fri-
stående gymnasieskolor, gymnasieresor, inackorderingstillägg, administration. 

Utmaningar 

Upprätta hålla den goda samverkan vi har med befintliga avtal 

 
Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen är en del av det offentliga skolväsendet och delas upp i verksamhet-
erna: Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna 
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som syftar till att ge personer med utvecklingsstörning kunskaper och färdigheter motsva-
rande de som ungdomar kan få i särskolan samt utbildning i svenska för invandrare, SFI.  

Vuxenutbildningen kan också erbjuda uppdragsutbildning. Yrkesvux bedrivs i samarbete 
med Hofors, Sandviken, Gävle och Älvkarleby 

Utmaningar 

Kunna erbjuda adekvata utbildningar för eleverna men även det behov som finns hos 
kommunen. 

 
Gymnasiesärskola 

Ockelbo kommun har elever inskrivna vid gymnasiesärskolorna i Gävle och Sandviken. 
Kostnaden per plats är individuell och kriterierna vid fastställande av pris är val av utbild-
ning. Beräknad kostnad per elev 230 - 400 tkr per år. I vissa fall tillkommer kostnad för 
elevassistent. Gymnasiesärskolan är fyraårig. 

Utmaningar 

Se gymnasiet 

Gemensamma kostnader 

Anslag för insatser som avser kostnader som berör samtliga verksamheter inom förskola 
och skola bl a avgift/kostnad för BNS-samordnare inom Bryggan samt RUC-X regionalt 
utvecklingscentrum i Gävleborgs län (kommunerna tillsammans med Högskolan i Gävle). 

Central administration 50 % tjänst. 

Här ligger viss del av förvaltningens kostnader för IT, bl. a. IT-samordnare 60 %,webbre-
daktör 40 %. Licens- och kommunikationskostnader samt IT-samverkan med Gävle har 
fördelats ut på respektive program så långt som möjligt. 

Beräknade intäkter från integrationsenheten avseende verksamhet för nyanlända åter-
finns här. 

Kommun- och personaladministration 

Institutionsvaktmästeri återfinns här, kostnader och intäkter för institutionsvaktmästeri för-
delades på utbildnings- och kulturnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. 

Tre vaktmästartjänsterna fördelas mellan nämnderna: SN 0.75, KS 0.25 samt UKN 2.0. 
Elektriker och snickare är anställda under institutionsvaktmästeriet, finansieras genom för-
säljning av verksamhet. 

Kostnader för facklig verksamhet, samverkan och förhandling återfinns också här. 
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Kostverksamheten 

Verksamhetsbeskrivning 

Kostverksamheten fungerar som egen resultatenhet, med ansvar för både kostnader och 
intäkter. Verksamheten är nollbudgeterad, eventuellt över-/underskott tas av respektive 
nämnd de tillhör. 

Samlat produktionskök för äldreomsorg och LSS ligger i Bysjöstrand. Perslundaskolan är 
samlat produktionskök för förskolor och skolor. Under hösten 19 tillkommer ett tillag-
ningskök för förskolan i samband med ombyggnation av Wij förskola. 

Vid Perslundaskolan serveras varm mat som också levereras till byarnas förskolor samt 
avdelningarna Mumin och Smultronet. Övriga förskolor och skolor har mottagningskök dit 
det levereras kyld mat. 

Utmaningar 

Kunna leverera en god kost som uppfyller de satta målen för närproducerat och ekologiskt 
inom budgetens ram  
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2020-09-09 

Arbetsmaterial mål UKN 

Strategi: Ständiga förbättringar 

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra 

arbetssätt i god arbetsmiljö. 

 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Öka tryggheten i verksamheten 

– simkunnighet hos medborgarna 

prioriteras under 2021. 

Idrottsbetyg från åk 6. 

Antal vuxna som 

genomgår 

simundervisning 

under 2019 

 

90% 

Inga i nuläget 

 

95 % 

Minst 30 vuxna 

genomgår 

simundervisning 

under 2021 

 

 

Strategi: Ständiga förbättringar 

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra 

arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Fler som lämnar grundskolan 

har gymnasiebehörighet. 

Öka andelen elever som uppnår 

gymnasiebehörighet i åk 9. 

Gymnasiebehörighet 

mäts 

 

82,8 % 2020 >85% 

 

 

Strategi: Trygga kompetensförsörjningen 

Beskrivning: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt 

kompetens. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första mätning Mål i 

budget 

2021 

Vara en god arbetsgivare som 

behåller och utvecklar vår 

kompetenta personal i 

kommunen. 

Vara en god arbetsgivare. 

Mätning i personalenkät fr o m 

2020 för frågor kring utveckling, 

trivsel och närmaste chef 

 

Medarbetarundersökning 

ska göras 2020, analys av 

resultat ej genomförd 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå 

på behörighet  
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Strategi: Ständiga förbättringar 

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, 

med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Höj personalens kompetens i 

skola och förskola så att 

personalen har rätt kompetens.  

Tillgodose kraven på formell 

kompetens hos personalen. 

Rapporterad 

behörighet till SCB 

 

62% behöriga Skolan 

81% behöriga 

Förskolan 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå på 

behörighet  

 

 

Strategi: Ständiga förbättringar 

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, 

med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Små grupper och god 

arbetsmiljö för barn och 

vuxna i förskola och skola. 

Erbjuda en god arbetsmiljö för 

barn och vuxna i förskola och 

skola. 

Uppfylla skolverkets 

riktlinjer vad gäller 

antal barn i 

förskolegrupper. 

Fortsatt små grupper i 

skolan. 

 

Huvuddelen följer 

inte riktlinjer 

 

Beslut under 2021 

om att bygga så 

att utrymme finns 

att leva upp till 

riktlinjerna 

 

 

Strategi: Utveckla samhället 

Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i. 

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Få flera att delta i fritidsaktiviteter 

(såväl gamla som nya). 

Utveckla fritidsaktiviteter och 

utbud för ökat deltagande. 

Besöksantal mäts vid 

alla aktiviteter 

 

Ej genomfört 

systematiska 

mätningar 

Minst 10 % ökning 
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Strategi: Teknik som underlättar 

Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och 

organisationen. 

 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Ökad tillgängligheten till 

biblioteket för 

kommuninvånarna. 

Erbjuda generösare 

öppettider och tillgänglighet 

till biblioteket. 

Utökad öppettid  

  

8-18 vardagar 

  

Öppet kvällar och 

helger med hjälp 

av passerkort för 

biblioteksbesökare. 

 

 

 

 

 

Strategi: Teknik som underlättar 

Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och 

organisationen. 

Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Minska tidsåtgången för 

vikarieanskaffning och 

lönehantering. 

Använda mer tid till direkt 

pedagogiskt arbete. 

Anskaffning av digitalt 

bokningssystem 

 

Finns ej i dag 

 

I drift 
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TAXEKATALOG                                                        
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

2021

FOLKBIBLIOTEKET Fr.o.m.   
2017-01-01

Ersättningar för förlust av medier
Fullvärdespris eller antikvariatspris när det är möjligt
 I annat fall ersättning med schablonpris enligt följande:
  Vuxenbok/ljudbok 300 Kr
  Barnbok/ljudbok 200 Kr
  Film 500 Kr
  Musik-CD 200 Kr
  Tidskrift   50 Kr
  CD-rom/TV-spel 700 Kr
  Språkkurs 500 Kr
  Barn-cd och DAISY-skiva 150 Kr
  Lånekort – tas ut från 18 års ålder   20 Kr
Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

Förseningsavgifter
för personer över 18 år
  Förseningsavgift bok per dag     1 Kr
  Förseningsavgift Tv-spel per dag     10 Kr
  Maxbelopp per försenad bok, cd etc 100 Kr
  Maxbelopp per återlämningstillfälle 200 Kr
Skuldspärr när förseningsavgiften uppgår till 100 kronor

Övriga avgifter – inkl moms
  Kopior, per styck   2 Kr
  Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse m m Gratis
  1-5 kopior ur uppslagsböcker Gratis

  Kopior från andra bibliotek Bibliotekets 
kostnad

  Telefax per sida, inom Sverige   3 Kr
  Telefax per sida, utomlands 5 Kr
  Inplastning A4, per styck   5 Kr
  Inplastning A3, per styck 10 Kr

KULTURSKOLAN Fr.o.m.   
2013-01-01

  Terminsavgift
- gruppaktivitet kör / ensemble 300 Kr
.- aktiviteterna bild, slöjd, drama och musik (huvudinstrument) 500 Kr

Familjerabatt ges på terminsavgiften så att det blir gratis från och med tredje 
syskonet på samma folkbokföringsadress.

  Biinstrument per termin 250 Kr
  Hyra av instrument per termin 250 Kr
  Vuxna elever tas emot i mån av plats, 10 lektionstillfällen 1 200 Kr
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KONTROLLANTARVODE Fr.o.m.   
1991-10-01

Enligt lotterilagen ska arvode till lotterikontrollanter utgå, arvodet betalas av den 
som anordnar lotterierna.

Fastställt arvode är 2 % av lotteriets omsättning dock minst 200 kronor, men får ej 
överstiga 2 000 kronor.

INOMHUSANLÄGGNINGAR Fr.o.m.   
2017-01-01

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikapp-
föreningar i Ockelbo kommun.
Kategori 2 gäller alla övriga.
Verksamheten är inte belagd med moms.

CENTRUMHUSETS FRITIDSAVDELNING Kategori 1 Kategori 2
Bionärhallen,
Vuxna, per timme 250 Kr 300 Kr
Barn- och ungdomsverksamhet upp till 20år, per timme 150 Kr
Tennis per timme 150 Kr
Ockelbo Idrottsförening betalar för BilmaCup 7 000 kronor. (UKN beslut 2003-08-21)

A-lokalen
  Pro – Handikapporganisationer m.fl. inkl. cafeteria 200 Kr
  Frivilliga organisationer        Fritt                       
  Övriga bidragsberättigade föreningar 100 Kr 150 Kr

Uthyrning över längre tid i inomhusanläggningarna kan särskilda avtal upprättas.

ÅBYGGEBY LANDSBYGDSCENTER
  Idrottshall, per timme 250 Kr 300 Kr
- barn- och ungdomsverksamhet, per timme 150 Kr
 Tennis per timme   150 Kr
  Matsal, per timme 100 Kr 150 Kr
  Konferenslokal, per timme 100 Kr 150 Kr
  Privata fester i idrottshall och matsal, per dygn 1 000 Kr 1 500 Kr
  Kommersiella tillställningar i idrottshall och matsal, per timme 150 Kr* 
     * dock lägst 2 000 kronor per uthyrningstillfälle.

CAFETERIAN BIONÄRHALLEN                                            Fr.o.m.   
2017-01-01

  Kommersiella tillställningar, fest, per dygn 1 000 Kr
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OCKELBO SIM & FRISKVÅRDSCENTER Fr.o.m.   
2020-01-01

Simhallen
  Enkelbesök vuxna 70 Kr
  Enkelbesök barn 4 - 16 år 30 Kr
  Enkelbesök familj fyra personer, varav max två vuxna 150 Kr
  Rabattkort 10 besök, vuxna 600 Kr
  Rabattkort 10 besök, barn 4 - 16 år 250 Kr
  Årskort vuxna 1100 Kr
  Årskort barn 4 - 16 år 600 Kr
 Årskort pensionär 700 Kr
 Rabattkort 10 besök pensionär 400 Kr
Enkelbesök pensionär 50 Kr
  Hyra simhallen vardagar, per timme 600 Kr
  Hyra simhallen på helg, per timme inkl. personal 1000 Kr

  Simundervisning, 6 gånger 600 Kr
  Aqua bike – enkelbesök 80 Kr
  Aqua bike – 10 besök 700 Kr

Friskvårds- och rehab anläggning
Ockelbo kommun har fr o m 2008-01-01 tecknat avtal om andrahandsuthyrning av 
gymlokal med Actic i syfte att de där ska bedriva friskvård, gym och annan 
träningsverksamhet.

LOKALER Fr.o.m.  
2017-01-01

Ansvaret samt hyresintäkter för uthyrning av lokaler i samtliga skolor, Lingbogården 
och Kulturstationen överförs till utbildnings- och kulturnämnden fr o m 2005-05-01, 
KS §44/05.

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikapp-
föreningar i Ockelbo kommun.
Kategori 2 gäller alla övriga.
Verksamheten är inte belagd med moms.

Kategori 1 Kategori 2
LOKALER I SKOLOR
  Gymnastiksal, per timme 100 Kr 130 Kr
  Slöjdsalen Perslunda, per timme 100 Kr 130 Kr
  Hemkunskapen Perslunda, per timme 100 Kr 130 Kr
  Hörsalen Perslunda, per timme 150 Kr 200 Kr
  Matsal, per timme 150 Kr 200 Kr

Ingen uthyrning av köken. Med ev undantag för lägerverksamhet. Särskilda avtal 
kan upprättas.

Klassrum kan hyras ut om omständigheterna så kräver.
  (KF beslut 2003-06-23, § 60)

Läger
  Övernattning, per deltagare/ dygn 60 Kr*

  I övrigt normal timtaxa för gymnastiksalar
* Dock lägst 500 kr per uthyrningstillfälle

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas.

Fotbollsplan – grusplan Gäverängeskolan, per timme 150 Kr

Fr.o.m.  
2014-06-01

KULTURSTATION
  ”Garage”, per tillfälle 450 Kr 560 Kr
  Café, per tillfälle 150 Kr 190 Kr
  Dramarummet, per tillfälle 150 Kr 190 Kr

387



FRITIDSKLUBB ÅK 4-6 Fr.o.m.  
2017-01-01

( KF beslut 2016-05-09, § 37, Taxa för fritidsklubb och måltider.)

Fritidsklubb, per termin kr800 

Måltider till självkostnadspris. 
Mellanmål kr10 
Lunch kr40 

BARNOMSORGSTAXA Fr.o.m.  
2020-01-01

Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Plats beviljas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnen 
styrs av föräldrarnas arbetstid/studier/restid.

Barn 1-5 år till arbetslös förälder och till förälder som är hemma med yngre syskon 
har rätt till 15 timmar/vecka. Förskolan/dagbarnvårdaren fastställer vistelsetiden.

Avgift tas ut för förskole- och skolbarnomsorgsplatsen oavsett hur många timmar 
som nyttjas. Avgift uttages månadsvis tolv månader per år.

Fr.o.m höstterimen det år barnet fyller 3 år (från 2010) erbjuds ”allmän förskola” 15 
timmar/vecka avgiftsfritt. Tiden för allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag kl. 
09.00-14.00. För nyttjande tid utöver allmän förskoletid betalas hel månadsavgift 
efter skolbarnomsorgstaxan.

Avgift i förskoleverksamhet
Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 478 kronor/månad
Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 986 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad

Avgift i skolbarnomsorg
Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 986 kronor/månad
Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. Från det fjärde barnet betalas 
ingen avgift.
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Uppdaterad 200831

PERSLUNDASKOLAN 
Läsår Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
15--16 39 56 59 38 50 52 154 140 294
16--17 53 39 54 61 43 48 146 152 298
17--18 44 54 43 56 66 43 141 165 306
18--19 66 46 55 44 55 66 167 165 332
19--20 52 69 44 57 48 60 165 165 330
20--21 52 50 70 49 57 49 172 155 327
21--22 57 52 50 70 49 57 159 176 335
22--23 73 57 52 50 70 49 182 169 351
23--24 62 73 57 52 50 70 192 172 364
24--25 58 62 73 57 52 50 193 159 352
25--26 68 58 62 73 57 52 188 182 370

GÄVERÄNGESKOLAN  

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 1-3 Totalt
15--16 31 41 24 32 - - - 97 128
16--17 22 31 41 24 - - - 96 118
17--18 25 24 32 41 - - - 97 122
18--19 36 29 26 37 - - - 92 128
19--20 34 40 28 28 96 130
20--21 35 38 39 27 104 139
21--22 43 35 38 39 112 155
22--23 33 43 35 38 116 149
23--24 40 33 43 35 111 151
24--25 40 40 33 43 116 156
25--26 41 40 40 33 113 154

ÅBYGGEBY SKOLA  

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 1-6 Totalt
15--16 19 26 16 23 - - - 65 84
16--17 27 19 25 16 - - - 60 87
17--18 30 26 17 26 - - - 69 99
18--19 33 28 26 18 - - - 72 105
19--20 24 34 30 25 89 113
20--21 23 24 34 30 88 111
21--22 25 23 24 34 81 106
22--23 17 25 23 24 72 89
23--24 22 17 25 23 65 87
24--25 18 22 17 25 64 82
25--26 17 18 22 17 57 74
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SAMMANSTÄLLNING - GRUNDSKOLAN per årskurs
Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9
15--16 50 67 40 55 39 56 59 38 50 52 506
16--17 49 50 66 40 53 39 54 61 43 48 503
17--18 55 50 49 67 44 54 43 56 66 43 527
18--19 69 57 52 55 66 46 55 44 55 66 565
19--20 58 74 58 53 52 69 44 57 48 60 573
20--21 58 62 73 57 52 50 70 49 57 49 577
21--22 68 58 62 73 57 52 50 70 49 57 596
22--23 50 68 58 62 73 57 52 50 70 49 589
23--24 62 50 68 58 62 73 57 52 50 70 602
24--25 58 62 50 68 58 62 73 57 52 50 590
25--26 58 58 62 50 68 58 62 73 57 52 598

Födda per upptagningsområde (folkb förd i Ockelbo kommun)

Föd år Gäv Ling Åby Jädr Åmot S:a

2011 30 4 13 3 3 53
2012 40 6 15 2 7 70
2013 28 5 20 3 4 60

        * 2014 33 2 35 19 0 4 23 58
2015 34 9 43 17 3 5 25 68
2016 24 9 33 12 3 2 17 50
2017 36 4 40 18 1 3 22 62
2018 33 7 40 13 2 3 18 58
2019 36 5 41 9 3 5 17 58
2020 28 3 31 10 2 0 12 43

        * Vårdnadshavares val inför skolstart H-20
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Gymnasiet

Kalenderår 2019 2020 2021 2022 2023

Läsår 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Åk 1 83 65 52 61 49

Åk 2 45 83 65 52 61

Åk 3 58 45 83 65 52

Elever/läsår 186 193 200 178 162

Elever/kalenderår, snitt 176 190 197 189 170

2019 2020 2021 2022 2023

Snittpris program, kr /elev 120 000 121 200 122 412 123 636 124 872

Summa kostnader kr 21 120 000 23 028 000 24 115 164 23 367 227 21 228 322

Budgetram kr 20 039 000 21 639 000 21 639 000 20 039 000 20 039 000

Avvikelse kr -1 081 000 -1 389 000 -2 476 164 -3 328 227 -1 189 322
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-09-17 

Referens 
 

  

 
 Till 

Socialnämnden 

 

Drifts- och investeringsbudget 2021 samt års- och flerårsbudget 
2021 - 2023. 

Förslag till beslut 
Förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2021 samt år och 
flerårsbudget 2021 – 2023 godkänns.  

1. Förslag till mätbara mål godkänns 
(Arbetet med revidering av nyckeltal prioriterades bort iom Covid. 
Återupptas i början av 2021) 

2. Förslag att SN äskar ytterligare 950 tkr för tillkommande 
kostnader personal 
 

3. Förslag till att SN äskar ytterligare 797 tkr för tillkommande 
kostnader hyra Kaplansgården 
 

4. Förslag att samarbetet med AME skall fortsätta 2021 - 
1 mnkr/år (personer som har försörjningsstöd men ej är 
berättigade till extratjänst) 
 

5. Förlag till höjning av avgifter/taxor (bifogat nedan) 
 

6. Förslag att Socialnämnden äskar en investeringsbudget på 
300 tkr för 2021  
 

7. Förslag till driftsbudget och investeringsbudget för 2021 samt 
års och flerårsbudget 2021 - 2023 godkänns 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-09-16 

 
 

Sida 
2(3) 

 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till budget 2021 har tagits fram på den tilldelade ramen för 
Socialnämnden som är 151 802 tkr. (148 855 tkr 2020)                       
 

Ärendet 
Socialnämndens uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt 
viktigt, både för människorna verksamheten möter, och även för att 
Ockelbo ska vara en attraktiv plats att bo på. 
Kraven från samhället och medborgarens behov förändras i en allt 
snabbare takt – en utveckling vi måste följa. Beslut/händelser 
nationellt, regionalt eller inom kommunen kan snabbt generera höga 
kostnader för nämnden. Socialnämnden har hög focus på ekonomi 
och en budget i balans. Nämnden avser därför äska ytterligare medel 
utom angiven budgetram. 
 

Äskning tillkommande kostnader 
 

- Utöka med EN Sjuksköterska Hemsjukvården 630 tkr/år 
Främst i syfte att säkerställa god patientvård men också för att 
minska ensamarbete där en SSK ofta ansvarar för 130 
patienter. Bidrar till ökade möjligheter att ge råd/stöd till 
personal, brukare och anhöriga samt ger större möjligheter till 
handledning/utbildning av annan personal. 
 

- Utöka med 0,5 Fysioterapeut 320 tkr/år 
Öka möjligheterna att arbeta förebyggande mot sjukdomar och 
öka livskvaliteten genom fysioterapi och fysisk aktivitet. 
 

- Hyreskostnad Kaplansgården 2021 
I samband med öppnandet av Kaplan så fördes hyresavtalet 
över till SN. Avtalet sträcker sig till 2024 med en årlig kostnad 
på 797 tkr. SN har inget behov av fastigheten from 1/1 2021. 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-09-16 

 
 

Sida 
3(3) 

 

 

 

Avgifter 

När det gäller Socialnämndens taxekatalog föreslås följande 
förändringar.  
 

- Dagvård demens 
Vårdavgift 55 kr/dag tas bort. Matavgift 80 kr/dag kvarstår. 
 

- Korttidsvistelse för barn LSS  
Mat per dygn 105 kr/halvt dygn 55 kr ändras till mat per tillfälle 
80 kr. 

 
- Övriga avgifter föreslås vara oförändrade förutom de avgifter 

som enligt tidigare beslut uppräknas enligt index* 
 
*Avgifter alkohollagen 
Hanteras av Gävle kommun. Räknas upp senare under året (PKV - 
prisindex för kommunal verksamhet) 
 
 

 
Investeringsbudget 

Socialnämnden äskar 300 tkr i investeringsbudget för år 2020. 
 
Målbeskrivning 

Se bilaga 
 

Johan Callenmark 
Socialchef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Driftsbudget
nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023

Nämndverksamhet 420           425           430           440           440           
Konsumentrådgivning 77             200           200           200           200           
Alkoholprövning 31 -            -             -             -             -             
Individ- och familjeomsorg 23 497      26 637      27 170      27 713      28 267      
Familjerådgivning 373           300           300           300           300           
Vård, behandling o service 114 801    121 293    123 702    126 410    129 172    
Summa 139 137    148 855    151 802    155 063    158 379    

1,02 1,02 1,02
Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Specifikation 2019 2020 2021 2022 2023
Individ- o familjeomsorg 6 270        7 397        7 545        7 696        7 850        
Barn- o ungdomsvård 4 977        4 640        4 733        4 827        4 924        
Förebyggande verksamhet 17             100           102           104           106           
Insatser vuxna 4 422        4 500        4 590        4 682        4 775        
Ekonomiskt bistånd 7 811        10 000      10 200      10 404      10 612      
Summa individ- och familjeomsorg 23 497      26 637      27 170      27 713      28 267      

Särskilda boendeformer 42 420      45 872      46 789      47 725      48 680      
Handläggarenheten 1 776        1 850        1 887        1 925        1 963        
Stöd i ordinärt boende 19 908      22 313      22 759      23 214      23 679      
Övrigt stöd äldreomsorg 119 -          85 -            87 -            88 -            90 -            
Övrigt stöd vård omsorg 11 857      13 040      13 284      13 549      13 820      
Hemsjukvård 9 850        10 268      10 473      10 917      11 369      
LSS 26 254      25 605      26 117      26 639      27 172      
Socialpsykiatri 2 855        2 430        2 479        2 528        2 579        
Summa vård- och omsorg 114 801    121 293    123 702    126 410    129 172    
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2021

Flerårsbudget 2022-2023

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
Driftsbudget 2019 2020 2021 2022 2023
Intäkter 22 367 -       17 785 -       18 140 -       18 500 -       18 500 -       
Kostnader 161 462      166 640      169 942      173 563      176 879      
Netto 139 137      148 855      151 802      155 063      158 379      

Investeringsbudget -               300             300             300             300             

Kapitalkostnad 8                 10               10               11               11

Personalkostnad          99 517           104 185           106 789           109 566           109 566    
Antal årsarbetare          171,32             171,32             171,32             171,32    

Driftsbudget, budgetram 151 802      155 063      158 135      
Investeringsbudget, budgetram 300             300             300             
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2021

Flerårsbudget 2022-2023

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
Verksamhet/projekt 2019 2020 2021 2022 2023
Övergripande 300           300           300           300           

Totalt -             300           300           300           300           

Ram 300           300           300           300           

Avvikelse -             -             -             -             

Beskrivning
Beslut om investeringar tas i Socialförvaltningens ledningsgrupp under innevarande år utifrån 
verksamheternas behov. 
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Årsbudget 2020
Nyckeltal Flerårsbudget 2021 - 2022 
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2020-09-16 
 

 

SOCIALNÄMNDEN 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR, UPPDRAG OCH UTMANINGAR INFÖR BUDGETPERI-
ODEN 2021 -23 

Politisk verksamhet 

I Socialnämnden sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. 
Nämndens viktigaste uppgift är att ”bryta ner” och följa upp de övergripandemålen som kommun-
fullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. 
Socialförvaltningen utför det arbete nämnden beslutat om. 
Nämnden ansvar omfattar omsorg av äldre och funktionshindrade samt insatser inom  individ- och 
familjeomsorgen enligt bl.a. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen inom de särskilda boen-
deformerna samt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. 
Nämndens kostnader avser politisk verksamhet såsom arvoden, kurser, litteratur och dylikt till leda-
möterna och andra kostnader i samband med sammanträden. 

Konsumentrådgivning 

Kommunen tillhandahåller konsumentrådgivning genom samverkan i Konsument Gävleborg. Kom-
munen tillhandahåller budget- och skuldrådgivning. 

Utmaning 
Förebyggande arbete och samverkan mellan olika instanser i syfte att ett färre antal kommuninvå-
nare skall vara skuldsatta. 

Alkoholprövning 

Administration enligt alkohollagen av ansökningar om serveringstillstånd samt tillsyn när det gäller 
restauranger samt slutna sällskap, även tillsyn av ölförsäljning i bland annat affärer och bensin-
mackar. Ansöknings och tillsynsavgift tas ut av restaurangerna samt de slutna sällskapen och till-
synsavgift får även tas ut av dem som endast har folkölsförsäljning.  
Handläggningen utförs av Gävle kommun.   

Utmaning 
Kompetens inom området Alkoholprövning riskerar att urholkas. 
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Individ- och familjeomsorg 

Verksamheter som riktar sig till personer som ges stöd, vård och service inom IFO. Verksamhets-
området omfattar barn och ungdom, familjerätt, familjerådgivning, förebyggande verksamhet, miss-
bruksvård samt försörjningsstöd.  
 
Utmaning 

Kort sikt; 
- Anpassning av verksamheten till klientnära arbete med tanke på Covid 19 
 
Lång sikt; 
- Anpassning av verksamheten till den nya framtida socialtjänstlagen (omorganisation kommer att 
bli nödvändig för att möta kraven) 

 

Familjerådgivning 
 
Familjerådgivning ska erbjudas dem som begär det. Familjerådgivningen ska genom samtal med-
verka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Ock-
elbo har tecknat avtal med Gävle kommun och köper alltså denna tjänst. 

Utmaning 
Kort & lång sikt; 
- IFO och familjerådgivnings bibehållande av kompetens 

 
 
Vård, behandling och service 

Verksamhetsbeskrivning 

Här återfinns verksamheterna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta samt 
hemsjukvård.  
 

Handläggarenheten 
Enheten ansvarar för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, SoL och enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS och riktar sig till personer som på grund av någon form 
av funktionsnedsättning och/eller sjukdom har behov av stöd/insatser. Stödet enligt SoL är bistånd i 
form av omvårdnad och service tex genom hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse, växelbo-
ende och boendestöd/socialpsykiatri samt nio insatser enligt LSS. Utifrån socialnämndens delegat-
ionsordning utreder, bedömer, beslutar samt följs bistånden upp av LSS- och biståndshandläg-
garna. Ansvarig handläggarchef har delad tjänst och har andra arbetsuppgifter som kvalitets ut-
vecklare och Lex Sarah utredare inom socialförvaltningen. 
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Utmaning 
 
Kort sikt; 
- Få LSS- och biståndshandläggare som är vägen in för personer som ansöker om stöd/insatser 
inom äldre- och funktionsnedsättning   

Lång sikt 
- Översynen av LSS lagstiftningen. Antas förslagen innebär det stora förändringar för bl. a myndig-
hetsutövningen inom LSS då insatserna föreslås förändras 

 

Särskilt boende  
Ett samlingsbegrepp för boendeformer där kommunen har det medicinska ansvaret upp till sjukskö-
terskenivå. I dessa boenden ska omfattande service och vård kunna ges dygnet runt. Kommunen 
har ett särskilt boende, Bysjöstrand. 

Utmaning 
 
Kort sikt; 
- Bygga upp en stabil kärnverksamhet. Hitta tillbaka till kvalitetsarbetet som bedrevs innan Covid 
- Hitta ett lugn i verksamheten med brukaren i fokus 
 
Lång sikt; 
- Reglera bemanning numerärt utefter vårdtyngd samt variationer i antalet brukare boende 
- Möta ett ökat omvårdnadsbehov demens 
 
  
Ordinärt boende 

Hemtjänsten är en av socialförvaltningens verksamheter i Ockelbo kommun. Hemtjänstens upp-
drag är att kommunens omsorg och service utformas så att den enskilde får möjlighet att bo kvar i 
det egna hemmet. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för beviljade insatser i ordinärt boende enligt 
Socialtjänstlagen. 

Kommunens Trygghetsboende finns i kvarteret Uret och där finns hyresgästernas gemensamhets-
lokal Soluret, som är öppet dagligen med en Trivselvärd tillgänglig. Hyresgästerna har tillgång till 
Soluret för samvaro och aktiviteter samt möjlighet att köpa dagens lunch. Anhörigstödjare och vo-
lontärsamordnare finns också inom verksamheten. 

Utmaning 
Kort sikt; 
- Återskapa hopp och energi i verksamheten med fokus på kvalitet och framåtanda  

 Lång sikt; 
- Framtagande av relevanta nyckeltal tex ”faktiskt effektivitet” och kostnad för HTJ timme  
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Hemsjukvård 

Hemsjukvård i kommunal regi är Hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över 
18 år, och där Hälso- och sjukvårdsbehovet överstiger 14 dagar samt att den enskilde inte med 
hjälp kan ta sig till hälsocentralen. Hemsjukvården innefattar även Hälso- och sjukvårdsbehovet på 
våra särskilda boende inom äldreomsorgen, Bysjöstrand och LSS servicebostad/gruppbostad. 
Hälso- och sjukvårdsinsatserna ges upp till sjuksköterskenivå. Hemsjukvården bedrivs dygnet runt 
årets alla dagar.    

Hemsjukvården innefattar även Rehabinsatser av arbetsterapeut och fysioterapeut enligt de kriteri-
erna beskrivna ovan utom för LSS/Servicebostad/gruppbostad då detta ännu inte är skatteväxlat i 
Region Gävleborg.  

Utmaning 

Kort sikt; 
- Andrum och återhämtning efter Covid 
- Förstärka rehab för att kunna jobba långsiktigt 

Lång sikt; 
- Förväntad ”tröskelväxling” med ett ökat antal hembesök och sjukvårdsinsatser kommer Långsik-
tigt planering för detta 

 
 
 
LSS 
 
Lagen om stöd och service, LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande 
och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet 
och att de kan vara delaktiga och påverka vilket stöd och service de får. Målet är att den enskilde 
får möjlighet att leva som andra. 
LSS innefattar totalt nio olika insatser. I Ockelbo kommun finns två boendeformer enligt LSS, 
Gruppbostaden Gärdesgården och Servicebostaden. Kommunen är assistanssamordnare på upp-
drag från två personer som har beslut om personlig assistans.  Inom LSS Daglig verksamhet, finns 
enheterna Kanalen, Slussen samt Eget arbete. Den sistnämnda verksamheten stödjer brukare att 
kommat ut i praktik eller ”skyddat” arbete ute i samhället. Verksamheten verkställer även LSS kon-
taktperson, kontaktfamilj, ledsagning, korttidstillsyn, korttidsvistelse barn och unga samt korttidsvis-
telse vuxna. 

Utmaning 
Kort sikt; 
- Schema, bemanning, dokumentation 
 
Lång sikt; 
- Öka andelen utbildad personal, tydliggöra inriktning/målsättning Daglig verksamhet samt utbild-
ning med inriktning habiliterare/stödassistent 
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Socialpsykiatri 
 
Socialpsykiatrins främsta uppgift är att bemöta och stödja människor med olika psykiska problem 
och psykiatriska diagnoser. Samverkan sker med regionen och övriga kommuner i Gävleborg enligt 
psykiatriöverenskommelsen. I Ockelbo verkställs insatser i form av boendestöd samt träffpunkt för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Utmaning 
Kort sikt; 
- Inleda samarbete med IFO 
 
Lång sikt; 
- Fördjupad kunskap om samsjuklighet, psykiatriska funktionshinder kombinerat med missbruk 
- Psykisk ohälsa 
- Hur rikta CM insatser för bästa möjliga resultat 
 

Övrigt stöd, vård och omsorg 
IT- system, lokaler i kvarteret Uret, tekniska hjälpmedel, trygghetslarm, gemensamma övergri-
pande kostnader samt välfärdsteknik/digitalisering. 
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SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2021 

Ständiga förbättringar 

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

Mätbara mål        Mätetal Ansvarig 

Heltid som norm (Heltidsresan) Andelen medarbetare 
som är tillsvidare an-
ställda och arbetar hel-
tid på socialförvalt-
ningen skall öka med  
4 % 2020. 

  

  

Johan Callenmark 

 

 
 

 
 

 

Aktualisera värdegrunden (värde-
grundsarbete) 

Alla enheter skall under 
2020 genomföra 2 
Workshops kring Värde-
grunden. 

 

 

Johanna Ledin Åberg 

Trygga kompetensförsörjningen 

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

Mätbara mål Mätetal Ansvarig 

Öka andelen personal med rätt kompe-
tens. Underlätta och uppmuntra perso-
nalen till kompetensutveckling 

Öka andel personal med 
rätt kompetens utifrån 
brukarbehovet, med 5%  

Birgitta Hänninen/Liselotte 
Kling 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psy-
kosocialt. 

Minska sjukfrånvaron 
med 2 % under 2020, 
jämfört med 31/12 2019 

Ola Hålén   
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Teknik som underlättar 

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

Mätbara mål Mätetal Ansvarig 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 
som underlättar för brukare. (kopplat 
till Digitaliseringsplanen) 

Minst en ny ”teknik” 
skall införas inom soci-
alförvaltningen under 
2020. 

Johan Callenmark 

Utveckla teknikstöd för medarbetare. 
 

Befintlig eller ny teknik 
fungerar felfritt.  

Johan Callenmark 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

100 % av medarbetarna 
hanterar telefon och da-
tor i sitt arbete.   

Jessica Simonsson/ An-
ette Janevad 

 

Utveckla samhället 

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

Mätbara mål Mätetal Ansvarig 

Stärka, förbättra och utveckla samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

Under 2020 initiera 
minst ett ”nytt” samar-
bete inom förvaltningen 
och/eller med andra 
verksamheter inom 
kommunen. 

Johan Callenmark 

  
 
 
Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Ansvarig 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media. 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2020 dela 
med sig av goda exem-
pel i media. 

Johan Callenmark 
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    SOCIALNÄMNDEN TAXOR 2021

OMVÅRDNADSTAXA Gäller från 2021-01-01

Nivå Antal timmar 
per månad

1  - 3 493
2 4 - 9 1 025
3 10 - 2 125

AVLÖSARSERVICE Gäller från  2019-01-01

Avgift för avlösarservice debiteras enligt omvårdnadstaxan utifrån antal timmar per månad.

TRYGGHETSTELEFON Gäller från 2017-01-01

Avgift för trygghetstelefon 275   kronor/månad

Avgiften för trygghetstelefon i särskilt/eget boende ingår i omvårdnadstaxan i nivå 3.

MATAVGIFT Gäller från 2020-01-01

Matdistribution Hemtjänst 65   kronor/portion

Lunch Trygghetsboende 65   kronor/portion

Lunch Daglig verksamhet 50   kronor/portion

KORTTIDSVISTELSE VUXNA SOL / LSS Gäller från 2020-01-01

Mat 115   kronor/dag

Vårdavgift (endast SoL) 110   kronor/dag

Taxan är uppdelad i tre nivåer beroende på omsorgsbehovet för den som har hemtjänst.                                     
Den som bor i särskilt boende debiteras enligt nivå 3.

kronor/månad
kronor/månad
kronor/månad
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HEMSJUKVÅRD Gäller från 2013-01-01

300 kronor för varje påbörjad månad

 - ingen avgift 

DAGVÅRD - DEMENTA Gäller från 2021-01-01

Mat 80   kronor/dag

Dagavgift 0   kronor/dag

TRANSPORT AVLIDEN

Avser boende på Bysjöstrand 400 kronor Gäller från 2019-01-01
samt inskrivna i Hemsjukvården.

SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND
Gäller från 2020-01-01

Hyra
Lägenhet kvm 2020

26 4 383

29 4 696

32 5 009

41 5 947

48 6 677

58,5 7 770

Mat 3 500 kronor/månad Gäller från 2017-01-01

Omvårdnad 2 125 kronor/månad* Gäller från 2019-01-01
* maxtaxa enligt nivå 3 i omvårdnadstaxan.
 I avgiften ingår kommunal hälso- och sjukvård  (ej läkarvård).

Madrass valfritt 50 kronor/månad

Fotvård 440 kronor/behandling Gäller från 2020-01-01

PARBOENDE

Hyra

Mat 3 500 kronor/månad Gäller från 2020-01-01
Serviceavgift valfritt 300 kronor/månad Gäller från 2018-01-01
Madrass valfritt 50 kronor/månad Gäller från 2018-01-01

Hälso- och sjukvård som ges i hemmet.

Boende i ordinärt boende

Boende i särskilt boende

Vid egen lägenhet betalar den medboende gällande hyror för Bysjöstrand.                     
Vid delad lägenhet betalar den medboende del av partnerns hyra.

enligt SOL och LSS
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GRUPPBOSTAD LSS Gäller från 2020-01-01

Hyra lägenhet Gärdesvägen

Kvm 2020

34,5 5 143

38,0 5 414

SERVICEBOSTAD

Hyra lägenhet i anslutning till Servicebostad

Kvm 2020

46,3 5 197

Gäller från 2020-01-01

Hyra 3 800   kronor/månad

Mat 3 500   kronor/månad

KORTTIDSVISTELSE FÖR BARN LSS Gäller från 2021-01-01

Mat Per tillfälle 80   kronor

FAMILJERÅDGIVNING Gäller från 1995-01-01

Avgift familjerådgivning 100   kronor/besök

Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare 
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AVGIFTER ALKOHOLLAGEN Gäller från 2020-01-01

Tillsynsavgift Stadigvarande serveringstillstånd

Grundavgift baseras på serveringstid Avgift i kronor

250 001 - 500 000 4 499

Serveringstid till klockan 24:00 1 500

Serveringstid till klockan 01:00 2 999

Serveringstid till klockan 02:00 4 499

Rörlig avgift baseras på årsomsättning i kr Avgift i kronor

              - 250 000 2 999

500 001 - 1 000 000 5 998

1 000 001 - 2 000 000 8 998

2 000 001 - 3 000 000 10 497

3 000 001 - 4 000 000 12 122

4 000 001 - 5 000 000 13 747

5 000 001 - 6 000 000 15 371

6 000 001 - 7 000 000 16 996

7 000 001 - 8 000 000 18 620

8 000 001 - 9 000 000 20 245

9 000 001 - 10 000 000 21 869

består av en grundavgift och en rörlig avgift och debiteras årligen

Räknas upp genom PKV = prisindex för kommunal verksamhet. Beslutas av 
Socialnämnden i Gävle. 
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Stadigvarande slutet sällskap

Folkölsförsäljning

Serveringstillstånd

Grundavgift Avgift i kronor

För näringsidkare och vid cateringverksamhet 1 875

Föreningar och klubbverksamhet 1 187

Fast tillsynsavgift Avgift i kronor

För helt kalenderår per försäljningsställe 1 250

Nytt försäljningsställe som startar efter den 1 juli 750

Säsongsöppet försäljningsställe, som bedriver 
verksamhet högst fem månader per år 750

Avgift Avgift i kronor

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inkl 
kunskapsprov till allmänheten och slutet sällskap 8 748

Stadigvarande cateringtillstånd inkl kunskapsprov 8 748

Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 4 374

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka 
tidsperiod om högst två månader inkl kunskapsprov och 
tillsynsavgift

7 498

Stadigvarande tillstånd för gemensamt 
serveringsutrymme 4 374

Bolagsändring 4 999

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 
inkl kunskapsprov 6 248

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 1 875

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som gäller 
högst sju dagar inkl kunskapsprov och tillsynsavgift 4 999

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som har 
längre giltighetstid än sju dagar inklusive kunskapsprov 
och tillsynsavgift

6 248
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Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 
föreningsfester, personalfester mm i egen regi 1 000

Kunskapsprov ink. två omskrivningar i samband med 
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 1 500

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang inkl 
kunskapsprov 3 749

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av 
näringsidkare i tillfällig lokal 1 500
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ÄGARDIREKTIV FÖR OCKELBOGÅRDAR AB, ÅR 2021 
 
Förslag till kommunfullmäktige 2020-11-30 
 
För verksamheten i Ockelbogårdar AB, nedan kallat bolaget, gäller följande ägardirek-
tiv antagna av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun. 
 
1 Bolagets verksamhet  
 
Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. 
 
2 Bolagets syfte 
 
Ockelbogårdar AB ska: 
 

• Vara en aktiv aktör i arbetet med att förverkliga kommunens Vision 2030 – Plats 
att växa.  

• Tillhandahålla goda bostäder för alla boendekategorier på hyresmarknaden till 
ett rimligt pris. 

• Tillsammans med hyresgästerna medverka till en socialt och miljömässigt håll-
bar utveckling. 

• Ha en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning.  
• Medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen. 
• Inom sitt verksamhetsområde, medverka i kommunens planering och utred-

ningsverksamhet. 
• Ta de initiativ som krävs för att nå uppställda mål.  
• Hos kommunen väcka de frågor som kan vara aktuella.   

3 Avkastningskrav 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer med ett marknadsmässigt avkast-
ningskrav på 6 % i direktavkastning på fastigheternas bokförda värde för år 2021. Bor-
gensavgift för de av Ockelbo kommun borgade lånen ska utgå med 0,3 % årligen av 
lånesumman. 
  

4 Kommunfullmäktiges ställningstagande   
 
Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksam-
heten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. I ärenden där bo-
laget kan lida skada genom att avvakta kommunfullmäktiges beslut äger bolagets sty-
relse, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörd tjänsteman, fatta 
beslut utan att höra kommunfullmäktige. I sådant fall skall beslutet i efterhand rapporte-
ras till kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas vad avser: 
 

• Bildande eller förvärv av dotterföretag 
• Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• Förvärv och försäljning av bebyggda fastigheter och stora investeringar som 

båda är av sådan omfattning att de negativt påverkar företagets långsiktiga soli-
ditet.  

• Övriga frågor av principiell betydelse eller av vikt 
  
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga av sådant slag att den bör un-
derställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen. 
  
 
5 Kommunens insyn och ägarens styrsignaler   
  
Bolaget äger skyldighet att följa de direktiv som beslutats av kommunfullmäktige. Bola-
gets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska ges 
den information och de handlingar som den begär. Kommunstyrelsen äger efter sam-
råd med bolagets styrelse att, inom ramen för av kommunen utformade mål och riktlin-
jer, utfärda 
ytterligare styrsignaler till bolaget, för soliditet, riskexponering och likviditetshantering. 
 
 
6 Information 
 
Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget ska till kom-
munen snarast översända protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde. 
Ockelbogårdar AB ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse 
tillställts kommunen hålla information för kommunfullmäktige. Representanter för bola-
gets styrelse, VD, Lekmannarevisorer ska närvara och kunna besvara frågor om bola-
gets verksamhet. 
 
Ägarsamråd ska hållas minst två gånger per år mellan bolagets, VD, styrelseordfö-
rande, kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef. Kommunstyrel-
sens ordförande är sammankallande. 
 
 
7 Budget och investeringsplaner 
 
Bolaget ska på tider och för perioder, som Ockelbo kommun anger, redovisa översikt-
liga verksamhets- och investeringsplaner med resultat- och balansbudget för bolaget.  
 
 
8 Bolagets medverkan i kommunal planering 
 
Bolaget ska utan att begära ersättning medverka i kommunal planering samt vid bered-
ning av motions-, interpellationssvar, enkla frågor med mera bistå kommunen. 
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9 Koncernredovisning 
 
Bolaget ska medverka i den koncernredovisning som Ockelbo kommun är skyldig att 
upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter till på tider som kommunen 
anger. 
 
 
10 Revision 
 
De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna i Ockelbo kommun ska för 
kommunfullmäktiges räkning ges möjlighet att genomföra förvaltningsrevision i bolaget. 
Förvaltningsrevisionen ska ha till syfte att granska och utvärdera bolagets verksamhet 
utifrån ägardirektivet. 
 
 
11 Verksamhetens utfall  
 
Bolagets årliga verksamhetsberättelse ska innefatta styrelsens och verkställande direk-
törens redogörelse för verksamhetsutfallet i förhållande till ägardirektivet. 
 
 
12 Övrigt 
 
Bolaget får inte utan kommunstyrelsens medgivande ta ut och belåna eller återbelåna 
pantbrev som återlämnats från tidigare panthavare i samband med byte till kommunalt 
lån eller borgen. 
 

114



Ekonomiutskottet 2020-11-09

OCKELBO KOMMUN
Års- och flerårsbudget 2021 - 2023

Driftsbudget, tkr

Årsbudget Plan Plan
2021 2022 2023

KOMMUNSTYRELSEN 92 686 94 396 96 141
Riktad lönesatsning -250 -250 -250
Tillägg 2021 1 500
Summa kommunstyrelsen 93 936 94 146 95 891
Sänkning av internräntan -1 400 -1 400 -1 400
Summa totalt kommunstyrelsen 92 536 92 746 94 491
 - varav VGS 4 906 4 944 5 022

UTBILDNING/KULTURNÄMND 119 814 122 129 124 489
Justering tillägg 2020-20220 1 000 1 000 1 000
Riktad lönesatsning 250 250 250
Tillägg 2021 900
Summa exkl gymnasieskolan 121 964 123 379 125 739

Gymnasieskolan 21 639 20 039 20 039
Elevutveckling 2 500 3 300 1 200
Summa gymnasieskola 24 139 23 339 21 239
Totalt  utbildning/kulturnämnd 146 103 146 717 146 978

SOCIALNÄMND 151 802 155 063 158 135
Justering budgetuppräkning -1 518 -1 473 -1 165
Summa socialnämnd 150 284 153 591 156 970
Äldreomsorg - riktade medel 3 000 3 000 3 000
Summa socialnämnd 153 284 156 591 159 970

REVISION 773 787 802
Summa revision 773 787 802

VALNÄMND 0 100 50
Summa valnämnd 0 100 50

FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGET 392 695 396 941 402 291
Avgår kapitalkostnader -16 724 -17 043 -17 324
Pensionsavsättning 2 547 3 794 3 709
Övrig finansiering 8 879 9 226 9 585
TILL RESULTATBUDGET 387 398 392 919 398 261
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Ekonomiutskott 2020-11-09

OCKELBO KOMMUN
Års- och flerårsbudget 2021 - 2023

Investeringar, netto, tkr

Årsbudget Plan Plan
2021 2022 2023

KOMMUNSTYRELSEN 6 900 6 900 6 900
Gång- och cykelplan 1 800 2 350
Fastigheter Wij Trädgårdar 4 500 3 000 1 000
Summa kommunstyrelsen 13 200 12 250 7 900

UTBILDNING/KULTURNÄMND 720 720 800
Summa utbildning/kulturnämnd 720 720 800

SOCIALNÄMND 300 300 300
Summa socialnämnd 300 300 300

SUMMA NETTOINVESTERING 14 220 13 270 9 000
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Ekonomiutskottet 2020-11-09

OCKELBO KOMMUN
Års- och flerårsbudget 2021 - 2023

Resultatbudget, tkr

Årsbudget Plan Plan
2021 2022 2023

Verksamhetens nettokostnader -387 398 -392 919 -398 261

Avskrivning -12 672 -13 062 -13 421

Verksamhetens nettokostnader -400 070 -405 981 -411 682

Skatteintäkter 269 020 276 442 287 269
Slutavräkning -2 086 0 0
Generella statsbidrag och utjämning 137 941 133 675 129 838
Summa skatter och statsbidrag 404 876 410 117 417 107

Finansiella intäkter 1 100 1 100 1 100
Finansiella kostnader -2 000 -2 000 -2 000
Finansnetto -900 -900 -900

Årets resultat 3 906 3 236 4 525

Resultat: 1 % av skatter och utjämning 1,0% 0,8% 1,1%

Befolkningsprognos (per 1 november) 5 908 5 908 5 908
Rev befolkningsprognos
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 Ekonomiutskottet 2020-11-09

OCKELBO KOMMUN
Års- och flerårsbudget 2021 - 2023

Balansbudget, tkr

Årsbudget Plan Plan
2021 2022 2023

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 296 554 299 715 302 518
Maskiner, inventarier och fordon 7 067 7 067 7 067
Finansiella anläggningstillgångar 28 937 28 937 28 937
Summa anläggningstillgångar 332 558 335 719 338 522

Fastigheter under exploatering 2 174 2 174 2 174
Fordringar 20 000 20 000 20 000
Kortfristiga placeringar 1 000 1 000 1 000
Likvida medel 63 115 56 487 61 918
Omsättningstillgångar 86 289 79 661 85 092

Summa tillgångar 418 847 415 380 423 614

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital 147 066 150 972 154 208
Årets resultat 3 906 3 236 4 525
Summa eget kapital 150 972 154 208 158 733

Avsättningar
Avsättningar pensioner 37 915 41 709 45 418
Summa avsättningar 37 915 41 709 45 418

Skulder
Långfristiga skulder 159 463 159 463 159 463
Kortfristiga skulder 70 497 60 000 60 000
Summa skulder 229 960 219 463 219 463

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 418 847 415 380 423 614

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden 283 200 283 200 283 200
Ansvarsförbindelser 121 083 116 330 113 023
Ställda panter   Inga Inga Inga
Summa ställda panter och ansvarsförbindelser 404 283 399 530 396 223
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Ekonomienheten 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-08 

Referens 
KS 2020/00307  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Långsiktig investeringsplan 2021 - 2027 
Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Långsiktig investeringsplan budget 2021 och plan 2022 - 2027 godkänns 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 
per år. Detta sker i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I 
samband med beslut om års- och flerårsbudget 2021 -.2023 ska planen 
aktualiseras och en ny plan för perioden 2021 – 2027 ska tas fram. 
 

Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 
Investeringsnivån har sedan 2016 varit fastställd till 11,0 mkr/år. 
Fastställd investeringsnivån (grundnivån) kvarstår för 2021 - 2023. För att 
finansiera framtida kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr 
av den totala investeringsramen fördelats. 
Större investeringar beaktas i särskild ordning. 
 

Större investeringssatsningar över tid 
1. Framtidens centrum (2016); att beakta är när i tid grundprojektet 

Framtidens centrum (torget) ska behandlas. (år 2021). 
2. Energieffektivisering (initialt 2018); Energieffektivisering Centrumhuset 

medel om 9,5 mkr finns beaktade. Finansiering sker upplåning Gröna 
lån. Investeringen är inte påbörjad. 

3. Wij Trädgårdar 
4. Gång- och cykelplan  
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-11-08 

 
KS 2020/00307 

Sida 
2(2) 

 

 

Förändring investeringsbudget nämnder 
Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning 
från kommunstyrelsen. 

Att beakta 
Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess. 

Beslutsunderlag 
Långsiktig investeringsplan 2021–2027                           
                         

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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OCKELBO KOMMUN Kommunstyrelsen 2020-06-16
Långsiktig investeringsplan - Budget 2021 - plan 2022 - 2027 Ekonomiutskott 2020-10-16, 2020-11-09

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Övergripande kommunstyrelsen 3 300 600 600 600 600 600 600 600 600
Framtidens centrum (torget)
Framtidens centrum 2.0 (lokaler) 4 000
Möjligheternas hus (13 900 mkr aktiverade) 8 300
Förskola södra Klar och aktiverad  
Administration, m m 600 300 300 300 300 300 300 300 300
Dokumenthanteringssystem
Belysningsstolpar Wijåkern mot Åbyggeby 700
Eneergieffektivisering
Larm Bysjöstrand
Kommunal ledningsplats 3 000
Markinköp  

Gång- och cykelvägar Separat beslut 850 1 800 2 350
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, byarna
Wij Trädgårdar Separat beslut 2 800 4 500 3 000 1 000 1 000
Ockelbo ryttarförening Separat beslut

Ängsvägen - förlängning Separat beslut xxx
Yttre skötsel
Paviljonger 1 500
Teknikområdet 3 000 5 150 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Etablering
Totalt kommunstyrelsen 14 600 11 200 13 200 12 250 7 900 16 200 6 900 6 900 6 900
Investeringsbudget - nämnder
Utbildnings- och kulturnämnd 720 720 720 720 800 800 800 800 800
Socialnämnd (150 tkr omf från 2016) 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Investeringsbudget - nämnder 1 020 1 020 1 020 1 020 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

TOTALT - KOMMUNEN 15 620 12 220 14 220 13 270 9 000 17 300 8 000 8 000 8 000

FASTSTÄLLD INVESTERINGSNIVÅ/TAK 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
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Ekonomienheten 
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 Kommunfullmäktige 

 

God ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive resultatutjämningsreserv 
antas.  
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen säger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. Det finns även en möjlighet att inrätta en 
resultatutjämningsreserv, RUR, vars hantering ska inrymmas i riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning. Med inrättande av en 
resultatutjämningsreserv ges möjligheten att kunna jämna ut 
konjunktursvängningar genom avsättningar i goda tider för att kunna nyttjas 
vid sämre resultat.                          
                          

Ärendet 
För att svara upp mot kommunallagens krav så bör Ockelbo kommun 
fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I och med att kommunens 
egna kapital stärkts under senare år finns nu också möjligheten att göra 
avsättningar till en resultatutjämningsreserv. Sedan något år så har 
kommunen positivt eget kapital även när man tar hänsyn till 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser som ligger utanför 
balansräkningen. Ockelbo kommuns ”Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv” är utformad för att svara upp mot 
kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. För den 
verksamhet som drivs i bolagsform sker styrningen med hjälp av 
ägardirektiv och andra styrande dokument. 

God ekonomisk hushållning  
En hållbar utveckling är en viktig del av Ockelbo kommuns långsiktiga 
planering. Både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktiga och 
ömsesidigt beroende av varandra. God ekonomisk hushållning handlar om 
att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Mål och 
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riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i verksamheten 
används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. 
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat 
finansiella mål och mål för verksamheten.  
Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i 
samband med behandlingen av budget, delårsrapport och årsredovisning. 

Resultatutjämningsreserv – RUR  
Inrättande av resultatutjämningsreserv gör det möjligt att avsätta en del av ett 
överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som 
kan uppstå till följd av konjunkturförsämring. Syftet är att kunna möta 
konjunkturvariationer för att nå stabila förutsättningar för kommunens 
verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av RUR och 
fastställer riktlinjer för hanteringen av den. Kommunfullmäktige beslutar 
också om avsättning till och användning av denna reserv.  
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH 
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 
Kommunfullmäktige 2020-11-30, §  

Bakgrund  

Kommunallagen stadgar dels att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer, dels att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. Om kommunen har inrättat en 
resultatutjämningsreserv RUR ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. 
Ockelbo kommuns ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv” är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav 
på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. För den verksamhet som drivs i 
bolagsform sker styrningen med hjälp av ägardirektiv och andra styrande 
dokument. 

Kommunallagen (2017:725) 

Mål för den ekonomiska förvaltningen 

11 § 1 Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer 
som avses i 10 kap.2–6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen eller landstinget. Om kommunen eller landstinget har en 
sådan resultatutjämningsreserv som avses i 14 §, ska riktlinjerna även omfatta 
hanteringen av den. 

Resultatutjämningsreserv 

11 § 14 Kommuner och landsting får till en resultatutjämningsreserv reservera 
medel som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning, som överstiger 

1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, eller 

2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett 
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser.  
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God ekonomisk hushållning  

En hållbar utveckling är en viktig del av Ockelbo kommuns långsiktiga planering. 
Både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktiga och ömsesidigt 
beroende av varandra. God ekonomisk hushållning är en betydande del av en 
hållbar utveckling. God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin 
både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt 
tänkande. För att säkerställa det, krävs att varje generation står för de kostnader 
de ger upphov till för att inte överlämna åt kommande generationer att betala. 
Ockelbo kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas 
skattemedel, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens 
omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i 
verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. 

Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning  

God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och 
investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög 
måluppfyllelse. För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen 
definierat: 

• Finansiella mål  

• Mål för verksamheten.  

Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i 
samband med behandlingen av budget, delårsrapport och årsredovisning. 

Finansiella mål och riktlinjer 

Långsiktigt finansiellt mål: 

Ockelbo kommuns finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar.  

Kortsiktiga finansiella mål:  

Ockelbo kommuns finanspolicy och mätbara finansiella mål reglerar väsentliga 
delar av kommunens ekonomiska styrning.  

Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Ockelbo kommuns 
årliga budgetprocess.  

Genom att fastställa mätbara finansiella mål blir de styrande för vad kommunen 
långsiktigt vill uppnå ifråga om förmögenhetsutveckling, vad den löpande 
verksamheten kan kosta, vilka resultatnivåer som krävs, 
investeringsverksamhetens omfattning och finansiering.  
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Ockelbo kommun arbetar utifrån mål gällande: 

• God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter. 
• Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 1,0 % av skatter och 

utjämning.  
• Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ ombyggnad kan 

upplåning ske utifrån separat bedömning. 
• Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen. 
• Soliditeten ska årligen förbättras. 
En ekonomi i balans utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort 
sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarade servicenivå kan 
garanteras även för nästkommande generation. 

Mål och riktlinjer för verksamheten 

Vision 2030 – Plats att växa 

Visionen 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 
• Ständiga förbättringar 
Vision 2030 är en viljeinriktning för ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska ha en 
bred förankring i samhället och bygga konsensus. Det ger förutsättningar för att 
den ska kunna vara aktuell under en relativt lång tid.  Utifrån visionen och 
strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.  

Intern kontroll 

I en förutseende organisation säkerställer den interna kontrollen att risker 
elimineras innan det sker sådant som kan rubba förtroendet, innebära allvarliga 
brister eller medföra stora ekonomiska förluster. 

Resultatutjämningsreserv – RUR  

Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i 
goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till 
följd av konjunkturförsämring. Genom reserven kan det balansmässiga resultatet 
justeras/utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer 
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för att nå stabila förutsättningar för kommunens verksamheter. 
Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av RUR och fastställer riktlinjer för 
hanteringen av den. Kommunfullmäktige beslutar också om avsättning till och 
användning av denna reserv.  

Avsättning och användande av medel ur RUR sker i en balanskravsutredning vid 
sidan om resultaträkningen. I balansräkningen ska RUR synliggöras som en 
delpost till det egna kapitalet, men posten är inte resultatpåverkande. För 
Ockelbo kommun gäller följande riktlinjer för avsättning till RUR och användning 
av medel från RUR:  

Avsättning till RUR  

Avsättning kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler. 
Den del av årets resultat som efter balanskravsutredning, överstiger 1 % av 
skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om 
kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, får det resultat som överstiger 2 % avsättas. Vid uträkning 
av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om 
kommunal redovisning, grund för beräkningen. I samband med årsredovisningen 
fastställs eventuell avsättning. 

Användning av medel från RUR  

Kommunallagen stadgar att medel från en resultatutjämningsreserv får användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Någon närmare precisering än 
så görs inte i lagen. Resultatutjämningsreserven ska i första hand användas för 
att reglera underskott som uppkommit till följd av konjunkturella variationer, 
exempelvis försämrad eller negativ skatteunderlagstillväxt.  

Medel från RUR får användas då balanskravsresultatet är negativt. I så fall för att 
nå upp till ett nollresultat. Därmed ges möjlighet att utjämna förändringar i de 
ekonomiska förutsättningarna mellan olika år. Beslut om eventuell användning av 
medel från RUR fastställs i samband med årsredovisningen.  
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 Kommunfullmäktige 

 

Införande av internhyra  

Förslag till beslut 
Riktlinjer för internhyra antas. 
 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Internhyra införs från och med 2021-01-01 
2. Budgetmedel omfördelas enligt redovisad tabell. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunkontoret har under 2020 aktivt arbetat med att ta fram riktlinjer för 
hur internhyran ska hanteras. Förslaget är att införa en s.k. självkostnadshyra 
som bygger på att varje hyresobjekt ska bära sina egna kostnader. Modellen 
är administrativt enkel att hantera och lätt att förklara ut till hyresgäst. Den 
stora arbetsinsatsen ligger i förstudien och som har gjorts inför förslaget.  
                         

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för internhyra Ockelbo kommun 201111                          
 

Ärendet 
Syfte och mål med internhyra 
Ockelbo kommun vill införa internhyra för att  
- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas värde 
bevaras,  
- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas med hög 
kostnadseffektivitet,  
- bidra till ett ökat kostnadsmedvetande,  
- bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet vid lokalanpassning, 
- bidra till att utveckla dialog och samverkan mellan hyresvärd och 
hyresgäster.  
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Dialog och samverkan 
En Lokalgrupp bestående av förvaltningschefer samt teknisk chef hanterar 
planering och översyn av kommunens lokalstrategi. Här lyfts frågor om 
kommande lokalanpassningar, prioriteringar och eventuellt hyrespåverkan. 
 
Principer i korthet 
Varje hyresobjekt får ett eget hyresavtal. I befintliga lokaler där inga större 
verksamhetsrelaterade investeringar gjorts löper avtalen årligen med 
automatisk förlängning. I samband med större anpassningar eller 
nyinvesteringar tecknas längre avtal. Hänsyn tas alltid till investeringens 
storlek. 
 
Uppsägning av lokal under avtalstid kan ske om det finns annan hyresgäst 
som vill ta över lokalen. Annars gäller tiomånaders uppsägningstid. 
Vid minskning av lokalyta gäller att den minskade lokalytan ska kunna 
erbjudas till annan hyresgäst om full reducering ska ske. Detta för att inte 
locka till att jaga orimliga ytor eller del av lokal.  
Den del av internhyran som utgörs av avskrivning och kapitalkostnader 
ligger fast under en femårsperiod om inte avtalet bryts under perioden. 
Därefter sker en översyn av avtalen och investeringsplanen och eventuella 
justeringar görs. Den del av internhyran som rör driften indexregleras enligt 
hyresavtalet.  
 
Omfördelning av medel 
I samband med införandet måste budgetjusteringar göras. Verksamheter som 
inte tidigare betalat lokalkostnader får utökad ram för att täcka dessa. 
Lokaler som får en lägre självkostnad och därmed lägre hyra ger en minskad 
budgetram. Det gäller t.ex. Socialförvaltningen som får sänkt hyra på 
Bysjöstrand då den fastigheten nu har lägre kapitalkostnader. Därför sker en 
reducering av SN ramar och den hyra dom redan nu betalar kommer att 
justeras. I beloppen ingår också omfördelning för externa lokaler som KS 
idag betalt för men som kommer gå över till verksamheten. Utgångsläget för 
ombudgeteringen är att det inte ska vara några vinnare eller förlorare utan ett 
nollsummespel inför 2021. Ombudgetering av ram enligt tabell nedan.
  

KS  -    12 387 tkr 
UKN        14 054 tkr 
SN  -      1 667 tkr 
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Internhyra – syfte och mål  

Internhyressystemet reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst avseende 
verksamhetslokaler. Syftet med systemet är att uppnå kostnadsmedvetenhet, 
kontinuitet och transparens.  
Systemet ska:  
- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas värde 
bevaras,  
- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas med hög kostnadseffektivitet,  
- bidra till ett ökat kostnadsmedvetande,  
- bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet vid lokalanpassning, 
- bidra till att utveckla dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster.  
 
Den värdebevarande aspekten tillgodoses genom att planerat underhåll ingår i 
hyran. Dessutom ingår s.k. ägarrelaterade investeringar dvs. investeringar som 
föranleds av fastighetsägarens krav på förbättringar, energibesparande åtgärder, 
myndighetskrav och liknande.  

Dialog och samverkan  

Inför varje år sker en planering av åtgärder för lokalförsörjningen. Det ska finnas en 
årsvis planering där frågor om kommande lokalanpassningar behandlas. Här tas 
också frågan upp om anpassningarna ska ingå i hyran eller hanteras som tilläggshyra. 
Lokalgruppen träffas minst två gånger om året, vid behov oftare. Gruppen består av 
förvaltningschefer och teknisk chef och kan vid behov bjuda in flera. 

Principer för hyressättning  

Hyran bestäms med utgångspunkt från principen att varje enskilt hyresobjekt ska ha 
en hyra som motsvarar beräknad självkostnad för hyresobjektet. Motiven för ett 
system med självkostnadshyra på objektsnivå är  
- hyressystemet är administrativt enkelt att hantera,  
- hyressystemet är pedagogiskt enkelt att förklara,  
- hyressystemet bidrar till öppenhet och insyn genom att hyran ger en tydlig 
indikation på hyresobjektets verkliga kostnad.  

Hyresobjekt 

För varje enskilt hyresobjekt upprättas hyresavtal mellan parter där avtalstid, 
lokalyta, indexreglering och gränsdragningslista specificeras.  
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Ingående hyreskomponenter i egna fastigheter  

Hyran sätts samman av ett antal olika hyreskomponenter som beräknas enligt 
följande principer.  
- Driftskostnader och löpande underhåll: Nya objekt beräknas med hjälp av interna 
nyckeltal. Befintliga objekt beräknas genom analys av utfall för de senaste 3 åren. 
 
- Kapitalkostnad: Utgörs av avskrivning och internränta på avstämningsårets 
ingående balans samt planerade kapitalkostnad för investeringar under 
avstämningsperioden.  
- Planerad investering: Nya objekt beräknas med hjälp av interna nyckeltal. Befintliga 
objekt beräknas med medelvärdet av kostnaden i kommunens underhållsplan för de 
fem närmaste åren.  

Gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst 

Gränsdragningen regleras av en av hyresvärden och hyresgästerna antagen 
gränsdragningslista. Gränsdragningslistan är till för att klargöra vilka kostnader som 
tillhör fastighetsägaren och vilka kostnader som till hör hyresgästen och kan se olika 
ut för olika objekt.  

Hantering av uppdrag och investeringar 

Beställning av mindre uppdrag 

Mindre uppdrag (dvs. uppdrag som ej uppnår krav för investering och avskrivning) 
som hyresgästen önskar få utförda, ska kunna hanteras enklare och snabbare än en 
normal investering. Uppdragen bekostas av hyresgästen. Eventuell driftkonsekvens 
tas ut i form av en höjd hyra. 
Mindre uppdrag definieras som åtgärder som bedöms ha högst tre års ekonomisk 
livslängd och/eller som värdemässigt understiger kommunens investeringsbelopp. 

För mindre uppdrag gäller: 

- Finansieras helt av hyresgästen inom ramen för hyresgästens driftbudget 

- Efter samråd mellan hyresgästen och hyresvärden skickas en beställning till 
hyresvärden. Hyresvärden svarar med en offert och/eller eventuell hyreskonsekvens. 

- Hyresgästen godkänner offert och/eller hyreskonsekvens. 

- Efter fullgjord leverans skickar hyresvärden debiteringsunderlag och ersättningen 
bokas upp och överförs till hyresvärden. Extern leverans faktureras hyresgästen direkt 
av leverantören. 
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Hantering av mindre investeringar (lokalanpassningar) 

Hyresgästrelaterade investeringar är investeringar som initieras av hyresgästen för att 
tillgodose behovet av verksamhetsanpassade lokaler. 

Ägarrelaterade investeringar är investeringar som föranleds av fastighetsägarens krav på 
förbättringar, energibesparande åtgärder, myndighetskrav och liknande. Ägarrelaterade 
investeringar som utförs i befintliga byggnader eller lokaler under pågående 
avtalsperiod påverkar inte hyran. Ägarrelaterade investeringar som uppkommer som en 
direkt följd av hyresgästrelaterade investeringar finansieras av hyresgästen. 

Beskrivning av processen 

- Lokalgruppen initierar processen i samband med lokalgruppens årliga 
behovssammanställning alternativt när ett akut behov uppstår. 

- Efter samråd mellan hyresgästen och Lokalgruppen skickas en beställning till 
hyresvärden. Hyresvärden svarar med en offert och/eller eventuell hyreskonsekvens. 

- Hyresgästen godkänner offert och/eller hyreskonsekvens. 

- Efter fullgjord leverans skickar hyresvärden debiteringsunderlag och ersättningen 
bokas upp och överförs till hyresvärden.   

Avtal och regler för uppsägning av lokaler 

Avtalstidens längd ska, vid avtal i samband med investeringar för ny- eller ombyggnader, 
sättas i relation till investeringens storlek och beräknade varaktighet och så att en rimlig 
hyresnivå kan uppnås. 

Regler för avtalstider och uppsägning: 

- I befintliga äldre egna lokaler där inga hyresrelaterade investeringar gjorts under 
senare år är avtalstiden normalt 1år. 

- I samband med nyinvesteringar är avtalstiden normalt 3-10 år. En bedömning görs 
alltid med 

- Hänsyn till investeringsutgiftens storlek. 

- Uppsägningstiden av lokaler ska normalt ske minst tio månader före avtalstidens 
utgång. I annat fall förlängs avtalet med ett år i taget.  

- Uppsägning av hyresavtal för hela eller del av lokaler under löpande avtalstid kan ske 
om det finns annan hyresgäst som är beredd att överta lokalerna med gällande 
avtalsvillkor. 
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- Vid minskning av lokalyta gäller att den minskade delen måste kunna nyttjas av annan 
hyresgäst för att hyran per kvadratmeter till fullo ska reduceras. Om ytan som reduceras 
ska plomberas som tom lokal ska hyresbeloppet reduceras med 50 % för den aktuella 
ytan.   

Internhyran förändras enligt följande principer  
- den del av hyran som utgörs av kapitalkostnader är fast under en femårsperiod  
- den återstående delen av hyran indexregleras enligt hyresavtal. 
 
Efter femårsperioden görs en översyn av avtalen och investeringsplanen som ligger 
till grund för kommande kapitalkostnader för nästa femårsperiod. 

När parterna inte är överens 

Tvister och oklarheter ska i första hand lösas i Lokalgruppen. Om parterna inte kommer 
fram till en lösning ska frågan hänskjutas till kommunchef. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Årsredovisning 2020 - instruktioner 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Instruktionerna till årsredovisning 2020 godkänns 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens årsredovisning är ett viktigt dokument och där instruktionerna 
inför arbetet blir ett styrande dokument. För att möjliggöra för 
kommunstyrelsen att erhålla den information som efterfrågas och anses vara 
av vikt, har instruktionerna avseende arbetet med kommande bokslut att 
behandlats av kommunstyrelsen.  
Verksamheternas måluppfyllelse och den ekonomiska uppföljningen blir allt 
viktigare. Det är med tyngdpunkt på dessa delar som ger förutsättningar för 
att bokslutet ska bli tillförlitligt. Grundläggande för att den politiska 
organisationen ska erhålla korrekt information om verksamhetens resultat 
och ekonomi är att givna spelregler respekteras av alla delar i organisationen. 
Den fastlagda tidsplanen lämnar inget utrymme för förseningar. 

Sammanträdesdatum och arbetsgång 
Respektive nämnd ska behandla bokslutet vid sammanträde i februari 2021. 
Årsredovisningen för år 2020 överlämnas till revisorerna efter 
kommunstyrelsens beslut i mars 2021 och till kommunfullmäktige i maj.                    
                          

Ärendet 
Officiella dokumentet 

Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen ska innehålla kommentarer till nämndens 
verksamhet för år 2020. Den officiella verksamhetsberättelsen får vara fyra 
sidor per nämnd. Det finns endast möjlighet att lyfta fram väsentliga 
kommentarer.  
I verksamhetsberättelsen som publiceras i den officiella årsredovisningen 
2020 för Ockelbo kommun ska följande sex rubriker kommenteras och med 
nedanstående ordningsföljd: 
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Rubriker 
1. Årets resultat 
2. Verksamheten  
3. Viktiga händelser under året 
4. Mål/ måluppfyllelse 
5. Framtiden 
6. Nyckeltal 
I respektive nämnds egen verksamhetsberättelse finns ingen begränsning 
avseende antal sidor.  

Rubriker 
Det är viktigt att samtliga nämnder använder sig av nedanstående 
rubriksättning för att erhålla en gemensam struktur.  

1. Årets resultat - Årets resultat och personalredovisning ska redovisas enligt 
följande 

 2020 2019 
Årets resultat   
Budget   
Utfall   
Resultat mot budget   
Årets nettoinvesteringar   
Personalredovisning   
Antal anställda 2019-12-31   
Antal kvinnor   
Antal män   
Sjukfrånvaro   
Kvinnor   
Män   
   

 
Kommentarer till resultatet ska anges med kommentar till måluppfyllelse 
och med koppling till god ekonomisk hushållning. Detta utifrån 
kommunens finansiella målsättning: ”God ekonomisk hushållning ska 
genomsyra kommunens alla verksamheter”. 
Kommentarer till resultatet ska anges enligt följande: 
Nämnden redovisar ett underskott/överskott om -/+XX mkr, vilket 
förklaras av (ange förklaring). 
 

2. Verksamheten - Kort beskrivning av nämndens verksamhet 
3. Viktiga händelser under året - Kommentar till det som skett under 

verksamhetsåret 
4. Mål/ måluppfyllelse - Verksamhetsberättelsen ska innehålla kommentarer 

till måluppfyllelse utifrån av kommunens styrmodell.  
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5. Framtiden – Kommentarer till nämndens förväntade utveckling inom den 
närmaste framtiden. Möjligheten finns även att lyfta fram områden som 
nämnden anses vara av särskild vikt. 

6. Uppföljning av nyckeltal - De nyckeltal som presenterades vid 
fastställande av budgeten är av vikt att följa upp. Nyckeltalen kan avse 
måluppfyllelse och/eller ekonomisk redovisning och ska innehålla 
jämförelse över tid. 

 

Övriga områden att kommentera 
Personalstrategiska dokumentet 
Till årsredovisningen ska en personalberättelse upprättas. Varje nämnd ska 
separat kommentera nämndens arbete utifrån det personalpolitiska 
dokumentet med övergripande mål, mätbara mål och fokusområden. 
Varje nämnd ska redovisa sjukfrånvaro per nämnd och uppdelat på kön. 
Måluppfyllelse ska anges och jämföras med samma period föregående år och 
redovisas i samma tabell (faktarutan) som årets resultat. 
Miljöredovisning 
Nämndernas miljöarbete ska redovisas särskilt och kommer att 
sammanställas till en övergripande skrivning. Nämnderna ska presentera 
vilka mål från miljöprogrammet som man arbetat med och på vilket sätt. 

Bokslutsdag mars 2021 
Under rådande pandemi kan inte förutsättningarna för bokslutsdagen 2021 
fastställas i nuläget. Närmare information kommer att lämnas under januari 
2021. 
Gällande förutsättningar 
Vid ekonomiutskottets sammanträde i mars 2021 ska nämndernas, bolagens 
och förbundens bokslut presenteras. Bokslutsdagen är en gemensam dag där 
analys och redogörelse för respektive bokslut 2020 ska presenteras. Separat 
kallelse kommer att delges. 
Bokslutsdagen är fastställd till den 11 mars 2021. 
Bokslutsdagen är en viktig dag för alla, både interna och externa deltagare. 
Det är viktig att alla som blir kallade deltar denna dag. Kallelse kommer att 
delges närmare i tid med mer detaljerade instruktioner, men det är viktigt att 
boka in datumet redan nu. 
Ordförande, vice ordförande och förvaltningschefer kallas till att närvara 
hela dagen. Enhetschefer kallas till respektive nämnds presentation. Om 
enhetscheferna har möjlighet kan de närvara vid nämndernas samtliga 
presentationer. 
Representanter från Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB och Bionär 
Närvärme AB kommer att kallas. Till bokslutsdagen kommer även 
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representanter från de kommunala förbunden att kallas, Inköp Gävleborg, 
Gästrike Räddningstjänst och Gästrike återvinnare. 
Företrädare för varje parti inbjuds att delta vid bokslutsdagen och fackliga 
representanter kommer också att bjudas in 
Till bokslutsdagen kommer även kommunstyrelsens ledamöter att kallas. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Omfördelning av Kommunstyrelsens 
investeringsbudget 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av investeringsmedel inom 
befintlig investeringsbudget enligt nedan angivna tabell.  
                       

Sammanfattning av ärendet 
Mer omfattande restaurering av omklädningsrum på IP på grund av 
vattenskada, mer omfattande åtgärder avseende gång- och cykelplan under 
2020 och ombyggnad i Åmot som blivit dyrare än planerat och har behov av 
justering av budget. Uppfräschning av kommunkontoret och iläggningsplats 
båtar har tillkommit som nya investeringar. 
 
Fasad Bysjöstrand, infarts- och välkomsttavlor samt larm- och passersystem 
flyttas fram till kommande budget. 
 
Omfördelning av investeringsbudget enligt nedan. 
 
Proj  Investeringsobjekt  Belopp  

   

9167 Bysjöstrand – Fasad -500 

9228 Infarts - Välkomsttavlor -500 

9114 Larm, Brandlarm, Passersystem -120 

9221 IP – Rust omklädningsrum 600 

9231 Gång och Cykelplan 250 

9144 Ombyggnad Åmot 100 

9109 C-Hus – Kommunkontor 90 

9237 Iläggningsplats båtar 80 
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 Kommunfullmäktige 

 

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. Ändringar i taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter 
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas.  

2. Ändringar gäller fr o m den 1 januari 2021. 
  

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel för i Hofors, Ockelbo respektive 
Sandviken trädde i kraft 1 januari 2018.  

Den 1 juli 2019 började Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
gälla. Bland annat infördes tillståndsplikt för handel med tobak. 

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan och 
för den tillsyn som utförs på tillståndspliktig och anmälningspliktig försäljning. 
Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen. Denna nya lag 
medförde en större förändring av taxan och avgifter för ansökan om 
tobakstillstånd, stadigvarande och tillfällig, samt anmälan om ändring av 
tillståndspliktig verksamhet började gälla den 1 oktober 2019.  

Genom erfarenhet från handläggning av anmälningsärenden om ändring av 
tillståndspliktig verksamhet har det framkommit att handläggningstiden varierar 
i stor grad i olika ärenden. Vissa ändringar är av mer enkel karaktär där ingen ny 
prövning krävs, ex utökning av befintlig verksamhet med internetförsäljning. 
Medan en ändring av personer med inflytande i det säljande bolaget (kan ex 
vara en styrelseändring) kräver en ny prövning vilket tar mer tid.  

På grund av denna variation föreslås timavgift där nedlagda handläggningstid 
multipliceras med timtaxan istället för nuvarande fasta avgift på 4 480 kr vilket 
motsvarar 4 timmars handläggningstid.                          

Beslutsunderlag 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-22, § 137 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09, VGS-2020-44  

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel med förslag till ändringar markerade                           
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Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]"  
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 

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

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Emelie Jonsson, 026-24 11 54 
emelie.jonsson@sandviken.se 
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Kommunfullmäktige 

 

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås 
besluta att 

1. anta ändringar i taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 

2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2021. 

Sammanfattning 
Taxan för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel för i Hofors, Ockelbo respektive 
Sandviken trädde i kraft 1 januari 2018.  
Denna nya lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) medförde en 
större förändringar av taxan och avgifter för ansökan om tobakstillstånd, 
stadigvarande och tillfällig, samt anmälan om ändring av tillståndspliktig 
verksamhet började gälla den 1 oktober 2019. 
Genom erfarenhet från handläggning av anmälningsärenden om ändring av 
tillståndspliktig verksamhet har vi sett att handläggningstiden varierar i stor 
grad. Därmed föreslås timavgift där nedlagda handläggningstid multipliceras 
med timtaxan istället för nuvarande fasta avgift på 4 480 kr vilket motsvarar 
4 timmars handläggningstid. 

Ärendet 
Taxan för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel för i Hofors, Ockelbo respektive 
Sandviken trädde i kraft 1 januari 2018.  
Den 1 juli 2019 började Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
gälla. Bland annat infördes tillståndsplikt för handel med tobak.  
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Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan 
och för den tillsyn som utförs på tillståndspliktig och anmälningspliktig 
försäljning. Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen. 

Enligt 8 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter, får en kommun 
ta ut avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 
kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 
Enligt 8 kap. 2 § i samma lag får en kommun ta ut avgifter för sin 
tillsyn av den som driver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § 
och av den som driver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §. 
Kommunen har rätt att ta ut sådana avgifter och nivån på avgifterna 
regleras i kommunallagen (KL) 8 kap. 3 b § och av den så kallade 
självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c § KL. 

Denna nya lag medförde en större förändringar av taxan och avgifter för 
ansökan om tobakstillstånd, stadigvarande och tillfällig, samt anmälan om 
ändring av tillståndspliktig verksamhet började gälla den 1 oktober 2019. 
Genom erfarenhet från handläggning av anmälningsärenden om ändring av 
tillståndspliktig verksamhet har vi sett att handläggningstiden varierar i stor 
grad. Vissa ändringar är av mer enkel karaktär där ingen ny prövning krävs, 
t.ex. utökning av befintlig verksamhet med internetförsäljning. Medan en 
ändring av personer med inflytande i det säljande bolaget (kan t.ex. vara en 
styrelseändring) kräver en ny prövning vilket tar mer tid.  
På grund av denna variation föreslås timavgift där nedlagda 
handläggningstid multipliceras med timtaxan istället för nuvarande fasta 
avgift på 4 480 kr vilket motsvarar 4 timmars handläggningstid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09, VGS-2020-44 
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel med förslag till ändringar markerade 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 

 

Underskrifter 

Yvonne Mickels 
Samhällsbyggnadschef 

Emelie Jonsson 
Verksamhetsutvecklare 
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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 
utefter vad som anges i nedan tabell. Avgiften beräknas genom att 
tilldelad handläggningstid, alternativt faktiskt nedlagd 
handläggningstid multipliceras med timtaxan. 
Avgift för handläggning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som ansökningen avser. 
Avgift för handläggning av ansökan betalas med full avgift även 
om ansökan avslås. 

Ärendetyp Timmar Avgift 
Handläggning med anledning av ansökan 
om stadigvarande tobakstillstånd. 

8 8 960 kr 

Handläggning med anledning av ansökan 
om tillfälligt tobakstillstånd. 

5 5 600 kr 

Handläggning med anledning anmälan om 
ändring av tillståndspliktig verksamhet. 

T Timavgift 

Handläggning med anledning av anmälan 
om försäljning av elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllningsbehållare 

1 1 120 kr 
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Avgift för tillsyn 

9 § För regelbunden tillsyn ska en årlig tillsynsavgift betalas med de 
belopp som anges nedan.  
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid 
multipliceras med timtaxan. 

Ärendetyp Timmar Avgift 
Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobak 

3 3 360 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning 
av elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare 

1 1 120 kr 

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av 
receptfria läkemedel motsvarar den årliga 
tillsynsavgiften 

1 1 120 kr 

  

10 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och betalas från och med 
det kalenderår som verksamheten påbörjas eller, om verksamheten 
har bedrivits utan tillstånd/anmälan, från och med det år som 
nämnden fick kännedom om verksamheten. 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer 
efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört.  

11 § Behövs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder på 
grund av väsentliga brister, ingår dessa inte i den årliga 
tillsynsavgiften.  
Avgift för detta tas ut i form av timavgift genom att den extra 
tillsyns-/kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 

Nedsättning av avgift 

12 § Nämnden får besluta att höja, sätta ned eller efterskänka avgifter 
om det finns särskilda skäl. 

Avgiftens erläggande m.m. 

13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i faktura. 
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Verkställighetsfrågor m.m. 

14 § Av 9 kap 1 § Lag om tobak och liknande produkter och 22 a § 
förvaltningslagen framgår att nämndens beslut om avgift får 
överklagas hos förvaltningsrätten. 

Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2018 och de senaste ändringarna den 1 
januari 2021. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Mötets diarienummer 
VGS2020/9 

Sida 

20(25) 
 

Justerarnas signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 VGS-2020-44 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken beslutar att 

1. anta ändringar i taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och att 

2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2021. 

Sammanfattning 
Taxan för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel för i Hofors, Ockelbo respektive 
Sandviken trädde i kraft 1 januari 2018. 

Denna nya lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) medförde en 
större förändringar av taxan och avgifter för ansökan om tobakstillstånd, 
stadigvarande och tillfällig, samt anmälan om ändring av tillståndspliktig 
verksamhet började gälla den 1 oktober 2019. 

Genom erfarenhet från handläggning av anmälningsärenden om ändring av 
tillståndspliktig verksamhet har vi sett att handläggningstiden varierar i stor 
grad. Därmed föreslås timavgift där nedlagda handläggningstid multipliceras 
med timtaxan istället för nuvarande fasta avgift på 4 480 kr vilket mot- 
svarar 4 timmars handläggningstid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09, VGS-2020-44 
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel med förslag till ändringar markerade 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen Hofors kommun 
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen Sandvikens kommun 
 
__________
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-02 

Referens 
KS 2020/00591  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

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. Ändringar gäller fr o m den 1 januari 2021.  

                       

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 Regioners, SKR: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 Regioners, SKR:s 
modell för uträkning av handläggningskostnad.  

1 januari 2020 trädde en uppdaterad timtaxa i kraft och några mindre ändringar i 
taxebilaga 2.  

I samband med framtagande av behovsutredning för miljöbalkstillsynen inför 
2021 har en genomsyn av tillsynsbehovet för våra verksamheter genomförts. Då 
utgångspunkten är att taxan ska stämma överens med behovet föreslås några 
ändringar i taxan inför 2021. 

                          

Beslutsunderlag 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-22, § 136 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08, VGS-2020-43  

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med förslag till ändringar 
markerade                           

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNAL TAXA 
FÖR X KOMMUN 

  

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Kommunfullmäktiges beslut x 2017 ändrad den x 2019 och x 2020. 
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. 

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 träder i kraft den 1 januari 2018. Senaste ändringar träder i kraft 
den 1 januari 2021. 
I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som 
kommer in efter denna dag. 
 
 
 

Bilagor 

Taxebilaga 1 – Prövning, anmälan samt övrig tillsyn 

Taxebilaga 2 – Årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken 

Taxebilaga 3 – Erfarenhetsklassning 
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1
Timmar Avgift

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

2
Timmar Avgift

2.1 Etablerad tomt 3 3 360 kr

2.2 Oetablerad tomt 9 10 080 kr

2.3 T Timavgift

2.4 T Timavgift

2.5 T Timavgift

2.6 T Timavgift

2.7 T Timavgift

3

Timmar Avgift

3.1 Sluten tank som toalettavloppsvatten eller urin 
ska anslutas till 4 4 480 kr

3.2 Avloppsanläggning med utsläpp till mark eller 
vatten som toalettavloppsvatten eller urin ska 
anslutas till¹

7 7 840 kr

3.3 Annan avloppsanläggning enligt vad 
kommunen föreskrivit¹ 5 5 600 kr

3.4 En anmälningspliktig avloppsanläggning ² 5 5 600 kr
3.5 Ändring av en tillståndsgiven 

avloppsanläggning T Timavgift

3.6 Ändring av en anmälningpliktig 
avloppsanläggning T Timavgift

Taxebilaga 1 - Prövning, anmälan samt övrig tillsyn
Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap. miljöbalken

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

Ärendetyp

Prövning av ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna

Prövning

Ärendetyp

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd som kräver anmälan enligt 
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Handläggning av ansökan/anmälan om 
ändring av en avloppsanlägging

Anmälan

Tillsyn

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap. miljöbalken

Tillsyn över strandskyddsområde och vattenskyddsområde

Ärendetyp
Tillsyn i övrigt

Handläggning av ansökan/anmälan om att 
anlägga en avloppsanläggning

Enskilt avlopp och torrtoaletter

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan 
tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde

Skydd av områden 7 kap. miljöbalken

¹Vid handläggning av ansökan enligt punkterna 3.2-3.4, 3.7, 3.8 och 3.10 som innehåller fullständig teknisk och geohydrologisk
utredning där kompletteringar inte behövs, nedskrivs avgiften med 2 h.
²Vid handläggning av enklare BDT-avlopp som är dimensionerad för låg vattenförbrukning nedskrivs avgiften med 2 h.157



3.7 6 6 720 kr

3.8
Grundavgift¹ 6 6 720 kr

3.9 Tillägg för varje hushåll utöver det första 1 1 120 kr

3.10 Grundavgift¹ 8 8 960 kr

3.11 Tillägg för varje personekvivalent utöver det 
första 0,05 56 kr

3.12 Förbränningstoalett, mulltoalett eller liknande 
utan latrin- och urinkompostering 1 1 120 kr

3.13
Torrtoalett med latrin- och urinkompostering 2 2 240 kr

3.14
Utanför vattenskyddsområde 2 2 240 kr

3.15
Inom vattenskyddsområde 4 4 480 kr

3.16 T Timavgift

3.17
Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 2 240 kr

3.18 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 2 240 kr
3.19

Orm 2 2 240 kr

3.20 T Timavgift

3.21 T Timavgift

3.22

Anmälningspliktiga verksamheter med 
undantag för verksamheter i punkt 3.23

Belopp som 
motsvarar den 

årliga 
tillsynsavgiften 
som utgår för 

verksamhet enligt 
taxebilaga 2

3.23 Vindkraft (verksamhetskod 40.100 ), täkter 
(verksamhetskod 10.30 och 10.40) T Timavgift

3.24
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, 5 5 600 kr

3.25
Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård (om hud 
penetreras), håltagning i öron (ej 
engångskasetter), akupunktur, 
skönhetsbehandling som innebär injektioner

4 4 480 kr

3.26 4 4 480 kr

Handläggning av anmälan om att driva 
verksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär 
risk för blodsmitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, 
piercningsverktyg eller andra liknande 
skärande eller stickande verktyg

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

Handläggning av anmälan av 
anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordning

Prövning enligt lokala föreskrifter

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

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

Handläggning av ansökan/anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan 
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur 
inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet

Handläggning av anmälan/ansökan att 
inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 
och/eller prövning om eget 
omhämndertagande av latrin och urin

Anmälan av miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet

Värmepumpsanläggning

Spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet

Annan prövning av frågor om tillstånd eller dispens enligt lokala föreskrifter

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

Handläggning av ansökan/anmälan om att anlägga en avloppsanläggning enligt punkterna 
3.1, 3.2, 3.3 och 3.4 på samma fastighet och vid samma tillfälle¹

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

¹Vid handläggning av ansökan enligt punkterna 3.2-3.4, 3.7, 3.8 och 3.10 som innehåller fullständig teknisk och geohydrologisk
utredning där kompletteringar inte behövs, nedskrivs avgiften med 2 h.
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3.27 Skola med mer än 400 elever 12 13 440 kr
3.28 Skola med mer än 100 och mindre än 400 

elever 8 8 960 kr

3.29 Skola med högst 100 elever 6 6 720 kr
3.30 Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 

fritidsverksamhet eller förskoleklass 6 6 720 kr
3.31

T Timavgift

3.32 Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2

3.33
Värdkommunen Årlig tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 2
3.34

Gästkommunen T Timavgift

3.35 T Timavgift

3.36 T Timavgift

3.37 T Timavgift

3.38 1 1 120 kr

4
Timmar Avgift

4.1 T Timavgift

4.2 T Timavgift

4.3 T Timavgift

4.4 T Timavgift

5
Timmar Avgift

5.1 T Timavgift

5.2 T Timavgift

5.3 T Timavgift

5.4 T Timavgift

Handläggning av anmälan om att driva skol- 
och fritidsverksamhet

Handläggning av anmälan av ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt punkterna 
3.22 till 3.30

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

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

Prövning

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet enligt 
förteckning i taxebilaga 2.

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

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

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet

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

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från 
verksamhetsutövare
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i 
ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

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

Tillsyn

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har 
redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga

Prövning av ansökan att inrätta vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kapitlet 21 
och 22 §§ miljöbalken)

Miljöskador 10 kap. miljöbalken

Ärendetyp

Vattenverksamhet 11 kap. miljöbalken

Ärendetyp

Anmälan

Prövning

Tillsyn

Anmälan

Tillsyn

Tillsyn/inventering över enskilda avlopp

Undersökningsavgift
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6

Timmar Avgift

6.1 T Timavgift

6.2 T Timavgift

6.3 T Timavgift

6.4 T Timavgift

7
Timmar Avgift

7.1 T Timavgift

7.2 T Timavgift

7.3 T Timavgift

7.4 0 Avgiftsfritt

7.5 1 1 120 kr
7.6 2 2 240 kr

7.7 1,5 h/år 1680 kr/år

7.8 T Timavgift

7.9 T Timavgift

7.10 T Timavgift

8
Timmar Avgift

8.1 T Timavgift

8.2 T Timavgift

8.3 T Timavgift

9
Avgift

9.1 T Timavgift

Tillsyn
Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413) om kosmetiska 
produkter, § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning (2011:13)
Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om tatueringsfärger, § 31 
Miljötillsynsförordning (2011:13)

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och/eller biotekniska organismer

Tillsyn

Medge undantag från föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbalken

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

Anmälan

Prövning

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

Handläggning av information om cistern och rörledning som tas ur bruk enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

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

Återkommande tillsyn av anläggningar vilka ska lämna rapport enligt förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser

Handläggning av information om installation av cistern enligt Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor

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

Prövning

Anmälan

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap. miljöbalken

Ärendetyp

Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap. miljöbalken

Tillsyn

Miljösanktionsavgifter 30 kap. miljöbalken

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

Avgift för handläggning vid påförande av miljösanktionsavgift 

Avfall och producentansvar 15 kap. miljöbalken

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

Ärendetyp

Återkommande tillsyn

Prövning
Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Ärendetyp

Ärendetyp

Prövning av ansökan om dispens eller tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på 
fastigheten 

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

Tillsyn av avfallshantering och producentansvar
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Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Djurhållning
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och 
avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.

B 2 kap 1 § 1.10 18,50 20 720 kr

Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar 
med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och 
avelshannar. 

B 2 kap 2 § 1.11 17 19 040 kr

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors 
ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och 
avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp 
till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive 
kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd 
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 
träck eller urin.

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av 
kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 § eller endast avser renskötsel.

C 2 kap 3 §

- Mer än 200 djurenheter 1.20-1 10 11 200 kr
- Mer än 100 djurenheter 1.20-2 7,5 8 400 kr

Taxebilaga 2 - Årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken

Jordbruk

Följande förkortningar används i tabellen:

PN = Prövningsnivå
MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)
TF = Tidsfaktor
T = Timavgift

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt
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Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det 
högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte 
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller 
inte renskötsel.

U - 1.2001 3,5 3 920 kr

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 10 djurenheter (det 
högsta antalet djurenheter under året) men högst 30 djurenheter, dock inte 
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller 
inte renskötsel.

U - 1.2002 1,5 1 680 kr

Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 10 djurenheter (det 
högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.

U - 1.2003 T Timavgift

Uppodling av annan mark än jorbruksmark för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

C 2 kap 4 § 1.30 T Timavgift

Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 
5000 kvadratmeter.

U - 1.3001 8 8 960 kr

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 
2000 men högst 5000 kvadratmeter.

U - 1.3002 5,5 6 160 kr

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är högst 2000 
kvadratmeter.

U - 1.3003 T Timavgift

Anläggning för torkning av gödsel. U - 1.3004 3,5 3 920 kr
Odling av jordbruksmark som är större än 200 hektar för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

U - 1.3005 5 5 600 kr

Odling av jordbruksmark som är större än 100 men högst 200 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

U - 1.3006 3,5 3 920 kr

Odling av jordbruksmark som är större än 20 hektar men högst 100 hektar 
för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

U - 1.3007 1,5 1 680 kr

Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. U - 1.3008 2 2 240 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per 
kalenderår.

B 3 kap 1 § 5.10 12 13 440 kr

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

C 3 kap 2 § 5.20 6 6 720 kr

Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår.

U - 5.2001 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om 
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att täkten är avslutad.¹

B 4 kap 1 § 10.10 21 23 520 kr

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

U - 10.1001 3,5 3 920 kr

Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om 
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att täkten är avslutad.

B 4 kap 2 § 10.11 20,5 22 960 kr

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

Fiskodling och övervintring av fisk
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Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra 
jordarter, om verksamheten inte
1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.

B 4 kap 3 §

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 10.20-1 20,5 22 960 kr
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 10.20-2 16,5 18 480 kr
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 10.20-3 11,5 12 880 kr
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 10.20-4 9 10 080 kr
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 10.20-5 7 7 840 kr
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹

10.20-6 16,5 18 480 kr

- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹

10.20-7 13 14 560 kr

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹

10.20-8 10 11 200 kr

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹

10.20-9 8 8 960 kr

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹

10.20-10 6,5 7 280 kr

Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 
800 ton per kalenderår.

U - 10.2001 3 3 360 kr

Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter 
per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per 
kalenderår.

U - 10.2002 T Timavgift

Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, 
naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att täkten är avslutad.

U - 10.2003 3,5 3 920 kr

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen 
mängd naturgrus.

C 4 kap 4 § 10.30 4,5 5 040 kr

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen 
mängd andra jordarter än naturgrus eller torv.

U - 10.3001 4,5 5 040 kr

Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton totalt uttagen 
mängd naturgrus eller andra jordarter, dock inte torv.

U - 10.3002 T Timavgift

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 §.

C 4 kap 5 § 10.40 4,5 5 040 kr

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.

U - 10.4001 T Timavgift

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,
eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,

 k h t  b d i  å  l t  d   lä  tid ä  t tti

C 4 kap 6 § 10.50 6 6 720 kr

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under 
högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

U - 10.5001 2,5 2 800 kr

Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

C 4 kap 7 § 10.60 6 6 720 kr

Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.

U - 10.6001 T Timavgift

¹Tillsyn över all markavvattning inom verksamhetsområde för torvtäkt ingår i den årliga tillsynsavgiften163
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Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 
§ miljöbalken.

A 4 kap 8 § 11.10 30 33 600 kr

Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 
§

B 4 kap 9 § 11.20 17,5 19 600 kr

Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. C 4 kap 10 § 11.30 8 8 960 kr
Malm och mineral
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 
§

A 4 kap 11 § 13.10 140 156 800 kr

Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet 
sulfidmalm.

A 4 kap 12 § 13.20 70 78 400 kr

Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål. B 4 kap 13 § 13.30 19,5 21 840 kr
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol 
än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.

A 4 kap 14 § 13.40 140 156 800 kr

Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral 
eller kol än rostning och sintring.

B 4 kap 15 § 13.50 20 22 400 kr

Anläggning för utvinning av asbest. B 4 kap 16 § 13.60 19 21 280 kr
Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. C 4 kap 17 § 13.70 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Slakterier
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per 
dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.

B 5 kap 1 § 15.10 22 24 640 kr

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

B 5 kap 2 § 15.20 12 13 440 kr

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

C 5 kap 3 § 15.30 7 7 840 kr

Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.3001 T Timavgift

Livsmedel av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter 
eller endast innebär paketering.

B 5 kap 4 § 15.40 20,5 22 960 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter 
eller glass eller endast innebär paketering.

B 5 kap 5 § 15.45 12 13 440 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 
000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter 
eller glass eller endast innebär paketering.

C 5 kap 6 § 15.50 7,5 8 400 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 50 ton per kalenderår, 
dock inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.5001 T Timavgift

Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår.

C 5 kap 7 §

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per 15.80-1 8,5 9 520 kr
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår. 15.80-2 4 4 480 kr

Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. U - 15.8001 T Timavgift

Livsmedel och foder
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Livsmedel av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett 
kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

B 5 kap 8 § 15.90 18 20 160 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 
maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär 
paketering

B 5 kap 9 § 15.95 13 14 560 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §,
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 
maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär 

k i

C 5 kap 10 § 15.101 8 8 960 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 2 000 ton per kalenderår, 
dock inte om verksamheten endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller 
endast innebär paketering.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.10101 T Timavgift

Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § 
eller endast innebär paketering.

C 5 kap 11 § 15.125 6 6 720 kr

Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår, dock inte om verksamheten endast innebär 
paketering. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.12501 T Timavgift

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

U - 15.12502 T Timavgift

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
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Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.

B 5 kap 13 § 15.141 13 14 560 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.

C 5 kap 14 § 15.151 8,5 9 520 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av högst 400 ton per kalenderår, dock inte om 
verksamheten endast avser glass eller endast innebär paketering. Punkten 
gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.15101 T Timavgift

Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.

B 5 kap 15 § 15.170 21 23 520 kr

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad 
på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per 
dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.

C 5 kap 16 §

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 15.180-1 12,5 14 000 kr
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 15.180-2 8,5 9 520 kr
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  15.180-3 5 5 600 kr

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad 
på en invägning av högst 500 ton per kalenderår, dock inte om 
verksamheten endast avser glass.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.18001 T Timavgift

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
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Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska 
oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av högst 100 ton per kalenderår, dock inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.20001 T Timavgift

Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen 
baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen 
baseras på endast vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 
12 eller 15 §.

B 5 kap 20 § 0 15 16 800 kr

Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men 
högst 15 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 
9, 12 eller 15 §.

C 5 kap 21 § 15.220 8 8 960 kr

Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per 
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.22001 T Timavgift

Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom 
jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 
75 000 ton ren etanol per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

B 5 kap 22 § 15.230 14 15 680 kr

Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom 
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton 
men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.

         

C 5 kap 23 §

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 15.240-1 9 10 080 kr
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. 15.240-2 6 6 720 kr
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår. 15.240-3 4 4 480 kr

Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltig dryck genom 
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av högst 10 ton ren 
etanol per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.24001 T Timavgift

Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker 
eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra 
fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.24002 T Timavgift

Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton 
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

B 5 kap 24 § 15.250 15 16 800 kr

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

C 5 kap 25 § 15.260 8 8 960 kr

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.26001 T Timavgift

Jäst
Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 
ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer 
för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd 
reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

B 5 kap 26 § 15.270 15 16 800 kr
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Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår eller 
för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri 
eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst 
tio kubikmeter.

U - 15.27001 T Timavgift

Kafferostning
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

C 5 kap 27 § 15.280 9,5 10 640 kr

Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U - 15.28001 T Timavgift

Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller 
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1-27 §§.

C 5 kap 28 § 15.310 3 3 360 kr

Foder av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton foder per 
dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalenderår.
Till tå d likt  ll  i t   k h t  d t  j lk ll  d t 

B 5 kap 29 § 15.330 20,5 22 960 kr

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 
18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.

C 5 kap 30 §

 - Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår. 15.340-1 12 13 440 kr
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår. 15.340-2 7 7 840 kr

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton foder per 
kalenderår, dock inte om verksamheten endast avser mjölk eller endast 
innebär paketering.

U - 15.34001 T Timavgift

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
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Foder av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, 
med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material 
uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn 
eller mer än 18 750 ton per kalenderår,
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med 
animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms 
genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets 
viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

B 5 kap 33 § 15.370 19 21 280 kr

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, 
med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material 
uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till högst 18 750 ton per 
kalenderår,
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton understiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton understiger talet 250 multiplicerat med 
animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms 
genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets 
viktprocent av slutprodukten.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

U - 15.37001 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller 
textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår.

B 6 kap 1 § 17.10 22 24 640 kr

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 
organiska föreningar per kalenderår.

B 6 kap 2 §

- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton 
textilmaterial per kalenderår.

17.20-1 16 17 920 kr

- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av 
mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår.

17.20-2 12,5 14 000 kr

- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av 
mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.

17.20-3 8,5 9 520 kr

Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 
ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

C 6 kap 3 § 17.30 5 5 600 kr

Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton 
textilmaterial per kalenderår.

U - 17.3001 T Timavgift

Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år. U - 17.3002 4 4 480 kr
Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år. U - 17.3003 T Timavgift

Textilvaror
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Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

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

B 7 kap 1 § 18.10 22 24 640 kr

Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller 
skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller 
skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

B 7 kap 2 § 18.20 13 14 560 kr

Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 
100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

C 7 kap 3 § 18.30 7 7 840 kr

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

U - 18.3001 T Timavgift

Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i 
anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per 
kalenderår.

U - 18.3002 T Timavgift

Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i 
anslutning till slakteri, för en produktion baserad på högst 1 ton hudar per 
kalenderår.

U - 18.3003 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en 
produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn 
eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot 
blånadssvamp.

B 8 kap 1 § 20.05 19,5 21 840 kr

Anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier med en 
produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn 
eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot 
blånadssvamp.

C 8 kap 2 § 20.10 12 13 440 kr

Sågning, hyvling och svarvning av trä
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår.

B 8 kap 3 §

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 20.20-1 18 20 160 kr
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per 
kalenderår.

20.20-2 15 16 800 kr

- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per 
kalenderår.

20.20-3 12,5 14 000 kr

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. 

C 8 kap 4 §

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per 
kalenderår.

20.30-1 10 11 200 kr

- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per 
kalenderår.

20.30-2 7 7 840 kr

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter 
per kalenderår.

20.3001 T Timavgift

Trävaror

Päls, skinn och läder

170



X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020

Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 
av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 
kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 
eller

C 8 kap 5 §

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.

20.40-1 11,5 12 880 kr

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår.

20.40-2 8 8 960 kr

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 
000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per 

20.40-3 4 4 480 kr

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.

20.40-4 11,5 12 880 kr

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår.

20.40-5 8 8 960 kr

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 
000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår.

20.40-6 4 4 480 kr

- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter 
råvara per kalenderår.

20.40-7 6 6 720 kr

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 
av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår.

20.4001 T Timavgift

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 
av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår.

U - 20.4002 T Timavgift

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 
av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår.

U - 20.4003 T Timavgift

Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer 
än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller 
spånskivor.

B 8 kap 6 § 20.50 16,5 18 480 kr

Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av 
spån.

C 8 kap 7 § 20.60 6 6 720 kr

Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land 
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 
§.

B 8 kap 8 §

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

       

20.70-1 16 17 920 kr

 -1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.

20.70-2 10 11 200 kr

 - 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med 
begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.

20.70-3 6,5 7 280 kr
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Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om 
lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen 
sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om 
lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

C 8 kap 9 §

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land 
med vattenbegjutning

20.80-1 4 4 480 kr

- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med 
vattenbegjutning.

20.80-2 3 3 360 kr

- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 20.80-3 3 3 360 kr
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten. 20.80-4 5 5 600 kr
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten. 20.80-5 3,5 3 920 kr

Anläggning för lagring av mer än 500 kubikme-ter timmer men högst 2000 
kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning.

U - 20.8001 2 2 240 kr

Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m3 fub) i vatten.

U - 20.8002 T Timavgift

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land 
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

C 8 kap 10 § 20.90 6 6 720 kr

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land 
med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

U - 20.9001 3 3 360 kr

Behandling mot blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.

C 8 kap 11 § 20.91 5,5 6 160 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, 
returfiber eller andra fibrösa material.

A 9 kap 1 § 21.10-i 100 112 000 kr

Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.10.

U - 21.1001 T Timavgift

Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 
ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.

A 9 kap 2 § 21.30 60 67 200 kr

Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller 
högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong. 

B 9 kap 3 § 21.40 18 20 160 kr

Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.

U - 21.4001 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.

C 10 kap 1 § 22.10 7 7 840 kr

Anläggning med tillverkning av metallklichéer. C 10 kap 2 § 22.20 6 6 720 kr
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av 
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

U - 22.4001 3 3 360 kr

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

U - 22.4002 2 2 240 kr

Massa, papper och pappersvaror

Fotografisk och grafisk produktion
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Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår.

U - 22.4003 T Timavgift

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 
kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av 
film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30.

U - 22.4004 4 4 480 kr

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

U - 22.4005 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform. A 11 kap 1 § 23.05 110 123 200 kr
Anläggning för tillverkning av koks. A 11 kap 2 § 23.10 75 84 000 kr
Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. A 11 kap 3 § 23.11 110 123 200 kr
Anläggning för framställning av kol (hårt kol). A 11 kap 4 § 23.12 140 156 800 kr
Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 
4 §.

A 11 kap 5 § 23.13 80 89 600 kr

Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.

B 11 kap 6 § 23.20 17 19 040 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

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

A 12 kap 1 § 24.01-i 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.

B 12 kap 2 § 24.02-i 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.

A 12 kap 3 § 24.03-i 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

B 12 kap 4 § 24.04-i 20 22 400 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

A 12 kap 5 § 24.05-i 40 44 800 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

B 12 kap 6 § 24.06-i 28 31 360 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

A 12 kap 7 § 24.07-i 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

B 12 kap 8 § 24.08-i 20 22 400 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

A 12 kap 9 § 24.09-i 40 44 800 kr

 Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.

B 12 kap 10 § 24.10-i 28 31 360 kr

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

A 12 kap 11 § 24.11-i 50 56 000 kr

 Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår.

B 12 kap 12 § 24.12-i 33 36 960 kr

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

A 12 kap 13 § 24.13-i 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-i 31 34 720 kr

Stenkolsprodukter, raffinerade peroleumprodukter och kärnbränsle

Kemiska produkter
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Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalenderår.

A 12 kap 15 § 24.15-i 30 33 600 kr

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

B 12 kap 16 § 24.16-i 20 22 400 kr

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

A 12 kap 17 § 24.17-i 35 39 200 kr

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

B 12 kap 18 § 24.18-i 24 26 880 kr

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

A 12 kap 19 § 24.19-i 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår. 

B 12 kap 20 § 24.20-i 20 22 400 kr

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

A 12 kap 21 § 24.21-i 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-i 20 22 400 kr

Oorganiska kemikalier
 Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår.

A 12 kap 23 § 24.23-i 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår.

B 12 kap 24 § 24.24-i 20 22 400 kr

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

A 12 kap 25 § 24.25-i 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår.

B 12 kap 26 § 24.26-i 22 24 640 kr

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

A 12 kap 27 § 24.27-i 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår.

B 12 kap 28 § 24.28-i 22 24 640 kr

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

A 12 kap 29 § 24.29-i 35 39 200 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår.

B 12 kap 30 § 24.30-i 24 26 880 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska 
föreningar per kalenderår.

A 12 kap 31 § 24.31-i 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska 
föreningar per kalenderår. 

B 12 kap 32 § 24.32-i 22 24 640 kr

Gödselmedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per 
kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel 
baserade på fosfor, kväve eller kalium. 

A 12 kap 33 § 24.33-i 30 33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per 
kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel 
baserade på fosfor, kväve eller kalium.

B 12 kap 34 § 24.34-i 22 24 640 kr

Växtskyddsmedel och biocider
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.

A 12 kap 35 § 24.35-i 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-i 28 31 360 kr

Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för 
bekämpningsändamål.

B 12 kap 37 § 24.37 18,5 20 720 kr

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

A 12 kap 38 § 24.38-i 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-i 25 28 000 kr

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel 
(farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

C 12 kap 40 § 24.40 10,5 11 760 kr
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Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.

C 12 kap 41 § 24.41 10,5 11 760 kr

Sprängämnen
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår.

A 12 kap 42 § 24.42-i 50 56 000 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår.

B 12 kap 43 § 24.43-i 31 34 720 kr

Annan kemisk tillverkning
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

C 12 kap 44 § 24.44 7,5 8 400 kr

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. ammunition.

B 12 kap 45 § 24.45 11 12 320 kr

Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten 
inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", 
"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", 
eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG 
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut 
toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1", "frätande på huden kategori 1A", "frätande på huden kategori 
1B", "frätande på huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", 
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i 
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", 
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", 
"farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för 
ozonskiktet",
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton 
per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
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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 
tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
45 §.
A l i lik  ll  i   k h   ill å d lik i  li  19 

C 12 kap 46 §

 - Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter.

24.46-1 8 8 960 kr

 - Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 24.46-2 5,5 6 160 kr
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

24.46-3 8 8 960 kr

- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

24.46-4 6 6 720 kr

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.

U - 24.4601 T Timavgift

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår.

U - 24.4602 T Timavgift

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation.

U - 24.4603 T Timavgift

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.

C 12 kap 47 § 24.47 7 7 840 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 
3 §.

B 13 kap 1 §

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 25.10-1 18,5 20 720 kr
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår

25.10-2 15 16 800 kr

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.

C 13 kap 2 §

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.

25.11-1 10 11 200 kr

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.

25.11-2 8,5 9 520 kr

- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.

25.11-3 6 6 720 kr

 - Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.

25.11-4 5 5 600 kr

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

U - 25.1101 T Timavgift

Gummi- och plastvaror
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Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per 
kalenderår.

B 13 kap 3 §

- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.

25.20-1 18 20 160 kr

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan 
plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår.

25.20-2 20,5 22 960 kr

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.

25.20-3 16 17 920 kr

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
plast, om
 1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

C 13 kap 4 § 25.30 9 10 080 kr

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.

U - 25.3001 T Timavgift

Anläggning för flamlaminering med plast. B 13 kap 5 § 25.40 12 13 440 kr
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller 
mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.

C 13 kap 6 §

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 25.50-1 8,5 9 520 kr
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 25.50-2 6,5 7 280 kr
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 25.50-3 4,5 5 040 kr
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast.

25.50-4 8 8 960 kr

- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast.

25.50-5 6,5 7 280 kr

- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast.

25.50-6 5 5 600 kr

- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast.

25.50-7 3,5 3 920 kr

- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast.

25.50-8 2,5 2 800 kr

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning.

25.5001 T Timavgift

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast.

25.5002 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer 
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

B 14 kap 1 § 26.05 20 22 400 kr

Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, 
med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår.

B 14 kap 2 § 26.10 20 22 400 kr

Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. U - 26.1001 T Timavgift

Mineraliska produkter
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Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 
2 §. 

B 14 kap 3 §

 - Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.

26.20-1 25,5 28 560 kr

 - Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.

26.20-2 17,5 19 600 kr

 - Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.

26.20-3 10,5 11 760 kr

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

26.20-4 7,5 8 400 kr

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 2 
eller 3 §.

C 14 kap 4 § 26.30 6,5 7 280 kr

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verk-
samheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalen-derår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

U - 26.3001 T Timavgift

Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

C 14 kap 5 § 26.40 9 10 080 kr

Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt 
takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på 
mer än 300 kilogram per kubikmeter.

B 14 kap 6 § 26.50 15,5 17 360 kr

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

B 14 kap 7 § 26.51 14,5 16 240 kr

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

U - 26.5101 T Timavgift

Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 
eller 7 §. 

C 14 kap 8 § 26.60 7,5 8 400 kr

Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår.

U - 26.6001 T Timavgift

Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton 
cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton 
cement per kalenderår.

A 14 kap 9 § 26.70 130 145 600 kr

Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §. 

B 14 kap 10 § 26.80 15,5 17 360 kr

Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 
12 500 ton kalk per kalenderår.

B 14 kap 11 § 26.90 16 17 920 kr

Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 
eller 11 §.

C 14 kap 12 § 26.100 7,5 8 400 kr

Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion 
på högst 5 ton per kalenderår.

U - 26.10001 T Timavgift
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Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

C 14 kap 13 § 26.110 8,5 9 520 kr

Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

U - 26.11001 T Timavgift

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår. C 14 kap 14 § 26.120 7,5 8 400 kr
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår. U - 26.12001 T Timavgift
Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter. B 14 kap 15 § 26.130 29 32 480 kr
Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § 
eller 4 kap. 16 §.

B 14 kap 16 § 26.140 15 16 800 kr

Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

C 14 kap 17 §

 - Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 26.150-1 7,5 8 400 kr
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

26.150-2 6 6 720 kr

Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod.

U - 26.15001 T Timavgift

Anläggning för tillverkning av varor av asfalt. C 14 kap 18 § 26.160 5,5 6 160 kr
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 
500 ton magnesiumoxid per kalenderår.

B 14 kap 19 § 26.170 11 12 320 kr

Anläggning för tillverkning i ugn av högst 50 ton per dygn eller högst 12 500 
ton magnesiumoxid per kalenderår.

U - 26.17001 6,5 7 280 kr

Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

C 14 kap 20 § 26.180 11,5 12 880 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), 
med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer 
än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår.

A 15 kap 1 § 27.10 150 168 000 kr

Anläggning för att
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 
3 §.

A 15 kap 2 § 27.20 100 112 000 kr

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av 
mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per 
kalenderår.

A 15 kap 3 § 27.25 120 134 400 kr

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om 
slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den använda 
värmeeffekten är mer än 20 megawatt.

A 15 kap 4 § 27.26 90 100 800 kr

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning av mer än 2 ton råstål 
per timme eller mer än 17 500 ton råstål per kalenderår.

A 15 kap 5 § 27.27 70 78 400 kr

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av 
mer än 100 000 ton stål per kalenderår.

A 15 kap 6 § 27.31 60 67 200 kr

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av 
högst 100 000 ton stål per kalenderår.

B 15 kap 7 §

- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 27.32-1 11 12 320 kr
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 27.32-2 7,5 8 400 kr

Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktionen är mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

B 15 kap 8 § 27.40-i 22 24 640 kr

Stål och metall
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Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.

B 15 kap 9 § 27.50 14,5 16 240 kr

Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 
eller 14 §.

C 15 kap 10 § 27.60 6 6 720 kr

Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är högst 10 ton per kalenderår.

U - 27.6001 T Timavgift

Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera 
mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker 
genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

A 15 kap 11 § 27.70 120 134 400 kr

Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera 
högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

B 15 kap 12 § 27.80 15 16 800 kr

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett 
om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktionen av bly 
eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per 
kalenderår.

A 15 kap 13 § 27.100 130 145 600 kr

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett 
om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktionen är mer än 
20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

B 15 kap 14 § 27.101-i 22 24 640 kr

Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om 
metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 
14 § eller endast avser gjuterier.

B 15 kap 15 § 27.110 15 16 800 kr

Anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-järnmetall ur 
annan råvara och genom andra processer än de som anges i 11-15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

B 15 kap 16 §

- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 27.120-1 26,5 29 680 kr
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 27.120-2 22 24 640 kr
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 27.120-3 16,5 18 480 kr
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 27.120-4 10 11 200 kr

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 
14 §.

B 15 kap 17 §

- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 27.130-1 23 25 760 kr
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 27.130-2 19,5 21 840 kr
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 27.130-3 15 16 800 kr
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 27.130-4 11,5 12 880 kr
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 27.130-5 10 11 200 kr
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 27.130-6 8 8 960 kr

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 
eller 17 §.

C 15 kap 18 § 27.140 6 6 720 kr

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

U - 27.14001 T Timavgift
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Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, 
om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter.

B 16 kap 1 §

 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.

28.10-1 16 17 920 kr

 - Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-2 13,5 15 120 kr

 - Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-3 11,5 12 880 kr

 - Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår.

28.10-4 9 10 080 kr

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, 
om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30 
kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta.

B 16 kap 2 §

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.

28.20-1 14 15 680 kr

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.20-2 11,5 12 880 kr

 - Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.20-3 9,5 10 640 kr

 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.20-4 7,5 8 400 kr

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

C 16 kap 3 § 28.25 7 7 840 kr

Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod. 

B 16 kap 4 §

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 28.30-1 14 15 680 kr
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.

28.30-2 11,5 12 880 kr

 - Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår.

28.30-3 9,5 10 640 kr

 - Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.

28.30-4 7,5 8 400 kr

Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.

C 16 kap 5 § 28.40 6 6 720 kr

Anläggning för
1. annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger 
upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

U - 28.4001 T Timavgift

Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning
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Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk 
sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
3 §.

B 16 kap 6 §

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter.

28.50-1 20 22 400 kr

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter.

28.50-2 17,5 19 600 kr

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter.

28.50-3 14,5 16 240 kr

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter.

28.50-4 12 13 440 kr

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter.

28.50-5 11 12 320 kr

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter.

28.50-6 9,5 10 640 kr

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter.

28.50-7 7,5 8 400 kr

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter.

28.50-8 6 6 720 kr

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

C 16 kap 7 § 28.71 5 5 600 kr

Blästring av högst 500 kvadratmeter yta. U - 28.7101 T Timavgift
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort 
lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 
2 eller 3 §.

B 16 kap 8 § 28.80 12,5 14 000 kr

Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort 
lack eller färg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § 
eller 19 kap. 2 eller 3 §.

C 16 kap 9 § 28.90 7 7 840 kr

Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer 
än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram 
men högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 
500 kilogram per kalenderår.

C 16 kap 10 §

 - Anläggning för produktion som omfattas av flera än två punkter 28.95-1 9,5 10 640 kr
 - Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan. 28.95-2 7,5 8 400 kr

Anläggning som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten 
ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 
1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per 
kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 
500 kilogram per kalenderår.

U - 28.9501 4 4 480 kr
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Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller 
kadmium, bly eller kvicksilver.

A 17 kap 1 § 31.10 120 134 400 kr

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller 
kadmium, bly eller kvicksilver.

B 17 kap 2 § 31.20 16 17 920 kr

Anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som innehåller 
k i k il

C 17 kap 3 § 31.30 16 17 920 kr
Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering. A 17 kap 4 § 31.40 140 156 800 kr
Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.

A 17 kap 5 § 31.50 140 156 800 kr

Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel. C 17 kap 6 § 31.60 7 7 840 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår. C 18 kap 1 § 34.10 8 8 960 kr
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår. U - 34.1001 T Timavgift
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. C 18 kap 2 § 34.20 8 8 960 kr
Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer 
än 3,5 ton.

B 18 kap 3 §

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till högst 3,5 ton.

34.30-1 26 29 120 kr

- Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 000 motorfordon med 
en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-2 21 23 520 kr

 - Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med 
en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-3 18 20 160 kr

- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-4 14 15 680 kr

- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till mer än 3,5 ton.

34.30-5 19 21 280 kr

- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30-6 15 16 800 kr

- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30-7 12 13 440 kr

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

C 18 kap 4 § 34.40 8,5 9 520 kr

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton, eller 
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton.

U - 34.4001 T Timavgift

Järnvägsutrustning och flygplan 0
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

C 18 kap 5 § 34.50 T Timavgift

Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en 
tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 
kvadratmeter.

A 18 kap 6 § 34.60 90 100 800 kr

Metallbearbetning

Elektriska artiklar
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Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor 
som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till 
metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för 
påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

B 18 kap 7 §

 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.

34.70-1 18 20 160 kr

 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men högst 
75 kubikmeter.

34.70-2 14,5 16 240 kr

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 §.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

C 18 kap 8 §

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskiner-na är större än 10 kubikmeter men högst 
20 kubikmeter.

34.80-1 11,5 12 880 kr

 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 
10 kubikmeter.

34.80-2 9,5 10 640 kr

 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter.

34.80-3 6,5 7 280 kr

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 34.70 andra stycket.

U - 34.8001 3,5 3 920 kr

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 200 liter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 34.70 andra stycket.

U - 34.8002 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Ordförklaring
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med 
den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle 
ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.

19 kap 1 § 

Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, 
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera eller på annat 
sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om förbrukningen av 
organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 
ton per kalenderår.

B 19 kap 2 § 39.10 19 21 280 kr

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 
produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, 
lim eller andra beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel 
medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

B 19 kap 3 § 39.15 18 20 160 kr

Förbrukning av organiska lösningsmedel
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Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk 
produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40), "kan ge 
cancer" (R45), "kan ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid 
inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) eller "kan ge 
fosterskador" (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG 
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", 
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", 
"reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B",
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 
eller 3 §. 

C 19 kap 4 § 39.30 8,5 9 520 kr

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer 
än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll 
eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 
eller 3 §.

C 19 kap 5 § 39.35 7,5 8 400 kr

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.

C 19 kap 6 §

 - 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas 
per kalenderår.

39.50-1 8,5 9 520 kr

 - 2. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.

39.50-2 7,5 8 400 kr

 - 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.

39.50-3 5,5 6 160 kr

Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel.

U - 39.5001 T Timavgift

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton 
organiska lösningsmedel.

U - 39.5002 4 4 480 kr

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 
ton organiska lösningsmedel.

U - 39.5003 2,5 2 800 kr

Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska 
lösningsmedel.

U - 39.5004 T Timavgift
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 Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer 
än 500 000 ton per kalenderår,

B 20 kap 1 § 39.60 26 29 120 kr

2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 
5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår 
och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", 
"giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" 
eller "miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG 
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut 
toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 
1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", 
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i 
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", 
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", 
"farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för 
ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen 
lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.

 Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer 
än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för 
lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", 
"mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för 
att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet 
kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 
1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", 
"frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", 
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i 
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", 
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", 
"farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1", "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 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

C 20 kap 2 § 39.70 10 11 200 kr

Hantering av bränslen och andra kemiska produkter
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 Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras 
högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för 
lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", 
"mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för 
att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet 
kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 
1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", 
"frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", 
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i 
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", 
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", 
"farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1", "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 högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

U - 39.7001 T Timavgift

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

B 20 kap 3 § 39.80 15,5 17 360 kr

Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per 
kalenderår.

U - 39.8001 T Timavgift

Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 
annat träbränsle per kalenderår.

C 20 kap 4 § 39.90 6 6 720 kr

Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat 
träbränsle per kalenderår.

U - 39.9001 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

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

21 kap 1 § 

Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor 
eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar 
biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det 
material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
65 §.

B 21 kap 2 § 40.01 19 21 280 kr

Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor 
eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det 
material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. 

C 21 kap 3 § 40.02 7 7 840 kr

Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla
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Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där 
anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt 
eller mer.

B 21 kap 4 § 40.05 18 20 160 kr

Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob 
biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § 
eller 12 kap. 1 eller 2 §.

B 21 kap 5 § 40.15 15 16 800 kr

Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob 
biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

C 21 kap 6 § 40.20 T Timavgift

Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 
300 megawatt. 

A 21 kap 8 § 40.40-i 100 112 000 kr

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 
megawatt men högst 300 megawatt.

B 21 kap 9 §

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 
300 megawatt.

40.50-1 23 25 760 kr

- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 
megawatt.

40.50-2 18,5 20 720 kr

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 
20 megawatt men mindre än 50 megawatt.

B 21 kap 10 § 40.51 14,5 16 240 kr

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används 
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle 
används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 
12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott.

C 21 kap 11 §

 - Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas

40.60-1 11 12 320 kr

 - Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas

40.60-2 7,5 8 400 kr

 - Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas

40.60-3 6,5 7 280 kr

Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 
megawatt. 

U - 40.6001 T Timavgift

Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 
megawatt.

C 21 kap 12 § 40.70 4,5 5 040 kr

Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och 
ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

B 21 kap 13 § 40.90 6 6 720 kr

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 4 480 kr
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Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 
eller 14 §.

C 21 kap 15 § 40.100 3 3 360 kr

Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 
meter.

U - 40.10001 T Timavgift

Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från 
mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller 
tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.

C 21 kap 16 § 40.110 5 5 600 kr

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för 
en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.

C 21 kap 17 § 40.120 3 3 360 kr

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för 
en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.

U - 40.12001 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

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

U - 41.9001 6,5 7 280 kr

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

U - 41.9002 4,5 5 040 kr

Vattenverk för högst 5 000 personer. U - 41.9003 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

C 23 kap 1 §

 - Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-1 12,5 14 000 kr

 - Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-2 10 11 200 kr

Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.

U - 50.1001 5,5 6 160 kr

Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.

U - 50.1002 3,5 3 920 kr

Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.

U - 50.1003 T Timavgift

Fordonservice och drivmedelshantering

Vattenförsörjning

189



X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020

Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

C 23 kap 2 §

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle.

50.20-1 7,5 8 400 kr

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle.

50.20-2 5 5 600 kr

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon 
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

50.20-3 6,5 7 280 kr

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.

50.20-4 4 4 480 kr

Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 100 men högst 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.

U - 50.2001 2 2 240 kr

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 100 kubikmeter flytande 
motorbränsle för försäljning.

U - 50.2002 T Timavgift

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter 
gas avsett som motorbränsle för försäljning.

U - 50.2003 T Timavgift

Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. U - 50.2004 2 2 240 kr
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. U - 50.2005 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Hamnar
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 100 fritidsbåtar eller 
liknande

U - 63.2001 2 2 240 kr

Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 100 fritidsbåtar eller liknande. U - 63.2002 T Timavgift

Flygplatser
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §. 

A 24 kap 3 § 63.30 100 112 000 kr

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, 
om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre 
än 1 200 meter.

B 24 kap 4 § 63.40 45 50 400 kr

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår 
äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 
§

C 24 kap 5 § 63.50 7 7 840 kr

Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår 
äger rum.

U - 63.5001 T Timavgift

Annan trafikinfrastruktur
Statliga vägnätet inom kommunen. U - 63.10001 T Timavgift
Kommunala vägnätet inom kommunen. U - 63.10002 T Timavgift
Spåranläggning i drift med en sammanlagd spårlängd över 40 kilometer. U - 63.10101 T Timavgift
Spåranläggning i drift med en sammanlagd spårlängd över 10 kilometer men 
högst 40 kilometer.

U - 63.10102 T Timavgift

Övriga spåranläggningar. U - 63.10103 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 
000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälnings-pliktiga enligt 38 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

C 25 kap 1 § 73.10 8 8 960 kr

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000 
kvadratmeter.

U - 73.1001 T Timavgift

Hamnar och flygplatser samt annan trafikinfrastruktur

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

U - 73.1002 T Timavgift

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

U - 73.1003 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", 
"giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" 
eller "miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG 
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut 
toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 
1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", 
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i 
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", 
"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".

B 26 kap 1 §

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

74.10-1 11,5 12 880 kr

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

74.10-2 8 8 960 kr

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för 
förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

C 26 kap 2 § 74.20 4 4 480 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. C 27 kap 1 § 85.10 9 10 080 kr
Sjukhus med högst 200 vårdplatser. U - 85.1001 T Timavgift
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som 
steriliseringsmedel.

C 27 kap 2 § 85.20 3 3 360 kr

Tandläkarmottagning. U - 85.3001 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.

B 28 kap 1 § 

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

90.10-1 35 39 200 kr

 - Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter.

90.10-2 25 28 000 kr

Hälso- och sjukvård

Rening av avloppsvatten

Tankrengöring
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Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

B 28 kap 2 § 90.11 20 22 400 kr

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera 
sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen 
(2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

B 28 kap 3 §

 - Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana anläggningar 
som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.

90.15-1 27 30 240 kr

 - Mottagande av avloppsvatten från mer än en men högst tio sådana 
anläggningar som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.

90.15-2 19 21 280 kr

 - Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs 
av en annan verksamhetsutövare.

90.15-3 14 15 680 kr

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter.

C 28 kap 4 §

 - Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 1000 men högst 2 000 personekvivalenter.

90.16-1 19 21 280 kr

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

90.16-2 16 17 920 kr

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

U - 90.1601 7,5 8 400 kr

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

U - 90.1602 T Timavgift

Dagvattenanläggning U - 90.1603 T Timavgift
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer m.m. U - 90.1604 8 8 960 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Ordförklaringar
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, 
materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses 
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

29 kap 1 §

Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som i 
avfallsförordningen (2011:927).

29 kap 2 §

Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall.

29 kap 3 §

Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta 
kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 4 §

Förbränning
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per 
kalenderår.

A 29 kap 5 § 90.180 200 224 000 kr

Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per 
kalenderår. 

A 29 kap 6 § 90.181 200 224 000 kr

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

B 29 kap 7 § 90.190 68 76 160 kr

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

B 29 kap 8 § 90.191 68 76 160 kr

Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

A 29 kap 9 § 90.200 120 134 400 kr

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

A 29 kap 10 § 90.201 120 134 400 kr

Avfall
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Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

B 29 kap 11 § 90.210 41 45 920 kr

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

B 29 kap 12 § 90.211 41 45 920 kr

Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda 
mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

B 29 kap 13 § 90.212 41 45 920 kr

Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda 
mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

B 29 kap 14 § 90.213 41 45 920 kr

Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

B 29 kap 15 § 90.220 26,5 29 680 kr

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

B 29 kap 16 § 90.221 26,5 29 680 kr

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall.

C 29 kap 17 § 90.230 8 8 960 kr

Deponering
Deponera icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller 
vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken inte endast är ringa.

B 29 kap 18 § 90.271 17,5 19 600 kr

Deponera icke-farliga muddermassor längs små sund, kanaler eller 
vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.

C 29 kap 19 § 90.281 4,5 5 040 kr

Deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 000 ton per kalenderår.

A 29 kap 20 § 90.290 120 134 400 kr

Deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall 
per kalenderår, eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §.

B 29 kap 21 § 90.300 22 24 640 kr

Deponera icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.

B 29 kap 22 § 90.310 15,5 17 360 kr

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

A 29 kap 23 § 90.320 200 224 000 kr
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Deponera farligt avfall, om
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår, eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §.

B 29 kap 24 § 90.330 25 28 000 kr

Deponera farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 
24 §. 

B 29 kap 25 §

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

90.340-1 16,5 18 480 kr

- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 90.340-2 10,5 11 760 kr
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.

C 29 kap 26 § 90.341 5,5 6 160 kr

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 
verksamhet
1. Återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. bortskaffa farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är anmälningspliktig enligt 38 §. 

B 29 kap 27 § 90.381 15,5 17 360 kr

Behandla farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden 
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt 67 §.

B 29 kap 28 § 90.383 20 22 400 kr

Återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.

C 29 kap 29 §

 - mängden avfall är större än 750 kg men högst 500 ton per kalenderår  90.391-1 7,5 8 400 kr
 - mängden avfall är högst 750 kg per kalenderår 90.391-2 3,5 3 920 kr

Biologisk behandling
Behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är 
park- och trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och 
den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §.

B 29 kap 30 § 90.161 18 20 160 kr

Behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer 
än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 
50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §.

C 29 kap 31 §

 - Den tillförda mängden icke-farligt avfall, annat än park- och 
trädgårdsavfall, är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.

90.171-1 5 5 600 kr

 - Den tillförda mängden icke-farligt avfall, annat än park- och 
trädgårdsavfall, är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.

90.171-2 3 3 360 kr

 - Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår.

90.171-3 6 6 720 kr

Behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 
högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 
ton per kalenderår.

U - 90.17101 T Timavgift

Animaliskt avfall
Behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller 
förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller 
mer än 2 500 ton per kalenderår.

B 29 kap 32 § 90.241 19,5 21 840 kr
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Yrkesmässigt behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk 
behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton 
per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.

C 29 kap 33 § 90.251 6,5 7 280 kr

Återvinning för anläggningsändamål
Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan 
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 
endast är ringa.

B 29 kap 34 §

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats.

90.131-1 19 21 280 kr

- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på 
en och samma sammanhängande plats.

90.131-2 14 15 680 kr

- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats.

90.131-3 9 10 080 kr

- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp-lagda massor på en 
och samma sammanhängande plats.

90.131-4 6,5 7 280 kr

- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats.

90.131-5 4 4 480 kr

Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan 
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är 
ringa.

C 29 kap 35 § 90.141 4 4 480 kr

Uppgrävda massor
Behandla farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall 
är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.

B 29 kap 36 § 90.361 18,5 20 720 kr

Behandla avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats 
där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en 
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 
§

C 29 kap 37 § 90.370 10 11 200 kr

Konvertering av smittförande avfall
På ett sjukhus konvertera smittförande avfall. C 29 kap 38 § 90.382 4,5 5 040 kr
Avvattning
Avvattna icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 
ton.

C 29 kap 39 § 90.375 7,5 8 400 kr

Mekanisk bearbetning och sortering
Återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom 
mekanisk bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.

B 29 kap 40 § 90.100 12,5 14 000 kr

1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, 
om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

C 29 kap 41 § 90.110 6 6 720 kr

Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål.

B 29 kap 42 §

 - Mängden avfall är mer än 75 000 ton per kalenderår. 90.70-1 12,5 14 000 kr
 - Mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår

90.70-2 9 10 080 kr

Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.

C 29 kap 43 § 90.80 4,5 5 040 kr

Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per 
kalenderår.

U - 90.8001 T Timavgift
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Elavfall
I fråga om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter 
yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfallet innan 
ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning 
som innehåller isolerolja.

C 29 kap 44 § 90.90 5 5 600 kr

Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana 
uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186).

          

B 29 kap 45 §

 - Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per 
kalenderår.

90.119-1 10,5 11 760 kr

- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår. 90.119-2 7 7 840 kr
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 
kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen.

C 29 kap 46 § 90.120 9 10 080 kr

Förberedelse för återanvändning
Förbereda avfall för återanvändning. C 29 kap 47 § 90.29 5,5 6 160 kr
Lagring som en del av att samla in avfall
Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

B 29 kap 48 §

 - 1. Mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 2. mer än 100 000 ton annat icke-farligt 
avfall i andra fall.

90.30-1 17,5 19 600 kr

 - 1. Mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

90.30-2 13 14 560 kr

 - 1. Mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 
000 ton men högst 50 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

90.30-3 9 10 080 kr

Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

C 29 kap 49 § 90.40 5 5 600 kr

Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är högst 10 ton.

U - 90.4001 T Timavgift

Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.

B 29 kap 50 § 90.50 8 8 960 kr

Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

C 29 kap 51 § 90.60 4,5 5 040 kr
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Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.

U - 90.6001 T Timavgift

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
Underjordsförvara icke-farligt avfall. B 29 kap 55 § 90.458 25 28 000 kr
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
Lagra farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 
5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.

B 29 kap 56 § 90.408 10,5 11 760 kr

Lagring och avskiljning av koldioxid
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är 
planerad att lagras är mer än 100 000 ton.

A 29 kap 60 § 90.480 30 33 600 kr

Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är 
planerad att lagras är högst 100 000 ton.

B 29 kap 61 § 90.485 15 16 800 kr

Avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från 
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250).

B 29 kap 62 § 90.500 11 12 320 kr

Avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från 
anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §.

B 29 kap 63 § 90.510 6 6 720 kr

Borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av 
koldioxid.

C 29 kap 64 § 90.520 6 6 720 kr

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton 
per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning,
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller 
tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton 
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.

B 29 kap 65 § 90.406 25,5 28 560 kr

Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 
per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samförbränning,
4. behandling i anläggning för fragmentering av metall, eller
5. behandling av slagg eller aska.

B 29 kap 66 § 90.405 22 24 640 kr

Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer 
än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten 
avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel,
4. materialåtervinning av oorganiska material, utom metaller och 
metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer,
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- 
eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt 
någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon 
av de andra punkterna i denna paragraf.

A 29 kap 67 § 90.435 150 168 000 kr
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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 
annan bestämmelse i detta kapitel.

A 29 kap 68 § 90.410 100 112 000 kr

Behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 
ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel.

B 29 kap 69 §

- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100
000 ton per kalenderår.

90.420-1 25 28 000 kr

- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20
000 ton per kalenderår.

90.420-2 20 22 400 kr

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

90.420-3 16 17 920 kr

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

90.420-4 12 13 440 kr

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

90.420-5 8,5 9 520 kr

Yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

C 29 kap 70 § 90.430 6,5 7 280 kr

Behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton 
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel.

A 29 kap 71 § 90.440 150 168 000 kr

Yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel.

B 29 kap 72 §

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

90.450-1 33 36 960 kr

- Den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton
per kalenderår.

90.450-2 25 28 000 kr

- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår. 90.450-3 18 20 160 kr
Uppläggning av snö
Uppläggning av snö från gaturenhållning. U - 90.28001 3 3 360 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

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

B 30 kap 1 § 92.10 19,5 21 840 kr

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 
5 000 skott per kalenderår.

C 30 kap 2 § 

- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 92.20-1 9,5 10 640 kr
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. 92.20-2 6 6 720 kr
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 92.20-3 3 3 360 kr

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 
skott per kalenderår.

U - 92.2001 T Timavgift

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. C 30 kap 3§ 92.30 4,5 5 040 kr
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. U - 92.10001 5,5 6 160 kr
Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. U - 92.10002 4 4 480 kr
Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. U - 92.10003 T Timavgift

Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar
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Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.

C 31 kap 1 § 93.10 9 10 080 kr

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn, om utsläpp av vatten från 
verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 eller 90.11.

U - 93.1001 4 4 480 kr

Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. U - 93.1002 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Krematorium. B 32 kap 1 § 93.20 9 10 080 kr

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per 
kalenderår.

U - 100.1001 3 3 360 kr

Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men 
högst 10 ton pulver per kalenderår.

U - 100.1002 1,5 1 680 kr

Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.

U - 101.1001 3 3 360 kr

Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner per år.

U - 101.1002 2 2 240 kr

Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.

U - 101.1003 T Timavgift

Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.

U - 101.1004 2 2 240 kr

Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner per år.

U - 101.1005 1,5 1 680 kr

Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.

U - 101.1006 T Timavgift

Beskrivning PN Lagrum i 
MPF Kod TF Avgift

Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med fler än 400 elever C - 200.10-1 12 13 440 kr
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med fler än 100 elever men högst 

 
C - 200.10-2 9 10 080 kr

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 100 elever C - 200.10-3 6 6 720 kr
Internationell skola C - 200.10-4 6 6 720 kr
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola med fler än 400 elever C - 200.10-5 12 13 440 kr
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola med fler än 60 elever 

   
C - 200.10-6 10 11 200 kr

Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola med högst 60 elever C - 200.10-7 6 6 720 kr
Förskola med fler än 125 barn C - 200.10-8 8 8 960 kr
Förskola med fler än 25 men högst 125 barn C - 200.10-9 6 6 720 kr
Förskola med högst 25 barn C - 200.10-10 4 4 480 kr
Förskoleklass, öppen förskola C - 200.10-11 T Timavgift
Familjedaghem U - 200.10-12 T Timavgift

Hälsoskyddsverksamheter

Textiltvätterier

Begravningsverksamhet

Övriga miljöfarliga verksamheter
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Samlingslokaler och liknande
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor U - 200.20-1 T Timavgift
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet U - 200.20-2 T Timavgift
Fritidsgård och liknande U - 200.20-3 T Timavgift
Skönhetsvård och liknande
Solarium C - 200.30-1 T Timavgift
Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr U - 200.30-2 T Timavgift
Frisersalong U - 200.30-3 T Timavgift
Vård och hälsa
Lokaler för vård eller annat omhändertagande med fler än 25 boenden² U - 200.40-1 4 4 480 kr
Lokaler för vård eller annat omhändertagande med högst 25 boenden² U - 200.40-2 2 2 240 kr
Kosmetisk pigmentering, injektioner och liknande C - 200.40-3 2 2 240 kr
Akupunktur C - 200.40-4 2 2 240 kr
Fotvård C - 200.40-5 3 3 360 kr
Tatuering och piercing som egen verksamhet med återanvändning av 
stickande och skärande verktyg

C - 200.40-6 5 5 600 kr

Tatuering och piercing som egen verksamhet utan återanvändning av 
stickande och skärande verktyg

C - 200.40-7 3 3 360 kr

Kiropraktor, naprapat, massör och liknande U - 200.40-8 T Timavgift
Övriga alternativa behandlingar U - 200.40-9 T Timavgift
Idrott och liknande
Idrottsanläggning, gym med organiserad träning eller motsvarande U - 200.50-1 T Timavgift
Gym utan organiserad gruppträning U - 200.50-2 T Timavgift
Idrottsplats eller motsvarande U - 200.50-3 T Timavgift
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
många människor, med fler än 4 bassänger

C - 200.50-4 6 6 720 kr

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
många människor, med högst 4 bassänger

C - 200.50-5 4 4 480 kr

Strandbad U - 200.50-6 2 2 240 kr
Boende
Fastighetsägare med fler än 1000 lägenheter U - 200.60-1 8 8 960 kr
Fastighetsägare med fler än 500 lägenheter men högst 1000 lägenheter U - 200.60-2 6 6 720 kr
Fastighetsägare med fler än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter U - 200.60-3 4 4 480 kr
Fastighetsägare med mindre än 200 lägenheter U - 200.60-4 3 3 360 kr
Fastighetsägare med mindre än 20 lägenheter U - 200.60-5 T Timavgift
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, 
vandrarhem, kriminalvård, asylboende, lägergård och liknande, från och med 
75 bäddar

U - 200.60-6 4 4 480 kr

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, 
vandrarhem, kriminalvård, asylboende, lägergård och liknande, från och med 
20 bäddar

U - 200.60-7 1,5 1 680 kr

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, 
vandrarhem, kriminalvård, asylboende, lägergård och liknande, med mindre 
än 20 bäddar

U - 200.60-8 T Timavgift

Camping/stuganläggning från och med 20 bäddar U - 200.60-9 1,5 1 680 kr
Camping/stuganläggning med mindre än 20 bäddar U - 200.60-10 T Timavgift
Övrigt tillfälligt boende U - 200.60-11 T Timavgift
Förvaring av djur
Lokaler för förvaring av djur U - 200.70-1 T Timavgift

²Grupp- och stödboende omfattas inte av årlig tillsynsavgift. Dessa debiteras med timavgift.
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Taxebilaga 3 – Erfarenhetsklassning  
Det finns tre erfarenhetsklasser A, 0 (noll) och C, som speglar tillsynsbehovet vid en 
verksamhet. En verksamhet som klassas för första gången placeras i normalkolumnen 0. 
Erfarenhet utifrån tidigare tillsyn ger underlag för en eventuell minskning (A) eller ökning (C) 
av den årliga tillsynsavgiften. I tabellen nedan framgår vilka erfarenheter och kriterier som 
beaktas vid klassningen. Resultatet från all tillsyn som har gjorts vid anläggningen beaktas. 
Det kan röra sig om inspektioner, granskning av miljö- och årsrapporter, revisioner, mätningar 
och provtagningar m.m. Alla rutiner och processer behöver inte ha granskats för att 
erfarenhetsklassningen ska användas. Erfarenhetsklassning utförs när tillsynsmyndigheten fått 
ny erfarenhet kring hur verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Avgiftsändring efter 
justerad erfarenhetsklass tas ut från och med nästkommande ordinarie faktureringstillfället för 
den fasta årliga avgiften. 

Följande erfarenheter och kriterier används vid erfarenhetsklassning 

Erfarenhetsklass Tidigare erfarenhet från tillsynen 
A 
- 25 % av 
tillsynsavgiften 

Tillsynsmyndigheten bedömer att verksamhetsutövaren bedriver så bra 
verksamhet och egenkontroll att tillsynen kan minska. 

Kriterier: 
• Tillsynsmyndigheten har granskat stora delar av verksamheten. 

Egenkontrollen är väl implementerad och verksamheten följer den. 
Verksamhetsutövaren arbetar för att tidigt själv upptäcka brister i 
egenkontrollen och i verksamheten. Verksamhetsutövaren vidtar 
omgående åtgärder då brister upptäcks i verksamheten. 

• Tillsynsmyndigheten har endast noterat någon enstaka avvikelse 
eller några mindre brister vid tillsyn. Avvikelserna är inte 
återkommande. Verksamhetsutövaren åtgärdar brister omgående då 
tillsynsmyndigheten påpekar detta. 

0 Normalläget. Alla nya anläggningar placeras i erfarenhetsklass 0. 

Kriterier: 
• Verksamheten har en egenkontroll som fungerar bra trots mindre 

brister. 

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

C 
+ 25 % av 
tillsynsavgiften 

Tillsynsmyndigheten bedömer att verksamhetsutövaren har så stora 
brister i sin verksamhet och/eller egenkontroll att den inte fungerar. 
Tillsynen måste öka i förhållande till den tillsynsavgift som 
verksamheten betalar. 

Kriterier: 
• Ett flertal avvikelser har noterats. Verksamheten saknar 

egenkontroll eller följer inte egenkontrollen. Verksamheten 
åtgärdar inte brister trots att tillsynsmyndigheten har påpekat dessa. 
Avvikelser är kvarstående. 

• Beslut om sanktion eller föreläggande på grund av att verksamheten 
inte uppfyller lagkrav. 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
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Telefon 
026-24 00 00 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
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212000-2346 
 
 

 

 
Emelie Jonsson, 026-24 11 54 
emelie.jonsson@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-09-08 

Diarienummer 
VGS-2020-43 

 
 

 
 

 
 
 

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. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2021. 

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 Regioners, SKR: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 Regioners, 
SKR:s modell för uträkning av handläggningskostnad. 
1 januari 2020 trädde en uppdaterad timtaxa i kraft och några mindre 
ändringar i taxebilaga 2. 
I samband med framtagande av behovsutredning för miljöbalkstillsynen 
inför 2021 har en genomsyn av tillsynsbehovet för våra verksamheter 
genomförts. Då utgångspunkten är att taxan ska stämma överens med 
behovet föreslås några ändringar i taxan inför 2021.  

Ärendet 

Bakgrund 
Utgångspunkten för tillsyn enligt miljöbalken är principen att förorenaren 
ska betala. I förarbetena till miljöbalken betonas att en avgiftsfinansiering av 
tillsynen tillgodoser intresset av en mera likvärdig tillsyn och 
konkurrensneutralitet. 
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Av 27 kap. 1 § framgår att det är kommunerna själva – genom 
kommunfullmäktige – som utfärdar föreskrifter om avgifter för sin 
verksamhet bestående i prövning och tillsyn enligt balken. Det finns ingen 
skyldighet att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
I motiven till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 1 sid. 516) uttalas att 
utgångspunkten bör vara att full kostnadstäckning ska uppnås för 
myndigheters och kommuners verksamhet enligt miljöbalken och att detta så 
långt som möjligt ska ske genom avgifter. 
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan utgår från Sveriges 
Kommuner och Regioners, SKR: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 Regioners, SKR:s modell för uträkning av 
handläggningskostnad. 
1 januari 2020 trädde en uppdaterad timtaxa i kraft och några mindre 
ändringar i taxebilaga 2. 
I samband med framtagande av behovsutredning för miljöbalkstillsynen 
inför 2021 har en genomsyn av tillsynsbehovet för våra verksamheter 
genomförts. Då utgångspunkten är att taxan ska stämma överens med 
behovet föreslås några justeringar i taxan inför 2021. 

Förslag på ändringar taxebilaga 1  
Anmälningsavgiften för ändring av verksamhet har enligt 19 § 
taxebestämmelserna ingått i den årliga tillsynsavgiften såvida det inte 
inneburit en ny kod i taxebilaga 2. Erfarenhet har visat att detta bör separeras 
för att bättre spegla behovet, både för tillsynen och för hanteringen av 
anmälan. 
Därmed har den delen försvunnit från den 19 § och en ny punkt har lagt till i 
taxebilaga 1. 
 

Taxebilaga 1 - Prövning, anmälan samt övrig tillsyn 
3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap. miljöbalken 
Ärendetyp Timmar Avgift 
Handläggning av anmälan av ändring av anmälningspliktig verksamhet 
enligt punkterna 3.22 till 3.30 T Timavgift 

 

Förslag på ändringar taxebilaga 2 
För flera verksamheter inom kemiska produkter har koden kompletterats 
med –i där det saknats. Grunden är att tydliggöra att även dessa 
verksamheter berörs av Industriutsläppsbestämmelserna. 
I övrigt framgår förslag på revidering med kommentar i nedan tabell. 
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Taxebilaga 2 - Årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken 

Beskrivning PN Lagrum 
i MPF Kod TF Avgift 

Berg, naturgrus och andra jordarter           
Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd 
berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 
5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 
mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 
2 §. 

C 4 kap 5 
§ 

10.40 4,5 5 040 kr 

Kommentar: Tidsfaktorn har minskat med 1,5 h vilket även minskar avgiften. 
Grunden är att tillsynsbehovet bedöms lägre och likvärdigt som verksamheter med 
kod 10.30, täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen 
mängd naturgrus. 
Paketering av livsmedel      
Anläggning för yrkesmässig industriell 
förpackning av animaliska eller vegetabiliska 
produkter som inte sker i någon tillstånds- 
eller anmälningspliktig verksamhet enligt 
någon av 1-27 §§. 

C 5 kap 
28 § 

15.310 3 3 360 kr 

Kommentar: Tidsfaktorn har minskat med 3 h vilket även minskar avgiften. Grunden 
är att tillsynsbehovet bedöms lägre efter en genomgång av befintliga verksamheter. 

Vindkraft      

Verksamhet med 
1. två eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av 
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 
150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med 
en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med 
ett annat sådant vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten med det andra vindkraftverket 
påbörjades. 

B 21 kap 
13 § 

40.90 6 6 720 kr 

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 4 480 kr 

Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), eller 

C 21 kap 
15 § 

40.100 3 3 360 kr 

204



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2020-09-08 

Diarienummer 
VGS-2020-43 

Sida 
4(4) 

 

 

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 §. 
Kommentar: Erfarenhetsmässigt är behovet av tillsynen mindre än tidigare 
behovsanalys. Förändring av beskrivning för ärendetyp samt tidsfaktorer har därmed 
skett. Tillsynsbehovet bedöms inte större bara för att det är ett större antal verk i 
parken. Därmed tas det ytterligare tillägget per verk bort. 
Annan trafikinfrastruktur      
Statliga vägnätet inom kommunen. U - 63.10001 T Timavgift 

Kommunala vägnätet inom kommunen. U - 63.10002 T Timavgift 

Spåranläggning i drift med en sammanlagd 
spårlängd över 40 kilometer. 

U - 63.10101 T Timavgift 

Spåranläggning i drift med en sammanlagd 
spårlängd över 10 kilometer men högst 40 
kilometer. 

U - 63.10102 T Timavgift 

Kommentar: Behovet för tillsyn på vägnät och spåranläggningar bedöms variera i så 
stor grad att tillsynsavgifter bör hanteras via timavgift utefter nedlagd tid. 
Rening av avloppsvatten      

Dagvattenanläggning U - 90.1603 T Timavgift 

Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer 
m.m. 

U - 90.1604 8 8 960 kr 

Kommentar: Dagvattenanläggningar har saknat en kod i taxan. För att tydliggöra 
behovet av tillsynen läggs den in som ärendetyp.  
Idag har vi tillsynsavgift för reningsverken men ingen tydlighet gällande 
avloppsledningsnätet. Genom att det finns ett tydligt tillsynsbehov läggs det till som 
en ärendetyp motsvarande 8 h/år. 
Annan trafikinfrastruktur      
Uppläggning av snö från gaturenhållning. U - 90.28001 3 3 360 kr 
Kommentar: Uppläggning av snö har tidigare varit uppdelat på tre koder beroende på 
mängd men genomsyn av behovet visar att tillsyn bör hanteras likvärdigt under en 
kod. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08, VGS-2020-43 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med förslag till ändringar 
markerade 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 

 

Underskrifter 

Yvonne Mickels 
Samhällsbyggnadschef 

Emelie Jonsson 
Verksamhetsutvecklare 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Mötets diarienummer 
VGS2020/9 

Sida 

19(25) 
 

Justerarnas signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 VGS-2020-43 

§ 136 Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

Beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken beslutar att 

1. anta ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och att 

2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2021. 

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 Regioners, SKR:s, modell med tidsfaktorer, med 
anpassningar utefter de lokala förutsättningarna. Tidsfaktorn multipliceras 
sedan med gällande timtaxa. Tidsfaktorer och avgifter framgår av taxe- 
bilaga 1-2. Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och 
Regioners, SKR:s modell för uträkning av handläggningskostnad. 

1 januari 2020 trädde en uppdaterad timtaxa i kraft och några mindre 
ändringar i taxebilaga 2. 

I samband med framtagande av behovsutredning för miljöbalkstillsynen 
inför 2021 har en genomsyn av tillsynsbehovet för våra verksamheter 
genomförts. Då utgångspunkten är att taxan ska stämma överens med 
behovet föreslås några ändringar i taxan inför 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08, VGS-2020-43 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med förslag till ändringar 
markerade 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen Hofors kommun 
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen Sandvikens kommun 
 
 
__________
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-02 

Referens 
KS 2020/00593  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ny taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter antas.  

2. Taxan gäller fr o m den 1 januari 2021.                        
Sammanfattning av ärendet 
 En taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter saknas idag 
för Hofors, Ockelbo och Sandviken vilket medför att Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd inte har möjlighet att ta ut en avgift för sin kontroll.  

Animaliskt avfall är många gånger anledningen till att smitta sprids mellan 
länder och orsakar sjukdomar hos djur och människor. För att detta inte ska ske 
ställs krav på hur man handskas med animaliskt avfall. EU har därför bestämt 
att detta är ett område som är viktigt och ställer därför krav på kontroll.  

Kravet på att kontroll ökar och i den behovsutredning av kontroll inom området 
som genomförts under 2021 visar på ökat behov. Det medför även ett ökat 
behov på en taxa inom detta område.  

Kommunens rätt att ta ut avgift regleras av förordning (2006:1165) om avgifter 
för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förslaget är att all 
kontroll sker via timavgift där nedlagda handläggningstid för varje enskilt 
ärende multipliceras med timtaxan.  

Då kontroll av foder och animaliska biprodukter bedrivs av samma arbetsgrupp 
som övriga tillsynsområden inom miljöområde har ingen ny timtaxa räknats 
fram. Utan timtaxan beräknats ut gemensamt för området och den nu gällande 
timtaxa för bland annat taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken föreslås 
även gälla för denna taxa. Nuvarande timtaxa är 1 120 kr.                           

Beslutsunderlag 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-20, § 138 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10, VGS-2020-45  

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter                           

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNAL TAXA 
FÖR X KOMMUN 

  

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter 
Kommunfullmäktiges beslut den X, § X 
Denna taxa meddelas med stöd av 6 § förordning (2006:1165) om avgifter för 
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för offentlig kontroll enligt 
lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de 
föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-
bestämmelser som kompletteras av lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder 
vid offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig 
obefogat.  
2. Handläggning som beror på överklagande av beslut.  

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av 
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 

5 § Avgiftsskyldig är den som befattar sig med foder eller animaliska 
biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll 
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Timavgift 

6 § Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 120 
kronor per timme. 
Avgift tas ut i förhållande till den faktiskt nedlagda kontrolltiden i 
det enskilda ärendet (timavgift). 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
kontrolltid avses med 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. 

Nedsättning av avgift 

8 § Nämnden får besluta att höja, sätta ned eller efterskänka avgifter 
om det finns särskilda skäl. 

Avgiftens erläggande m.m. 

9 § 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. 

10 § Av 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att 
nämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 

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

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Emelie Jonsson, 026-24 11 54 
emelie.jonsson@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-10 

Diarienummer 
VGS-2020-45 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås 
besluta att 

1. att anta ny taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter, 

2. taxan ska börja gälla den 1 januari 2021. 

Ärendet 
En taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter saknas 
idag för Hofors, Ockelbo och Sandviken vilket medför att Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte har möjlighet att ta ut en avgift 
för sin kontroll. 
Animaliskt avfall är många gånger anledningen till att smitta sprids mellan 
länder och orsakar sjukdomar hos djur och människor. För att detta inte ska 
ske ställs krav på hur man handskas med animaliskt avfall. EU har därför 
bestämt att detta är ett område som är viktigt och ställer därför krav på 
kontroll. 
Kravet på att kontroll ökar och i den behovsutredning av kontroll inom 
området som genomförts under 2021 visar på ökat behov. Det medför även 
ett ökat behov på en taxa inom detta område. 
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras av förordning (2006:1165) om 
avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förslaget 
är att all kontroll sker via timavgift där nedlagda handläggningstid för varje 
enskilt ärende multipliceras med timtaxan. 
Då kontroll av foder och animaliska biprodukter bedrivs av samma 
arbetsgrupp som övriga tillsynsområden inom miljöområde har ingen ny 
timtaxa räknats fram. Utan timtaxan beräknats ut gemensamt för området 
och den nu gällande timtaxa för bland annat taxa för  prövning och tillsyn 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2020-09-10 

Diarienummer 
VGS-2020-45 

Sida 
2(2) 

 

 

enligt miljöbalken föreslås även gälla för denna taxa. Nuvarande timtaxa är 
1 120 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10, VGS-2020-45 
Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 

 

Underskrifter 

Yvonne Mickels 
Samhällsbyggnadschef 

Emelie Jonsson 
Verksamhetsutvecklare 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
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Justerarnas signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 VGS-2020-45 

§ 138 Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter 

Beslut 
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken beslutar att 

1. att anta ny taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter och att 

2. taxan ska börja gälla den 1 januari 2021. 

Sammanfattning 
En taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter saknas 
idag för Hofors, Ockelbo och Sandviken vilket medför att Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte har möjlighet att ta ut en avgift 
för sin kontroll. 

Animaliskt avfall är många gånger anledningen till att smitta sprids mellan 
länder och orsakar sjukdomar hos djur och människor. För att detta inte ska 
ske ställs krav på hur man handskas med animaliskt avfall. EU har därför 
bestämt att detta är ett område som är viktigt och ställer därför krav på 
kontroll. 

Kravet på att kontroll ökar och i den behovsutredning av kontroll inom 
området som genomförts under 2021 visar på ökat behov. Det medför även 
ett ökat behov på en taxa inom detta område. 

Kommunens rätt att ta ut avgift regleras av förordning (2006:1165) om 
avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förslaget 
är att all kontroll sker via timavgift där nedlagda handläggningstid för varje 
enskilt ärende multipliceras med timtaxan. 

Då kontroll av foder och animaliska biprodukter bedrivs av samma 
arbetsgrupp som övriga tillsynsområden inom miljöområde har ingen ny 
timtaxa räknats fram. Utan timtaxan beräknats ut gemensamt för området 
och den nu gällande timtaxa för bland annat taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken föreslås även gälla för denna taxa. Nuvarande 
timtaxa är 1 120 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10, VGS-2020-45 
Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen Hofors kommun 
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen Sandvikens kommun 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-02 

Referens 
KS 2020/00515  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Avtal om samverkan om gemensam företagshälsovård 
- utökning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. En utökad gemensam nämnd för företagshälsovård mellan Region 

Gävleborg, Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls 
kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, 
Sandvikens kommun och Söderhamns kommun ska gälla från och med den 
1 januari 2021.  

2. Upprättat förslag på avtal mellan parterna godkänns att gälla från och med 
den 1 januari 2021.  

3. Upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021.  

4. Nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg, Bollnäs 
kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo 
kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns 
kommun upphör att gälla den 31 december 2020. 

                        

Sammanfattning av ärendet 
Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun, 
Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun samt Region Gävleborg inrättade 
år 2018 en gemensam nämnd om samverkan inom företagshälsovårdsfrågor. 
Hofors kommun och Söderhamns kommun har ingått i nämnden sedan 2019.  

Även Nordanstigs kommun önskar nu ingå i den gemensamma nämnden. Det 
tidigare ingångna avtalet ska därmed ersättas med ett nytt avtal. Det nya avtalet 
ska gälla från och med den 1 januari 2021.  

De särskilda bestämmelserna i det nuvarande avtalet avseende Hudiksvalls 
kommun utgår i det nya avtalet.  

Region Gävleborg är värdkommun för nämnden. 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-11-02 

 
KS 2020/00515 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Avtal om utökad samverkan om gemensam 
företagshälsovård  
Avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa 2021_slutversion 
Skrivelse till medlemmarna om utökning av Företagshälsovårdsnämnden 
                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-20 Dnr  RS 2020/2106 

   
Juridikavdelning  
  

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post rg@regiongavleborg.se Bankgiro 5031-9771 
801 88 Gävle Rektorsgatan 1 026-15 40 00 026-15 57 00 Internet www.regiongavleborg.se Org. nr. 232100-0198 

 

Tjänsteskrivelse - Avtal om utökad samverkan om 
gemensam företagshäksovård 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 
 
1. En utökad gemensam nämnd för företagshälsovård mellan Region Gävleborg, 
Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, 
Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens 
kommun och Söderhamns kommun ska gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
2. Upprättat förslag på avtal mellan parterna godkänns att gälla från och med den 
1 januari 2021. 
 
3. Upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
4. Nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg, Bollnäs kommun, 
Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun, 
Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns kommun upphör att 
gälla den 31 december 2020. 
 

Sammanfattning 

Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun, 
Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun samt Region Gävleborg inrättade år 
2018 en gemensam nämnd om samverkan inom företagshälsovårdsfrågor. Hofors 
kommun och Söderhamns kommun har ingått i nämnden sedan 2019. 
 
Även Nordanstigs kommun önskar nu ingå i den gemensamma nämnden.  
Det tidigare ingångna avtalet ska därmed ersättas med ett nytt avtal. Det nya 
avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
De särskilda bestämmelserna i det nuvarande avtalet avseende Hudiksvalls 
kommun utgår i det nya avtalet. 
 
Region Gävleborg är värdkommun för nämnden. 
 

Ärendet 

Bildandet av en gemensam Företagshälsa har många fördelar. Den huvudsakliga 
och övergripande målsättningen är att tillskapa en Företagshälsa som nu och 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-20 Dnr  RS 2020/2106 

   
Juridikavdelning  
  

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post rg@regiongavleborg.se Bankgiro 5031-9771 
801 88 Gävle Rektorsgatan 1 026-15 40 00 026-15 57 00 Internet www.regiongavleborg.se Org. nr. 232100-0198 

 

framåt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och 
arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö. 
 
Andra fördelar som uppnås: 

 Effektivitet och konkurrenskraft – en sammanslagen Företagshälsa skulle 
medföra en ökad kostnadseffektivitet, inte minst genom en, jämfört med 
idag, mindre administration och ett bättre resursutnyttjande. 

 Kompetens – ett ökat underlag möjliggör både en ökad bredd och spets 
inom kompetens- områden som är av stor betydelse för parterna. 

 Attraktionskraft – en större Företagshälsa möjliggör fler anställda inom 
alla yrkesområden, något som har stor betydelse för möjligheten att 
rekrytera attraktiv kompetens till Företagshälsan.  

 Kvalitet – en större Företagshälsa har goda möjligheter att i 
tvärprofessionella former utveckla kvaliteten i tjänster. 

 Ökad tillgänglighet – en större organisation är mindre sårbar och klarar 
större produktions- variationer och större sammanhållna uppdrag. 

 Kontinuitet, långsiktighet och styrning – en egen Företagshälsa har samma 
mål som sina ägare, vilket möjliggör ett mer kontinuerligt, långsiktigt och 
tryggt samarbete. 

 

Expedieras till 

Kommunerna 
Regionfullmäktige 
 
 
Göran Angergård 
Tf regiondirektör 
 
 Ulrika Cavallin 
 Förvaltningschef 
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AVTAL OM SAMVERKAN GEMENSAM FÖRETAGSHÄLSA 
 
Bakgrund 
Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun, 
Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun samt Region Gävleborg, nedan kallad 
Regionen, har kommit överens om att från och med den 1 januari 2018 inrätta en 
gemensam nämnd om samverkan inom företagshälsovård som ankommer på 
kommunerna och regionen i egenskap av arbetsgivare. Till grund för denna 
samverkan träffades ett avtal härom.  Sedan år 2019 ingår även Hofors kommun 
och Söderhamn kommun i den gemensamma nämnden.  
 
Eftersom även Nordanstigs kommun nu kommer att ingå i den gemensamma 
nämnden upphör härvid det tidigare ingångna avtalet mellan Bollnäs kommun, 
Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, 
Sandvikens kommun, Hofors kommun och Söderhamns kommun och Regionen den 
31 december 2020 och ersättas av detta avtal från och med den 1 januari 2021.  
 
Parterna är överens om att erbjuda ytterligare kommuner i Gävleborgs län att 
ansluta sig till den gemensamma nämnden. Regionen är värdkommun för nämnden. 
 
Bildandet av en gemensam Företagshälsa har många fördelar. Den huvudsakliga 
och övergripande målsättningen är att tillskapa en Företagshälsa som nu och 
framåt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och 
arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö. 
 
Andra fördelar som uppnås: 
* Effektivitet och konkurrenskraft – en sammanslagen Företagshälsa skulle 

medföra en ökad kostnadseffektivitet, inte minst genom en, jämfört med idag, 
mindre administration och ett bättre resursutnyttjande. 

 
* Kompetens – ett ökat underlag möjliggör både en ökad bredd och spets inom 

kompetens- områden som är av stor betydelse för parterna. 
 
* Attraktionskraft – en större Företagshälsa möjliggör fler anställda inom alla 

yrkesområden, något som har stor betydelse för möjligheten att rekrytera 
attraktiv kompetens till Företagshälsan.  

 
* Kvalitet – en större Företagshälsa har goda möjligheter att i tvärprofessionella 

former utveckla kvaliteten i tjänster. 
 
*  Ökad tillgänglighet – en större organisation är mindre sårbar och klarar större 

produktions- variationer och större sammanhållna uppdrag. 
 
* Kontinuitet, långsiktighet och styrning – en egen Företagshälsa har samma mål 

som sina ägare, vilket möjliggör ett mer kontinuerligt, långsiktigt och tryggt 
samarbete. 
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AVTAL 
 
1 § Samverkan 
Med utgångspunkt från vad som redovisats i ovan nämnda beslut ska parterna 
samverka. 
 
2 § Gemensam nämnd 
Samverkan ska ske genom att en gemensam nämnd enligt 3 kap 3 a § kommunal-
lagen tillsätts av Regionen. Antalet ledamöter från varje deltagande organisation 
ska vara 2 med 2 ersättare. Dessa utses av respektive fullmäktige. Vid förfall för en 
ledamot ska denne ersättas av en ersättare från den organisation som utsett 
ledamoten. Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska för varje 
mandatperiod växla mellan regionen och Gävle kommun. Ordförande för 2019 ska 
utses bland de ledamöter som Regionfullmäktige utsett. För samma period utses 
vice ordförande bland de ledamöter som fullmäktige i Gävle kommun utsett. 
 
Nämnden ska börja sin verksamhet den 1 januari 2021. 
 
3 § Syftet med samverkan 
Syftet med samverkan är att inom ramen för av parterna givna riktlinjer och med 
optimalt resursutnyttjande erbjuda regionen och berörda kommuners anställda en 
god företagshälsovård.  
 
4 § Nämndens behörighet och befogenheter 
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde ha beslutanderätt i alla ärenden såvida 
det inte i kommunallagen eller någon annan författning anges att ärendet ska 
avgöras av fullmäktige. 
 
5 § Reglemente 
För nämnden ska gälla reglemente enligt bilaga 1. 
 
6 § Finansiering och Budget 
Finansieringen av verksamhetens totala kostnader ska ske genom att parterna 
årligen till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för 
ett basutbud (bilaga 2). Antalet anställda beräknas inför varje verksamhetsår och 
omfattar samtliga anställda, oavsett anställningsform eller anställningsgrad 
Nämnden fastställer även en årlig timpriskostnad för varje nyttjad timme.   
Baserad på den årliga summan omräknad till nyttjandetimmar tecknar respektive 
ägare en årlig överenskommelse baserad på basutbudet. Eventuellt 
underutnyttjande timmar som inte förbrukas under året förfaller. Eventuellt 
överutnyttjade timmar under året tilläggsfaktureras med den årliga 
timpriskostnaden.  
 
Utöver den årliga kostnaden äger respektive ägare rätt att mot särskild ersättning 
avropa ytterligare tjänster (tilläggstjänster).  
 
Budget ska upprättas där kostnader och intäkter balanseras. 
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7 § Lokalisering och resurser 
Den gemensamma företagshälsan skall vara etablerad och kunna erbjuda sina 
tjänster centralt i varje deltagande organisations område samt på orter i övriga 
länet efter dialog med regionen. Det löpande samarbetet och leveranserna sker via 
geografiskt närbelägna tvärprofessionella team. På förekommen anledning är dock 
företagshälsans samtliga kompetenser och tjänster tillgängliga.   
 
8 § Överskott eller underskott 
Över och underskott i bokslut delas årligen mellan Region Gävleborg och de 
medverkande kommunerna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets 
fakturerade antal anställda per medlem i enlighet med § 6 i avtalet. 
 
9 § Förvaltningschef och samverkansråd 
Regiondirektören utser förvaltningschef efter samråd med FHV-nämnden. 
 
Som stöd för förvaltningschefen ska utses ett samverkansråd bestående av 
respektive parts HR-chef eller motsvarande. Rådets huvudsakliga uppgift är att 
tillsammans med förvaltningschefen arbeta med långsiktigt gemensamma 
verksamhetsorienterade strategiska frågor. Rådet har ingen formell 
beslutsbefogenhet. 
 
10 § Avveckling 
Parterna är överens om att mellan sig reglera frågan om kostnadsfördelning vid 
avveckling av verksamhet i samverkansprojektet. 
 
11 § Informationsskyldighet 
Parterna är skyldiga att informera varandra om händelser och förändringar rörande 
verksamheten, om dessa kan vara av väsentlig betydelse. Nämnden ska även regel-
mässigt till regionfullmäktige och respektive kommunfullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
12 § Omförhandling 
Part har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal om det inträffar omständighet 
som väsentligen förändrar förutsättningarna för detta avtal. 
 
13 § Avtalstid 
Verksamheten ska börja den 1 januari 2021 och pågå till 31 december 2024 med en 
automatisk förlängning 4 år i taget. Uppsägning av avtalet med 12 månaders 
uppsägningstid kan dock ske skriftligen före den 31 januari i varje ny mandatperiods 
början. 
 
14 § Tvistelösning 
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol om inte annat 
avtalats. 
 
Detta avtal är upprättat i tio likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
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För Region Gävleborg 
 
…………………den…………………………      ………………..den……………………………… 
 
………………………………………………. ………………………………………………………… 
 
 
 
För Bollnäs Kommun 
 
…………………den…………………………      ………………..den……………………………… 
 
………………………………………………. ………………………………………………………… 
 
 
 
För Gävle Kommun 
 
…………………den…………………………      ………………..den……………………………… 
 
………………………………………………. ………………………………………………………… 
 
 
 
För Hofors kommun 
 
…………………den……………………….. ……………....den……………………………… 
 
……………………………………………….. ………………………………………………………. 
 
 
 
För Hudiksvalls kommun 
 
…………………den…………………………      ………………..den……………………………… 
 
………………………………………………. ………………………………………………………… 
 
 
 
För Ockelbo Kommun 
 
…………………den…………………………      ………………..den……………………………… 
 
………………………………………………. ………………………………………………………… 
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För Nordanstigs Kommun 
 
…………………den…………………………      ………………..den……………………………… 
………………………………………………. ……………………………………………………… 
 
 
 
För Ovanåkers Kommun 
 
…………………den…………………………      ………………..den……………………………… 
 
………………………………………………. ……………………………………………………… 
 
 
 
För Sandvikens Kommun 
 
……………….den………………………… ……………….den……………………………….. 
 
………………………………………………. ………………………………………………………. 
 
 
 
För Söderhamns kommun 
 
………………den………………………… ……………..den………………………………….. 
 
……………………………………………… ……………………………………………………….. 
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REGLEMENTE FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 
 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
 
Nämndens verksamhet 
 
§ 1 
Nämnden ska ha hand om de företagshälsovårdsfrågor som ankommer på 
ägarorganisationerna i egenskap av arbetsgivare. 
 
Nämnden ska utse förvaltningschef. Samråd ska ske med ägarorganisationerna. 
 
§ 2 
Nämnden ansvarar för 
- reformering av nämndens regelbestånd 
- de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
§ 3 
Nämnden ska ha hand om egendomsförvaltningen inom nämndens verksamhets-
område. Nämnden fastställer årligen avgiften för basutbudet beräknat på en 
summa per anställd och år. Antalet anställda beräknas per den 1 januari varje år. 
 
Delegering från fullmäktige 
 
§ 4 
Nämnden har beslutanderätten i alla ärenden i den mån det inte anges i kommunal-
lagen eller någon annan författning att ett ärende ska avgöras av fullmäktige. 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
§ 5 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika författningar 
samt bestämmelser i detta reglemente.  
 
Nämnden ska regelmässigt till regionfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Nämnden ska 
också enligt avtalet rapportera till respektive ägarorganisation. 
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Sammansättning 
 
§ 6 
Nämnden består av 2 ledamöter och 2 ersättare från varje deltagande organisation.  
 
Mandattid 
 
§ 7  
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år, räknat fr.o.m. den 1 januari året efter det 
år då val till fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Nämndens arbetsformer 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
§ 8 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från regionen eller den kommun som valt 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid sammanträdet och har rätt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 
 
Inkallande av ersättare  
 
§ 9 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon 
annan anställd vid nämndens kansli samt själv kalla in ersättare. Den ersättare kallas 
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
 
 
Ersättare för ordföranden 
 
§ 10 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt 
 
§ 11 
Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. 
 
Kallelse 
 
§ 12 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, i god tid före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
Beslutsfattande på distans 
 
§ 13 
Nämnden får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta 
sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 
 
Justering av protokoll 
 
§ 14 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
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Reservation 
 
§ 15 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera denna paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag då beslutet fattades. 
 
Särskilt yttrande 
 
§ 16 
Ledamot som vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet ska anmäla detta innan 
sammanträdet avslutas och lämnas inom de tidsfrister som gäller för skriftlig 
reservation. 
 
Delgivning 
 
§ 17 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller annan anställd som nämnden 
bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
§ 18 
Ordningen för undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens 
namn beslutas av nämnden. 
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DEN GEMENSAMMA FÖRETAGSHÄLSANS BASUPPDRAG.   Bilaga 2 

Företagshälsovårdens (FHV) basuppdrag utgår från Arbetsmiljölagens krav riktade till 

arbetsgivaren: 

 Arbetsmiljölagen Kap 3 § 2c 

”Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver 

finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena 

arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga 

och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva 

sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.” 

FHV ska som en professionellt och partsmässigt oberoende expertresurs kunna erbjuda 

insatser inom medicin/hälsa, teknik och beteendevetenskap i samverkan. Genom att bistå 

chefer och medarbetare (insatser riktade mot individ, grupp, organisation och samhälle) 

verkar FHV för att främja hälsa, förebygga ohälsa och därigenom verka för en god 

arbetsmiljö i organisationen så att verksamhetens mål kan uppnås. 

Regionens/kommunernas FHV har som uppdrag att bistå chefer och medarbetare att; 

 Identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa och produktivitet på 

organisation, grupp och individnivå 

 Bedriva arbetet enligt de värderingar som finns i arbetsmiljölagen, arbetsrättslig 

lagstiftning och avtal och företagshälsovårdens branschetiska riktlinjer 

 Tillämpa metoder och tekniker som grundar sig på objektivitet, vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt verkar för att ny kunskap och nya metoder används 

 Arbeta konsultativt med att erbjuda kompletterande stöd till den sakkunskap och 

arbetsmiljöansvar som finns inom organisationen rörande förebyggande hälso- och 

arbetsmiljöarbete och arbetsinriktad rehabilitering. 

 Utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa och arbetsmiljö erbjuda tvärprofessionella 

bedömningar, åtgärdsförslag och tjänster 

 Vara en strategisk resurs inom arbetsmiljöområdet för chefer och ledningsgrupper 

på alla nivåer för att på så sätt bidra till att dessa aspekter vävs in övrig 

verksamhetsplanering och uppföljning.  

 Samverka och samarbeta med övriga aktörer såsom Försäkringskassan, Arbets- och 

miljömedicinmedicin och annan Arbetslivsforskning, Primärvården och andra 

aktörer för att säkerställa att förebyggande insatser mot ohälsa utvecklas på ett 

vetenskapligt, ändamålsenligt och effektivt sätt. 

FHV:s kompetens är given vid organisationsutveckling och förändringar och ska bidra med 

kunskaper om hur förändringarna påverkar arbetsmiljön och hälsan. FHV bidrar därigenom 

till att nödvändiga förändringar kan genomföras på ett så bra sätt som möjligt.  

FHV:s kompetens krävs som regel också vid planering av nya lokaler, anordningar och 

arbetsmetoder, vid upphandlingar och inköp av maskiner, utrustning och produkter. 

FHV:s specifika kompetens skall på ett naturligt sätt ingå i planerings-, och 

uppföljningsprocessen, inte bara till enstaka tjänster. På så sätt kan kvaliteten i hälso- och 
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arbetsmiljöarbetet säkras över tiden. Då ökar också möjligheten att tidigt upptäcka tidiga 

tecken på ohälsa och främja det friska. 

Bastjänsteutbud  för den gemensamma Företagshälsan - det exakta bastjänsteutbudet och 

prioriteringar fastställs årligen i dialog med respektive ägareorganisation.    

- Strategiskt övergripande Systematiskt arbetsmiljöarbete, att bistå arbetsgivaren att 

integrera hälso- och arbetsmiljöfrågorna i övrig verksamhetsplanering, 

verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning) 

 

- Operativt Systematiskt arbetsmiljöarbete (nulägesbeskrivningar/mätningar  

åtgärder/insatser, resultat mm) 

 

- Chefs- och ledarstöd 

 

- Chefshandledning enskilt och i grupp 

 

- Rådgivning och vägledning inom hela hälso- och arbetsmiljöområdet för chefer, HR 

och medarbetare 

 

- Utbildning och information inom hälso- och arbetsmiljöområdet 

 

- Hälsofrämjande arbete 

 

- Lagstadgade medicinska undersökningar och tekniska kontroller 

 

- Partsmässigt överenskomna medicinska undersökningar eller kontroller 

 

- Arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning 

 

- Utredande/kartläggande samtal på individnivå 

 

- Alkohol- och drogprevention samt alkohol- och drogtester 

 

- Arbetsförmågeutredningar/bedömningar 

 

- Arbetslagsutvecklings-, grupputvecklings-, Organisationsutvecklingsinsatser 

 

- Konflikthantering 

 

- Krishantering 
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 Kommunstyrelsen 

 

Revisionsrapport - Granskning av risk- och 
sårbarhetsanalys 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningen. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i väsentlighet och risk 
beslutat granska kommunens risk- och sårbarhetsarbete. Granskningen syftar 
till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern 
kontroll avseende arbetet med att implementera åtgärder för att minska och 
stävja risker i verksamheten i enlighet med lagstiftning och myndigheters 
riktlinjer. 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med att 
implementera åtgärder för att minska och stävja risker i verksamheten, men 
det finns ett flertal avvikelser som bör noteras. 

Svar på granskningsrapporten 
Kommunkontoret ser positivt på att revisionen granskat arbetet med risk- 
och sårbarhetsanalyser och ser rekommendationerna som en god hjälp för 
förbättringsåtgärder i arbetet och rutinerna. 
Det är också korrekt att den pågående pandemin av Covid-19 har haft till 
följd att resurser fått kanaliseras till hanteringen av denna specifika kris, 
vilket inneburit att alla delar inte når hela vägen i måluppfyllnad, enär en 
mindre kommun har begränsade personella resurser.                         

Beslutsunderlag 
Missiv – Granskning av risk- och sårbarhetsanalys 
Ockelbo kommun_Granskning av RSA slutlig 2020-09-07                          
 

Beslutet ska skickas till 
Revisionen 
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OCKELBO KOMMUN 
Revisorerna 

Kommunstyrelsen 
Kommunñillmäktige (för kännedom) 

7 september 2020 

Granskning av risk- ochsårb'arhetsanalys 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun har 
PWC genomfört rubricerad granskning. Granskningen har syftat till att 
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kon- 
troll avseende arbetet med att implementera åtgärder för att minska 
och stävja risker i verksamheten i enlighet med lagstiftning och myn- 
digheters riktlinjer. 

Revisorerna har beslutat 

att godkänna revisionsrapporten och 
att överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen för beaktande 
och svar enligt nedan samt 
att överlämna revisionsrapporten till kommunfullmäktige för känne- 
dom. 

Skriftligt svar från kommunstyrelsen på hur de avser att åtgärda de 
förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten, vänligen 
senast 2021-01-31. 

KR) 
För Ockelbo kommunsxrevisorer 

/7 
aÃÄstrand 

Ordförande
~~
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 Sammanfattande bedömning 
De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i väsentlighet och risk 
beslutat att granska kommunens risk- och sårbarhetsarbete. Gransknings-
området ingår i revisionsplanen för 2020. 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med att implementera åtgärder för att 
minska och stävja risker i verksamheten i enlighet med lagstiftning och 
myndigheters riktlinjer. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med att 
implementera åtgärder för att minska och stävja risker i verksamheten, 
men det finns ett flertal avvikelser som bör noteras.   

Vi noterar att den pågående pandemin av covid-19 kan ha fått till följd att 
resurser fått kanaliseras till hanteringen av denna specifika kris, vilket enligt 
kommunens tjänstemän delvis utgör en förklaring till att kommunen i alla 
delar inte når hela vägen i måluppfyllnad. 

Bedömningen baseras på en sammanvägning av nedanstående 
revisionsfrågor. 

Revisionsfråga Kommentar  

1. Har Ockelbo kommun 
utrett ifall de berörs av 
Lag (2018:1174) om 
informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och 
digitala tjänster och 
vidtagit ändamålsenliga 
åtgärder därefter när det 
kommer till riskanalys 
och åtgärdsplan? 

PwC bedömer att revisionsfrågan 
delvis är uppfyllt. Ockelbo kommun 
har analyserat och konstaterat att de 
inte berörs av Lag (2018:1174) om 
informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster. 
Analysen finns inte dokumenterad och 
har inte blivit fastställd av 
kommunstyrelsen.  

 

2. Genomför Ockelbo 
kommun risk- och 
sårbarhetsanalyser i 
enlighet med MSB: s 
krav och riktlinjer? 

PwC bedömer att revisionsfrågan är 
uppfylld. Risk- och sårbarhetsanalyser 
(RSA) genomförs i enlighet med MSB:s 
föreskrifter. RSA utgår från 
kommunens behov och involverar olika 
delar av kommunen i framtagning, 
exempelvis förvaltningar och 
dotterbolag.  
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3. Har kommunen 
ändamålsenlig 
dokumentation 
som en risk- och 
sårbarhetsanalys, 
åtgärdsplan och 
handlingsplan? 

PwC bedömer att revisionsfrågan är 
delvis uppfyllt. Bedömningen baseras 
på att det finns dokumentation i form 
av styrdokument för krisberedskap, 
risk- och sårbarhetsanalys och 
utbildnings- och övningsplan för 
mandatperioden 2019-2022. Däremot 
har inte tillhörande åtgärdsprogram 
tillika åtgärdsplan och handlingsplan 
uppdaterats för perioden. 

 

4. Arbetar Ockelbo 
kommun systematiskt 
med att identifiera, 
prioritera och mitigera 
risker inom kommunen 
kopplat till allvarliga 
och extraordinära 
händelser? 

PwC bedömer att revisionsfrågan 
delvis är uppfyllt. Ockelbo kommun 
arbetar på ett strukturerat sätt för att 
identifiera och prioritera risker. 
Däremot saknas ett strukturerat och 
systematiskt arbete att följa upp och 
mitigera de risker som identifieras i 
RSA:n.  

 

5. Har Ockelbo 
kommun en struktur för 
kontinuitetshantering? 

PwC bedömer revisionsfrågan som 
delvis uppfyllt. Bedömningen baseras 
på att det i denna granskning 
framkommit att Ockelbo kommun inte 
har ett i alla delar strukturerat och 
dokumenterat kontinuitetsarbete. 
Däremot har ett arbete med kontinuitet 
påbörjats inom förvaltningarna. 

 

6. Bedrivs ett systematiskt 
och kontinuerligt arbete 
med uppföljning, 
utvärdering och 
rapportering? 
 

PwC bedömer att revisionsfrågan 
delvis är uppfyllt. Bedömningen 
baseras på att kommunen arbetar med 
uppföljning, utvärdering och 
rapportering men att det inte sker 
systematiskt och strukturerat. 

 

  

247



 

4 

 Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi Ockelbo kommun att:  

● Dokumentera analysen som genomförts för huruvida kommunen 
berörs av lag (2018:1174) om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster. Analysen bör sedan fastställas 
av kommunstyrelsen. Kommunen behöver även säkerställa att 
vattenbolaget vidtagit åtgärder med anledning av att de omfattas av 
lagen (revisionsfråga 1). 

● Undersöka ifall det finns ett behov av att ta fram stöd i form av 
exempelvis en vägledning för hur RSA:n i förvaltningarna ska 
genomföras (revisionsfråga 2),  

● Säkerställa att det finns en god kunskapsnivå när det kommer till att 
genomföra en RSA hos förvaltningarna (revisionsfråga 2), 

● Uppdatera åtgärdsprogrammet för denna mandatperiod 
(revisionsfråga 3 och 6) 

● Utse ansvariga för de åtgärder som identifierats i åtgärdsprogrammet 
(revisionsfråga 3), 

● Ta fram en övergripande strategi samt tillhörande dokumentation för 
kommunens kontinuitetsarbete. Med tanke på att kontinuitetsarbetet i 
kommunen är ett område som kommunen avser att arbeta vidare med 
på ett strukturerat sätt, skulle det kunna vara lämpligt att samordna 
kontinuitetsarbetet inom förvaltningarna med hjälp av övergripande 
styrande dokumentation och regelbundna avstämningar under året. 
Detta utan att det redan existerande kontinuitetsarbetet drabbas. På 
detta sätt sker arbetet inte i oberoende miljöer runt om i 
organisationen med olika mognad som följd. På detta sätt kan även 
goda exempel spridas till andra förvaltningar (revisionsfråga 3 och 5), 

● Uppdatera åtgärdsprogrammet under hösten 2020 för att säkerställa 
att åtgärderna genomförs enligt plan (revisionsfråga 4). 
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 1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Kommuner och regioner har en viktig roll i att reducera och hantera risker i 
samhället. Ju bättre kommuner och regioner är på att identifiera och prioritera 
risker, desto bättre förutsättningar får de att minska sårbarheter och hantera 
potentiella kriser och extraordinära händelser. 

En viktig grund för kommuner och regioners krisberedskap är de uppgifter 
som framgår av lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Lagen syftar till att kommuner och regioner skall minska sårbarheten i sin 
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Med 
extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från 
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser av en kommun. 

För att kunna hantera allvarliga störningar behöver kommunen identifiera och 
analysera vad en allvarlig störning innebär för deras verksamhet samt vad 
det kan få för konsekvenser. Kommunen ska därför som en första handling 
genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och rapportera den till 
Länsstyrelsen (LST). 

I händelse av en kris som påverkar samhället måste kommunen säkerställa 
att det finns handlingsalternativ för att lösa situationen. Detta kallas för 
kontinuitetshantering (Business Continuity Management) och är en 
fortsättning på RSA-arbetet. Ockelbo kommun behöver ha förmågan att 
oavsett störning kunna säkerställa att de kan fortsätta att bedriva sin 
verksamhet. Det förutsätter att kommunen har en god kontinuitetshantering, 
att de är väl förberedda och vidtagit de åtgärder som krävs för att kunna 
minimera tiden för återhämtning vid en kris. 

Revisorerna har med utgångspunkt i väsentlighet och risk funnit det 
angeläget att granska kommunens risk- och sårbarhetsarbete. 
Granskningsområdet ingår i revisionsplanen för 2020. 

1.2 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med att implementera åtgärder för 
att minska och stävja risker i verksamheten i enlighet med lagstiftning och 
myndigheters riktlinjer. 
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Syftet besvaras genom följande revisionsfrågor: 

1. Har Ockelbo kommun utrett ifall de berörs av Lag (2018:1174) om 
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och vidtagit 
ändamålsenliga åtgärder därefter när det kommer till riskanalys och 
åtgärdsplan? 

2. Genomför Ockelbo kommun risk- och sårbarhetsanalyser i enlighet med 
MSB:s krav och riktlinjer? 

3. Har kommunen ändamålsenlig dokumentation som en risk- och 
sårbarhetsanalys, åtgärdsplan och handlingsplan?  

4. Arbetar Ockelbo kommun systematiskt med att identifiera, prioritera och 
mitigera risker inom kommunen kopplat till allvarliga och extraordinära 
händelser?  

5. Har Ockelbo kommun en struktur för kontinuitetshantering?  

6. Bedrivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete med uppföljning, 
utvärdering och rapportering? 

1.3 Revisionskriterier 
● Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (2015:5) om 

kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 

● Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

● MSB:s vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser -2011 

● FOI - Handbok för kommunalt RSA-arbete -2018 

● Standard ISO 22301 - kontinuitetshantering 

● Kommunens egna riktlinjer inom området 

1.4 Avgränsning 
Granskningen omfattar kommunens arbete med risk- och sårbarheter och 
kontinuitetshantering inom kommunen. Granskningen kommer i mindre 
utsträckning beakta övriga krav inom krisberedskap. 

1.5 Metod 
Granskningen har genomförts under maj till september 2020 av Martin 
Bernhardtz, Josefine Bäck och har kvalitetssäkrats av Linus Owman. 
Granskningen har dels genomförts genom intervjuer över telefon med 
nyckelpersoner inom Ockelbo kommun och dels genom dokumentanalys. Det 
har även genomförts ett stickprov för revisionsfråga 5 där 
Socialförvaltningens underlag inom kontinuitetshantering samlades in.  

Se bilagor för förteckning över granskad dokumentation och de 
nyckelpersoner som har intervjuats. 

250



 

7 

 2. Iakttagelser och 
bedömningar 

 
2.1 Identifiering av samhällsviktiga och digitala tjänster  
Revisionsfråga 1: Har Ockelbo kommun utrett ifall de berörs av Lag 
(2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
och vidtagit ändamålsenliga åtgärder därefter när det kommer till riskanalys 
och åtgärdsplan? 

2.1.1 Iakttagelser 
En analys för att undersöka hur lag (2018:1174) om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster påverkar Ockelbo kommun har 
genomförts. Detta skedde på uppdrag av kommunstyrelsen (KS) som 
efterfrågade information huruvida kommunen berördes av lagstiftningen. 
Analysen genomfördes av kommunens IT-strateg som kunde konstatera att 
Ockelbo kommun inte omfattas av lag (2018:1174).  

Kommunens tillvägagångssätt för att analysera huruvida kommunen 
berördes av lagstiftningen och dess påverkan på kommunen var att utgå från 
MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan om identifiering av leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster. Enligt intervjusvar kunde Ockelbo kommun 
eventuellt ha berörts av 7 kap. 1 § Identifiering av leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster inom hälso- och sjukvården samt 8 kap. 1 § 
Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom leverans och 
distribution av dricksvatten. Anledningen till att Ockelbo kommun kunde 
konstatera att de inte berördes av föreskriften var för att kommunen inte har 
legitimerad vårdpersonal som överstiger 50 årsarbetskrafter, utan 
uppskattningsvis 20 stycken anställda. Avseende det andra området i 8 kap. 
1 § om identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom leverans 
och distribution av dricksvatten har kommunen konstaterat att de inte berörs. 
Vid intervjutillfällen uppges de inte omfattas av föreskriften eftersom 
kommunen själva inte är leverantör av dricksvatten. Det är Gästrike Vatten 
AB som är kommunens leverantör av dricksvatten. Gästrike Vatten AB är ett 
samägt kommunalt bolag som ägs gemensamt av Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Älvkarleby och Östhammars kommuner. Vid intervjutillfällen framgår det att 
vattenbolaget därmed berörs av lagstiftningen eftersom uppdraget är 
delegerat till dem.  

Analysen som genomförts finns inte dokumenterad i kommunens 
ärendehanteringssystem och har inte blivit fastställd av kommunstyrelsen 
(KS). Däremot har KS blivit informerad att Ockelbo kommun inte berörs av 
lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala 
tjänster i ett svar som kommunens IT-strateg författade i samband med KS 
tidigare förfrågan. Lagstiftningen har sedan blivit en informationspunkt i ett av 
KS sammanträdanden. Eftersom analysen inte finns dokumenterad saknas 
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spårbarhet huruvida de omfattas av lag (2018:1174) eller inte. PwC har 
därmed inte tagit del av något underlag om hur tillvägagångssättet för själva 
genomförandet av analysen gick till som resulterade till beslutet. 

2.1.2 Bedömning                                                                                                                        
Revisionsfrågan bedöms vara delvis uppfyllt. 

Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att Ockelbo 
kommun har genomfört en analys huruvida de berörs av lag (2018:1174). 
Kommunen har kommit fram till att de inte berörs av lagstiftningen eftersom 
de inte uppfyller de krav som anges i MSBFS 2018:7 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 
§. Analysen som genomförts finns inte dokumenterad och har inte blivit 
fastställd av kommunstyrelsen (KS). Det saknas därmed spårbarhet i 
tillvägagångssätt och beslut. 

2.2 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 
Revisionsfråga 2: Genomför Ockelbo kommun risk- och sårbarhetsanalyser 
i enlighet med MSB: s krav och riktlinjer? 

2.2.1 Iakttagelser 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om 
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) ska kommunen 
sammanställa och rapportera resultatet av en risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) till Länsstyrelsen (LST) senast den 31 oktober under det första 
kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige enligt en särskild 
uppställning. PwC har jämfört Ockelbo kommuns RSA med den uppställning 
som beskrivs i MSB:s föreskrift. Jämförelsen som gjorts visar på att 
kommunens RSA ställs samman och rapporteras enligt MSB:s uppställning. 
Ockelbo kommun har fastställt och rapporterat en övergripande RSA för 
mandatperioden 2019 - 2022 i enlighet med MSB:s krav och riktlinjer som 
PwC har mottagit.  

En uppföljning av RSA:n sker i enlighet med föreskrifterna regelbundet och 
rapporteras till Länsstyrelsen den 15:e februari varje år enligt de indikatorer 
som anges i bilagan MSBFS 2015:5.  

Det är Ockelbo kommuns säkerhetschef, tillika beredskapssamordnare, som 
driver RSA-arbetet inom kommunen. Ockelbo kommun har tidigare använt 
sig av ROSA metoden men nu övergått till mångdimensionell 
verksamhetsanalys (MVA) som har ett tydligare fokus mot den övergripande 
processen.  

Tillvägagångssättet för genomförandet av RSA:n inleds med en presentation 
för kommunledningsgruppen (KLG) för att introducera arbetet. Efter 
genomförd introduktion av säkerhetschefen hålls en gemensam workshop för 
kommunens tre förvaltningar samt dotterbolag. I workshopen behandlas och 
diskuteras tänkbara scenarion som skulle kunna inträffa i kommunen. 
Workshopen kartlägger även kommunens sårbarheter och eventuella 
konsekvenser av kritiska händelser. Efter avslutad workshop arbetar 
respektive förvaltning med att ta fram egna RSA:er utifrån deras egna behov 
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och förutsättningar. Det är förvaltningscheferna som ansvarar för att RSA:n 
färdigställs i förvaltningarna. Säkerhetschefen skapar sedan den 
övergripande RSA:n som är en aggregerad version utifrån det som tagits 
fram i respektive förvaltning och utifrån workshops. När RSA:n är fullständig 
skickas och redovisas den för KLG. Det är KLG som slutligen behandlar och 
godkänner analysen innan den går vidare till kommunstyrelsen (KS) för att 
fastställas. 

Vid ett intervjutillfälle framgår det att en förvaltning inte har lämnat in sin RSA 
till säkerhetschefen för denna mandatperiod. Det framkommer även att det 
saknas stöd i form av en skriftlig vägledning för hur genomförandet av RSA:n 
ska gå till ute i förvaltningarna. Det stöd som finns tillgängligt för 
förvaltningscheferna är dialogen med säkerhetschefen och workshopen som 
kan utökas till fler tillfällen vid behov.  

2.2.2 Bedömning                                                                                                                        
Revisionsfrågan bedöms vara uppfyllt. 

PwC bedömer att risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) genomförs i enlighet 
med MSB:s föreskrifter. RSA fastställs och rapporteras till Länsstyrelsen 
enligt de krav och riktlinjer senast den 31 oktober under det första 
kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige.  

Risk- och sårbarhetsanalysen utgår från kommunens egna förutsättningar 
och behov. Det görs genom att flera delar av kommunen är involverade i 
RSA-arbetet, exempelvis förvaltningarna. Däremot saknas en skriftlig 
vägledning för hur själva tillvägagångssättet för RSA:n ska gå till vilket 
riskerar att medföra att förvaltningscheferna inte kan driva RSA-arbetet på ett 
likartat sätt. Det finns även en risk att kunskapsnivån inom förvaltningarna 
varierar och därmed påverkar resultatet i RSA:n. En förvaltning valde även 
att inte lämna in sin RSA för mandatperioden. 

2.3 Ändamålsenlig dokumentation 
Revisionsfråga 3: Har kommunen ändamålsenlig dokumentation som en 
risk- och sårbarhetsanalys, åtgärdsplan och handlingsplan? 

2.3.1 Iakttagelser 
Ockelbo kommuns arbete med risk- och sårbarhetsanalys genomförs med 
utgångspunkt i bland annat MSB:s föreskrifter om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) samt lag (2006:544) om kommuners 
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. Kommunen har tagit fram ett styrdokument men det uppges 
finnas en avsaknad av stödjande material för att exempelvis 
förvaltningscheferna ska kunna genomföra förvaltningarnas RSA på ett 
likartat och ändamålsenligt sätt.  
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Den dokumentation som stödjer RSA-arbetet är för närvarande: 

● Ett styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 2019-2022 
● En risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022, fastställd 

av kommunfullmäktige 2019-09-30 
● En utbildnings- och övningsplan inom krisberedskap och civilt försvar 

för perioden 2019-2022, beslutad av kommunchef 
● En plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 
● Specifik dokumentation inom förvaltningarna som syftar till att 

upprätthålla förvaltningarnas arbete med kontinuitetshantering 
● Åtgärdsprogram för mandatperioden 2015-2018 

Det uppges under intervjutillfällen att det är kommunchefen som är ytterst 
ansvarig för att ändamålsenlig dokumentation finns på plats och att det är 
säkerhetschefen som säkerställer att dokumenten revideras och uppdateras. 
Det finns formulerat i utbildnings- och övningsplanen att det är 
säkerhetschefen som ansvarar för upprättandet och revideringen av planen. 
Det saknas dock en utpekad ansvarig för uppdatering och revidering av 
kommunens ”plan för hantering av extraordinära händelser” och 
”styrdokument för krisberedskap”. Det är förvaltningscheferna som ansvarar 
för att revidera och uppdatera dokumentationen som finns på förvaltningarna. 

 
Ockelbo kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram som ska vara 
motsvarigheten till en åtgärdsplan och handlingsplan. Däremot har inte 
åtgärdsprogrammet uppdaterats för mandatperioden 2019-2022, vilket 
uppges vara ett resultat av pandemin under våren 2020. Det har inte funnits 
tid eller resurser att uppdatera åtgärdsprogrammet som planerat under våren 
och därmed har arbetet flyttats till hösten 2020.  

 
Det framgår under intervjutillfällen att det inte finns någon övergripande 
kontinuitetsstrategi för kommunen. Däremot har förvaltningarna egna 
kontinuitetsplaner, och ett stickprov har genomförts där PwC mottagit 
Socialförvaltningens underlag för kontinuitetshantering. 

 
I MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:5) om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser framgår det i bilagan att RSA:n, i de delar som är 
relevanta, ska vara förankrad och känd hos berörda aktörer. Vid ett 
intervjutillfälle uppges det finnas förbättringspotential när det kommer till att 
göra relevanta delar av risk- och sårbarhetsanalysen tillgänglig för berörda 
inom organisationen. Det finns en önskan att göra RSA:n mer känd i 
kommunen och att det finns fördelar med att RSA:n genomsyrar hela 
förvaltningen, istället för att fastna för högt upp i organisationen. En 
iakttagelse som gjorts av en intervjuperson är att de borde nyttja de forum 
och nätverk som finns etablerade för att sprida mer kunskap och information 
om arbetet.  

 
Sammanfattningsvis har Ockelbo kommun ett styrdokument för kommunens 
krisarbete, en risk- och sårbarhetsanalys, utbildning- och övningsplan, plan 
för hantering av extraordinära händelser samt specifik dokumentation inom 
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förvaltningarna för kontinuitetshantering. Det saknas dock en utpekad 
ansvarig för uppdatering och revidering av deras plan för hantering av 
extraordinära händelser och styrdokument för krisberedskap. Vidare saknas 
en kontinuitetsstrategi och ett uppdaterat åtgärdsprogram. 
 

2.3.2 Bedömning                                                                                                                        
Revisionsfrågan bedöms vara delvis uppfyllt. 

Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det finns 
en ändamålsenlig dokumentation på plats inom vissa delar (se ovan). 
Däremot saknar Ockelbo kommun flera relevanta dokument som exempelvis 
en kontinuitetsstrategi, ett uppdaterat åtgärdsprogram, instruktioner och 
mallar för att kunna bedriva ett likartad och ändamålsenligt RSA-arbete inom 
hela kommunen. Det uppges även finnas ett behov av att på ett bättre sätt 
dela kunskap och information inom organisationen. 

2.4 Identifiera, prioritera och mitigera risker 
Revisionsfråga 4: Arbetar Ockelbo kommun systematiskt med att identifiera, 
prioritera och mitigera risker inom kommunen kopplat till allvarliga och 
extraordinära händelser? 

2.4.1 Iakttagelser 
I nuläget finns det en dedikerad resurs på kommunövergripande nivå som 
ansvarar och samordnar arbetet med att identifiera, prioritera och mitigera 
risker inom kommunen kopplat till allvarliga och extraordinära händelser. Vid 
intervjutillfällen uppges det finnas ett nystartat säkerhetsråd med flera aktörer 
inom organisationen i syfte att få ett mer systematiskt arbete inom området 
och att minska personberoendet.  

När det gäller att identifiera risker inom Ockelbo kommun finns det en 
strategisk plan som beskriver arbetsprocessen för det. Detta görs genom den 
workshop som säkerhetschefen tillhandahåller för kommunens förvaltningar 
och bolag. En del av RSA-arbetet är också att bedriva omvärldsbevakning för 
att tidigt kunna identifiera och varna för extraordinära händelser. Detta gör 
kommunen genom de nätverk och samverkansforum som de ingår i 
tillsammans med närliggande kommuner. Det är i dessa forum som 
kommunen fångar upp frågor kopplade till omvärlden och håller sig 
informerade. 

När det gäller att prioritera och mitigera risker går det till så att ett antal 
prioriterade punkter tas fram i samband med framtagen RSA. Detta bryts 
sedan ned i Ockelbo kommuns åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet har 
dock inte blivit uppdaterat och reviderat utifrån de risker och sårbarheter som 
identifierats i RSA:n för mandatperioden 2019-2022. Det beror på pandemin 
som startade under våren 2020, vilket har gjort att arbetet inte har hunnit 
genomföras enligt plan.  

Enligt intervjusvar skapas övningsmaterial baserat på de områden som 
anses vara mest prioriterade och kritiska i RSA:n. Detta blir sedan en del av 

255



 

12 

 
kommunens utbildnings- och övningsplan som PwC tagit del av. Det framgår 
under intervjutillfällen att det finns en trygghet och ett stort engagemang kring 
att hantera kritiska händelser inom kommunen. Efter en tidigare händelse i 
samband med en brand har länsstyrelsen arrangerat regelbundna övningar 
varje kvartal med olika scenarion. 

Vid intervjutillfällen framgår att det finns en del förbättringsåtgärder att vidta i 
åtgärdsprogrammet, exempelvis att det ska finnas formulerat vem som är 
ansvarig för att genomföra åtgärden. Detta arbete förväntas ske i samband 
med uppdateringen av åtgärdsprogrammet under hösten 2020. Det är 
kommunchefen som är ytterst ansvarig för att åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet genomförs, däremot är det säkerhets- och 
förvaltningscheferna som operativt följer upp åtgärderna i deras förvaltning. 
En iakttagelse som gjorts är att detta inte sker systematiskt eller formaliserat.  

2.4.2 Bedömning                                                                                                                        
Revisionsfrågan bedöms vara delvis uppfyllt. 

Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det i viss 
utsträckning finns ett systematiskt arbete med att identifiera, prioritera och 
mitigera risker inom kommunen. Ockelbo kommun arbetar på ett strukturerat 
sätt för att identifiera och prioritera risker.  

Däremot finns det förbättringspotential när det kommer till att följa upp och 
mitigera de risker som identifierats. Åtgärdsprogrammet har inte blivit 
uppdaterat och reviderat enligt plan på grund av brist i tid och resurser under 
pandemin våren 2020. Det finns i dagsläget endast en dedikerad resurs som 
arbetar med dessa frågor, vilket gör det sårbart och svårt att hinna med 
arbetet. 

2.5 Kontinuitetshantering 
Revisionsfråga 5: Har Ockelbo kommun en struktur för 
kontinuitetshantering? 

2.5.1 Iakttagelser 
Ockelbo kommun tillämpar inte ISO 27301 standard för kontinuitetshantering 
utan MSB:s vägledning i det stickprov som genomförts. Under intervjutillfällen 
framgår det att det pågår ett kontinuitetsarbete inom förvaltningarna. PwC har 
genomfört ett mindre stickprov och mottagit dokumentation från 
Socialförvaltningen för att se hur de arbetar med kontinuitetshantering. PwC 
mottog följande arbetsdokument:  

● Checklista för verksamhetens arbete med kontinuitetshantering  
● Handlingsplan för personalförsörjning  
● Personalförsörjning handläggarenheten 
● Personalförsörjning enligt pandemiplan  

Socialförvaltningen utgår från MSB:s checklista (MSB1518) för att bedriva sitt 
kontinuitetsarbete. I checklistan framgår det vilka personer som ansvarar för 
att bedriva kontinuitetsarbetet inom verksamheten samt momenten: förbered 
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arbetet, konsekvensensanalys, riskbedömning, kommunicera/testa/öva samt 
vidareutveckla arbetet. De sista två momenten är dock inte fullständiga. 
Socialförvaltningen har även tagit fram planer och dokument kopplat till 
personalförsörjning för hur de ska upprätthålla verksamhetens drift.  

Av bifogade handlingar till Kommunfullmäktiges kallelse till sammanträde 
2019-12-16 (ärende 19) framgår att ett område som kommunen ska arbeta 
med under mandatperioden är kontinuitetshantering. Det finns en ambition att 
fortsätta driva och förbättra kontinuitetsarbetet.  

Kommunens kontinuitetsarbete finns inte sammanfattat i ett enda styrande 
dokument, vilket inte heller är lagstadgat. Arbete med frågor kopplat till 
kontinuitet bedrivs på förvaltningsnivå där Socialförvaltningen ovan utgör ett 
exempel. Enligt kommunens säkerhetschef finns ytterligare planer kopplat till 
kontinuitet, exempelvis kring uppsamlingsplatser för allmänheten, alternativ 
ledningsplats etc.  

En iakttagelse som gjorts är att det finns svårigheter att uppnå en uthållighet 
och ett strukturerat kontinuitetsarbete i en mindre kommun som har 
begränsat med resurser. Vid tidigare störningar och händelser så har 
kommunen fått hantera och lösa situationen ad-hoc eftersom det saknas en 
kontinuitetsstrategi med tillhörande dokument som styr kommunens arbete.  

2.5.2 Bedömning                                                                                                                        
Revisionsfrågan bedöms vara delvis uppfyllt. 

Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att Ockelbo 
kommun inte har ett i alla delar strukturerat och dokumenterat 
kontinuitetsarbete, trots att det är ett område som lyfts upp som en planerad 
åtgärd i kommunens RSA. Däremot har ett arbete med kontinuitet påbörjats 
inom förvaltningarna, där Socialförvaltningen är den förvaltning som 
kontrollerats via stickprov.  

2.6 Uppföljning, utvärdering och rapportering 
Revisionsfråga 6: Bedrivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete med 
uppföljning, utvärdering och rapportering? 

2.6.1 Iakttagelser 
I MSB:s föreskrift (MSBFS 2015:5) framgår att kommunen regelbundet ska 
följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA).  

Det är kommunstyrelsen (KS) som har det formella ansvaret att följa upp 
kommunens RSA-arbete, däremot är det säkerhetschefen som har 
delegerats att genomföra uppföljningarna. Vid intervjutillfällen uppges att 
resultatet från uppföljningarna redovisas för KS, och på dessa möten redogör 
säkerhetschefen för vad som har hunnits med att genomföras och inte under 
mandatperioden.  

Kommunen använder delar av en mångdimensionell verksamhetsanalys 
(MVA) för att bedriva sitt RSA-arbete, metoden har ett fokus på 
arbetsprocessen och att det är en del av resultatet. Enligt intervjusvar sker 
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uppföljning av RSA-arbetet kontinuerligt inom kommunen tillsammans med 
krisledningsgruppen. I detta forum behandlas och följs åtgärdsprogrammet 
upp. Det har dock inte skett efter årsskiftet som planerat på grund av 
pandemin under våren 2020.  

Vid intervjutillfällen uppges att det i samband med utvärdering av övning finns 
en trygghet inom organisationen att hantera incidenter och krissituationer. 
Detta är ett resultat av de kvartalsvisa scenariobaserade övningar som 
Länsstyrelsen tillhandahåller kommunen samt de erfarenheter som 
kommunen har fått genom att hantera skarpa händelser under åren. Det finns 
ett stort engagemang bland kommunens medarbetare att samarbeta och 
hantera kritiska händelser. Ockelbo kommun har enligt KS exempelvis 
hanterat pandemin under våren 2020 på ett, ur kommunens perspektiv, 
framgångsrikt sätt.  

Vid intervjuer framkommer att det enligt de intervjuade finns för lite tid och 
resurser för att kunna driva och koordinera RSA-arbetet på ett 
ändamålsenligt sätt. I dagsläget finns det endast en dedikerad resurs för hela 
kommunen som arbetar med dessa frågor, vilket enligt de intervjuade gör 
situationen sårbar. Det framgår vid intervjutillfälle exempelvis att vissa 
uppdateringar av planer inte hunnits genomföras. Planer har inte reviderats 
utifrån resultatet från utvärderingen. Däremot uppges det under samtliga 
intervjuer finnas en bra samverkan och dialog med närliggande kommuner 
samt att nätverk startas i syfte att hjälpa och stötta varandra i likartade frågor.  

2.6.2 Bedömning                                                                                                                        
Revisionsfrågan bedöms vara delvis uppfyllt. 

Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det i viss 
utsträckning sker uppföljning, utvärdering och rapportering inom kommunen. 
Däremot sker det inte systematiskt och kontinuerligt, inte minst med tanke på 
att RSA-arbetet inte har följts upp och därmed avstannat. Det finns även 
begränsat med resurser och tid för att kunna driva och koordinera RSA-
arbetet på ett ändamålsenligt sätt.  
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 3. Bilagor 
Bilaga 1 - Granskad dokumentation 
Inom ramen för uppdraget har PwC tagit del av följande dokumentation:  

● Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2019-2022 KF 20190930 
● Åtgärdsprogram 2016-2018 
● Utbildnings- och övningsplan 2019-2022 
● Styrdokument krisberedskap 2019-2022 
● RSA framsida och innehåll 
● Kommunfullmäktige - kallelse, handlingar och protokoll 2019-12-16 
● Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 
● Handläggarenheten personalförsörjning 20 40 60 
● Hemsjukvård planering 20 40 60 
● IFO personalförsörjning 20 40 60  
● Personalförsörjning enligt pandemiplan 

 
Bilaga 2 - Intervjuade funktioner 
Följande funktioner vid kommunen har medverkat till denna granskning:  

● Kommunchef (tf.) 
● Ekonomichef tillika säkerhetsskyddschef 
● Säkerhetschef tillika beredskapssamordnare 
● IT-strateg 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020-09-07 
 
 
 

  

Cecilia Axelsson 
Uppdragsledare 

 Martin Bernhardtz 
Projektledare 

 

 

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 beslutad 2020-04-20. 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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Kommunkontoret 
Sundelius, Ann-Katrin 
ann-katrin.sundelius@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-03 

Referens 
KS 2019/00750  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Motion - Stöd till byavakter och föreningar för ökad 
trygghet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Motionens punkt 1) anses besvarad och punkterna 2) och 3) avslås. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ghaith Al-Tameemi (S) yrkar i en motion: 

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 

Svar: Kommunkontoret föreslår att punkt 1) ska anses besvarad och att 
punkterna 2) och 3) avslås utifrån följande ställningstaganden: 

1) Ockelbo kommun kan inte ge ekonomiskt stöd till enskilda personer 
eller grupp av personer. Bildar man däremot en förening kan 
möjligheten till bidrag prövas 

2) Kommunkontoret har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och deras jurister, samt andra kommuner, och där 
avråder man från att låna ut bilar ur ansvars- och 
försäkringshänseende.  

3) Se svar under punkt 2 – ingen större skillnad föreligger        

Beslutsunderlag 
Motion – Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet                          

Beslutet ska skickas till 
Ghaith Al-Tameemi (S) 
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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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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-06 

Referens 
KS 2020/00608  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Fyllnadsval (S) - revisorsersättare A F Jäderbergs 
stiftelse och Anna och Per G Berggrens stiftelse 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. XX (S) – revisorsersättare A F Jäderbergs stiftelse. 
2. XX (S) – revisorsersättare Anna och Per G Berggrens stiftelse. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Lars Henningsson (S) har avsagt sig uppdragen som revisorsersättare i A F 
Jäderbergs stiftelse och Anna och Per G Berggrens stiftelse, vilket innebär 
att fyllnadsval ska ske. 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-10-12 

Referens 
KS 2020/00528  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum 2021 

Förslag till beslut 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, ekonomiutskottet, 
tillväxtutskottet, personalutskottet, FolkhälsaBrå/Krishanteringsråd, KPTR 
och näringslivsråd godkänns. 
 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdatum för år 2021 har utarbetats. 
                         

Beslutsunderlag 
Mötesplan 2021                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPLAN 2021

KL JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Kommunfullmäktige 18:30 8 10 28 18 29 20

Kommunstyrelsen 09:00 23 30 27 25 15 28 26 23 14

Ekonomiutskottet 09:00 3 11-12 17-18 14-15

Tillväxtutskottet 09:00 9 13 7 16

Personalutskottet 13:00 9 13 4 7 5 16

FolkhälsaBRÅ 13:00 18 15 9 18

Krishanteringsråd 09:00 15

KPTR 13:00 25 27 21 9

Näringslivsråd 17:30 27 28 29 24
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-03 

Referens 
KS 2020/00008  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
 Års- och flerårsbudget 2021-2023 
 Långsiktig investeringsplan 2021-2027 
 God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
 Införande av internhyra 
 Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 

produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska produkter 
 Avtal om samverkan om gemensam företagshälsovård – utökning 
 Svar på motion – Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet 
 Fyllnadsval (S) – Revisorsersättare A F Jäderbergs stiftelse och Anna 

och Per G Berggrens stiftelse 
 Sammanträdesdatum 2021 (för kommunfullmäktige) 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-03 

Referens 
KS 2020/00009  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 
 Klargörande från Skatteverket kring moms  Emelie Jonsson, VGS 

för utstakning och nybyggnadskartor 
 Rapport Trafikverket   D Hedman 
 Utveckling IP-området   D Hedman 
 Webbdirektiv och konsekvenser  M Åkesson 
 Corona/Covid-19 – aktuell situation  A-K Sundelius 
 Svar på motion - Utred arbetstidsförkortning  A-K Sundelius 

för heltidstjänster inom äldreomsorgen 
 Tankning av drivmedel   J Krüger 
 Övrig fråga – PFAS   Lena Blad, Gästrike  

vatten 
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