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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-10-04 

Referens 
KS 2022/00560  

Kommunfullmäktige 

Redovisning av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2022-08-16 ny ledamot/ersättare 
för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 16 augusti 2022 till 
och med den 14 oktober 2022. 

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Inger Norell Prepula 
Ny ersättare: Mussie Haile 
Avgången ledamot: Ann-Christine Persson Georgsdotter 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen i Gävleborg beslut 2022-08-16, dnr 5288-2022
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-10-06 

Referens 
KS 2022/00629  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Avsägelser – Ledamot (M) Utbildnings- och 
kulturnämnden och ersättare (C) Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

Förslag till beslut 
Avsägelserna från Rickard Lindstrand Levin (M) och Torbjörn Pant (C) 
godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Rickard Lindstrand Levin (M) har 2022-09-07 inkommit med en avsägelse 
från uppdraget som ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden. 
Torbjörn Pant (C) har 2022-08-23 inkommit med en avsägelse från 
uppdraget som ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 
                         

Beslutet ska skickas till 
Utbildnings- och kulturnämnden 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 101 Dnr 2022/00498  

Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd, tobaksfria nikotinprodukter 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för ansvar för kommunens 
uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
2. Beslutet gäller från och med den 18 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. 
För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 
riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träder i kraft redan den 1 
augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 
kommunerna. 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ansvarar för kommunernas 
skyldigheter enligt den närbesläktade lagen om tobak och liknande 
produkter. Därför föreslås att även ansvaret för den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter placeras på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 
Enligt samverkansavtalet och kommunallagen framgår att alla tre 
kommuners kommunfullmäktige behöver besluta om förändrat reglemente. 
Samtliga tre kommuners kommunstyrelser kommer därmed lyfta upp ett 
varsitt ärende för beslut i kommunfullmäktige. Beslutet med ändring föreslås 
börja gälla den 18 oktober 2022 efter att samtliga tre kommuner har hunnit 
lyft ärendet till respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Underlag tjänsteskrivelse reglemente VGS 

Inlägg 
Joel Strömner (SD) 
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Namn Namnsson 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 
2022-06-27 

 
Sida 
1(2) 

Diarienummer 
Ange dnr 

 

Kommunfullmäktige 

Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd, tobaksfria nikotinprodukter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får ansvar för 
kommunens uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter, och 

2. beslutet gäller från och med den 18 oktober 2022. 

Ärendet 
Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. 
För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 
riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träder i kraft redan den 1 
augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 
kommunerna. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ansvarar för kommunernas 
skyldigheter enligt den närbesläktade lagen om tobak och liknande 
produkter. Därför föreslås att även ansvaret för den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter placeras på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 

Enligt samverkansavtalet och kommunallagen framgår att alla tre 
kommuners kommunfullmäktige behöver besluta om förändrat reglemente. 
Samtliga tre kommuners kommunstyrelser kommer därmed lyfta upp ett 
varsitt ärende för beslut i kommunfullmäktige. Beslutet med ändring föreslås 
börja gälla den 18 oktober 2022 efter att samtliga tre kommuner har hunnit 
lyft ärendet till respektive kommunfullmäktige. 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnummer 

Sandvikens kommun Stadshuset, Odengatan 37 026-24 00 00 vgs@sandviken.se 212000–2346 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 Hemsida  

811 80 Sandviken   www.sandviken.se  

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 2022-06-22 2 (2) 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-27, diarienummer X 

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

Underskrifter 

[Förvaltningschefens namn] 
[Förvaltningschefens titel] 

[Namn] 
[Titel] 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-12 

Referens 
KS 2022/00498  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd, tobaksfria nikotinprodukter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för ansvar för kommunens 
uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
2. Beslutet gäller från och med den 18 oktober 2022. 
                       

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet 
Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. 
För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 
riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träder i kraft redan den 1 
augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 
kommunerna. 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ansvarar för kommunernas 
skyldigheter enligt den närbesläktade lagen om tobak och liknande 
produkter. Därför föreslås att även ansvaret för den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter placeras på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 
Enligt samverkansavtalet och kommunallagen framgår att alla tre 
kommuners kommunfullmäktige behöver besluta om förändrat reglemente. 
Samtliga tre kommuners kommunstyrelser kommer därmed lyfta upp ett 
varsitt ärende för beslut i kommunfullmäktige. Beslutet med ändring föreslås 
börja gälla den 18 oktober 2022 efter att samtliga tre kommuner har hunnit 
lyft ärendet till respektive kommunfullmäktige. 
                         

Beslutsunderlag 
Underlag tjänsteskrivelse reglemente VGS                          
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Ockelbo kommun 

Datum 
2022-09-12 

 
KS 1.2.2.2 
2022/00498 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 102 Dnr 2022/00575  

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel, Ockelbo 
kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ny taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel antas. 
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa för 
tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel upphör att gälla. 
 

Ärendebeskrivning 
För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 
riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träde i kraft redan den 1 
augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 
kommunerna och kommunen rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 87, om taxa för tillsyn enligt 
lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. Då lagen om tobaksfria nikotinprodukter är 
närbesläktad med lagen om tobak och liknande produkter föreslås denna taxa 
utökas med avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  
I nedan tabell framgår föreslagna förändrade tillsynsavgifter. Förutom att 
årlig tillsynsavgift tillkommer för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter föreslås den årliga 
tillsynsavgiften för försäljning av enbart elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare öka från 1 timme till 2 timmar motsvarande 2 240 kr. 
Med det har nya förslag av årliga tillsynsavgifter tillkommit för försäljning 
av två eller tre av de olika produkttyperna. De avgifterna är baserad på full 
avgift för försäljning av den produkttyp med högst avgift med tillägg på 25 
procent för de övriga produkttyperna.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendetyp Timmar Avgift 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

2 2240 kr 

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

2 2240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och försäljning 
av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

2,5 800 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning av tobak och 
tobaksfria nikotinprodukter eller försäljning av elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

3,5 3920 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning av tobak, tobaksfria 
nikotinprodukter och försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare. 

4 4480 kr 

 
Nuvarande taxa innehåller dessutom en avgift för anmälan om försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Sedan taxan antogs har 
det uppmärksammats att stöd för anmälningsavgift saknas i lagstiftningen 
och därmed tas detta bort i och med denna förändring.                      

Beslutsunderlag 
VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-04 
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel                          
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KOMMUNAL TAXA 
FÖR OCKELBO KOMMUN 

  

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel 
Kommunfullmäktiges beslut den x 2022, § x 
Denna taxa meddelas med stöd av 8 kap. 1-2 §§ Lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter, 40 § Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter 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 om 
tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter 
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. 
2. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver försäljning 

av tobaksvaror, tobaksfria nikotinprodukter, 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/eller 
anmälningspliktig försäljning enligt lagen om tobak och liknande 
produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter och 
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 verksamheten. 

T Timavgift 
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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 tobaksfria nikotinprodukter. 

2 2 240 kr 

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

2 2 240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning 
av tobaksfria nikotinprodukter och 
försäljning av elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllningsbehållare. 

2,5 2 800 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobak och 
tobaksfria nikotinprodukter eller 
försäljning av elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllningsbehållare. 

3,5 3 920 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobak, tobaksfria 
nikotinprodukter och försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare. 

4 4 480 kr 

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av 
receptfria läkemedel. 

1 1 120 kr 
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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. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

14 § Av 9 kap 1 § Lag om tobak och liknande produkter, 43 § lag om 
tobaksfria nikotinprodukter och 22 a § förvaltningslagen framgår 
att nämndens beslut om avgift får överklagas hos 
förvaltningsrätten. 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd och 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Sandvikens kommun 

Nämnd/Styrelse 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
Mötets diarienummer 

VGS2022/8 
Sida 

26(30) 

 

 

§ 132 Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel, Ockelbo 
kommun 

Diarienummer VGS-2022-113 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta ny taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag 
om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel, och att 

2. den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa för 
tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 
riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träde i kraft redan den 1 
augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 
kommunerna och kommunen rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 87, om taxa för tillsyn enligt lag 
om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. Då lagen om tobaksfria nikotinprodukter är närbesläktad med lagen 
om tobak och liknande produkter föreslås denna taxa utökas med avgifter för 
tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

I nedan tabell framgår föreslagna förändrade tillsynsavgifter. Förutom att årlig 
tillsynsavgift tillkommer för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp avseende 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter föreslås den årliga tillsynsavgiften 
för försäljning av enbart elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 
öka från 1 timme till 2 timmar motsvarande 2 240 kr. Med det har nya förslag 
av årliga tillsynsavgifter tillkommit för försäljning av två eller tre av de olika 
produkttyperna. De avgifterna är baserad på full avgift för försäljning av den 
produkttyp med högst avgift med tillägg på 25 procent för de övriga 
produkttyperna. 

  

Protokoll 2022-08-23 §§ 112-116, 119-136
(Signerat, SHA-256 8D9CC7A57E85625DF70807C9591B2673B7DB1CE11B386B46BF0D06437E2247B9)

Sida 26 av 31
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Sandvikens kommun 

Nämnd/Styrelse 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
Mötets diarienummer 

VGS2022/8 
Sida 

27(30) 

 

 

Ärendetyp Timmar Avgift 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter.  

2 2 240 kr  

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

2 2 240 kr  

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter och försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare.  

2,5 2 800 kr  

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp avseende 
försäljning av tobak och tobaksfria 
nikotinprodukter eller försäljning av elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.  

3,5 3 920 kr  

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp avseende 
försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter 
och försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare.  

4 4 480 kr  

 
Nuvarande taxa innehåller dessutom en avgift för anmälan om försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Sedan taxan antogs har 
det uppmärksammats att stöd för anmälningsavgift saknas i lagstiftningen och 
därmed tas detta bort i och med denna förändring. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-04, diarienummer VGS-2022-113 
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen, Ockelbo kommun 
 
  

Protokoll 2022-08-23 §§ 112-116, 119-136
(Signerat, SHA-256 8D9CC7A57E85625DF70807C9591B2673B7DB1CE11B386B46BF0D06437E2247B9)

Sida 27 av 31
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Jenny Holm 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 
2022-08-04 

 
Sida 
1(2) 

Diarienummer 
VGS-2022-113 

 

Kommunfullmäktige Ockelbo 

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta ny taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, 
lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel, och 

2. den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa 
för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel upphör att gälla. 

Ärendet 
För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 
riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träde i kraft redan den 1 
augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 
kommunerna och kommunen rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 87, om taxa för tillsyn enligt 
lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. Då lagen om tobaksfria nikotinprodukter är 
närbesläktad med lagen om tobak och liknande produkter föreslås denna taxa 
utökas med avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

I nedan tabell framgår föreslagna förändrade tillsynsavgifter. Förutom att 
årlig tillsynsavgift tillkommer för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter föreslås den årliga 
tillsynsavgiften för försäljning av enbart elektroniska cigaretter och/eller 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnummer 

Sandvikens kommun Stadshuset, Odengatan 37 026-24 00 00 vgs@sandviken.se 212000–2346 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 Hemsida  

811 80 Sandviken   www.sandviken.se  

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning  2 (2) 

påfyllningsbehållare öka från 1 timme till 2 timmar motsvarande 2 240 kr. 
Med det har nya förslag av årliga tillsynsavgifter tillkommit för försäljning 
av två eller tre av de olika produkttyperna. De avgifterna är baserad på full 
avgift för försäljning av den produkttyp med högst avgift med tillägg på 25 
procent för de övriga produkttyperna.  

Ärendetyp Timmar Avgift 
Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella 
kontrollköp avseende försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter. 

2 2 240 kr 

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

2 2 240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella 
kontrollköp avseende försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter och försäljning av elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

2,5 2 800 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp avseende 
försäljning av tobak och tobaksfria nikotinprodukter 
eller försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare. 

3,5 3 920 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp avseende 
försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter 
och försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare. 

4 4 480 kr 

 
Nuvarande taxa innehåller dessutom en avgift för anmälan om försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Sedan taxan antogs har 
det uppmärksammats att stöd för anmälningsavgift saknas i lagstiftningen 
och därmed tas detta bort i och med denna förändring.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-04, diarienummer VGS-2022-113 
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

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

Underskrifter 

Yvonne Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

Jenny Holm 
Förvaltningsekonom 

19

mailto:vgs@sandviken.se


 

 

 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-12 

Referens 
KS 2022/00575  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel, Ockelbo 
kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ny taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel antas. 
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa för 
tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel upphör att gälla. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 
riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träde i kraft redan den 1 
augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 
kommunerna och kommunen rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 87, om taxa för tillsyn enligt 
lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. Då lagen om tobaksfria nikotinprodukter är 
närbesläktad med lagen om tobak och liknande produkter föreslås denna taxa 
utökas med avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  
I nedan tabell framgår föreslagna förändrade tillsynsavgifter. Förutom att 
årlig tillsynsavgift tillkommer för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter föreslås den årliga 
tillsynsavgiften för försäljning av enbart elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare öka från 1 timme till 2 timmar motsvarande 2 240 kr. 
Med det har nya förslag av årliga tillsynsavgifter tillkommit för försäljning 
av två eller tre av de olika produkttyperna. De avgifterna är baserad på full 
avgift för försäljning av den produkttyp med högst avgift med tillägg på 25 
procent för de övriga produkttyperna.  
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Ockelbo kommun 
Datum 
2022-09-12 

 
KS 2022/00575 

Sida 
2(2) 

 

 

Ärendetyp Timmar Avgift 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

2 2240 kr 

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

2 2240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och försäljning 
av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

2,5 800 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning av tobak och 
tobaksfria nikotinprodukter eller försäljning av elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

3,5 3920 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning av tobak, tobaksfria 
nikotinprodukter och försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare. 

4 4480 kr 

 
Nuvarande taxa innehåller dessutom en avgift för anmälan om försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Sedan taxan antogs har 
det uppmärksammats att stöd för anmälningsavgift saknas i lagstiftningen 
och därmed tas detta bort i och med denna förändring.                      

Beslutsunderlag 
VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-04 
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel                          

Beslutet ska skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 104 Dnr 2022/00577  

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas. 
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa 
upphör att gälla. 
 

Ärendebeskrivning 
Sedan nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i 
kraft 1 januari 2018, kommunfullmäktige beslut 27 november 2017, § 81. 
har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram ett nytt 
taxeunderlag. Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr 
avgifterna i taxan. 
En grundlig genomgång av behovsutredningen för miljöbalksområdet har 
skett inför att det nya taxeföreslaget har arbetats fram. Behovsutredningen 
visar att behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är lägre än nuvarande 
taxa och nuvarande förslag innehåller minskade årliga tillsynsavgifter. Ett 
annat ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 
tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre 
intervaller mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i 
efterskott. 
Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 
prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 
Nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 
handläggningstid är 1 120 kronor föreslås fortsatt gälla. 

Beslutsunderlag 
VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-09, diarienummer VGS-2022-110 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken                          
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Jenny Holm 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 
2022-08-09 

 
Sida 
1(4) 

Diarienummer 
VGS-2022-110 

 

Kommunfullmäktige Ockelbo 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och 
2. den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa 

upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Sedan nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i 
kraft 1 januari 2018, kommunfullmäktige beslut 27 november 2017, § 81. 
har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram ett nytt 
taxeunderlag. Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr 
avgifterna i taxan.  

En grundlig genomgång av behovsutredningen för miljöbalksområdet har 
skett inför att det nya taxeföreslaget har arbetats fram. Behovsutredningen 
visar att behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är lägre än nuvarande 
taxa och nuvarande förslag innehåller minskade årliga tillsynsavgifter. Ett 
annat ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 
tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre 
intervaller mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i 
efterskott. 

Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 
prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 

Nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 
handläggningstid är 1 120 kronor föreslås fortsatt gälla. 
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnummer 

Sandvikens kommun Stadshuset, Odengatan 37 026-24 00 00 vgs@sandviken.se 212000–2346 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 Hemsida  

811 80 Sandviken   www.sandviken.se  

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 2 (4) 

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. 
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. 

Taxekonstruktion 
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i kraft 1 
januari 2018, kommunfullmäktige beslut den 27 november 2017, § 81. 
Sedan dess har enbart några mindre justeringar skett. Sedan den gällande 
taxa arbetades fram har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram 
ett nytt taxeunderlag. Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr 
avgifterna i taxan. Genom det har en grundlig genomgång av 
behovsutredningen för miljöbalksområdet skett inför att det nya 
taxeföreslaget har arbetats fram. 

Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 
prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 

Taxebestämmelser (paragrafer) inklusive timavgift 
Taxebestämmelsen är likvärdig med nuvarande taxa med justeringar utefter 
nya taxekonstruktionen. Bland annat har de två nya begreppen 
återkommande tillsyn och regelbunden tillsyn tillkommit. Återkommande 
tillsyn syftar på verksamheter med årlig tillsynsavgift och regelbunden 
tillsyn syftar på verksamheter som har behov av regelbunden tillsyn men där 
avgiftsuttag sker genom timdebitering efter utförd tillsyn. 
Timavgiften har, precis som för den nu gällande taxan, beräkningen enligt 
SKR:s modell för uträkning av handläggningskostnad. Beräkningen visar att 
nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 
handläggningstid är 1 120 kronor fortsatt bör gälla för föreslagen ny taxa. 
Kostnaderna per handläggare har minskat något på grund av att 
förvaltningen växt och fler handläggare/anställda delar på 
overheadkostnader. Dessutom ger det förbättringsarbete med effektivisering 
och förändring av arbetssätt, där timmar kunna flyttats från gemensam tid till 
handläggningstid (produktionstid) att kostnaderna kan fördelas på fler 
handläggningstimmar. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 3 (4) 

Taxebilaga 1 - Prövning, anmälan samt övrig tillsyn 
Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte 
omfattas av fasta årliga avgifter (förskottsbetalning) enligt taxebilaga 2 eller 
timavgifter (efterskottsbetalning) enligt taxebilaga 3. 
Avgift baseras antingen på avgiftsnivåer, timavgift eller ett fast belopp. 
Avgiftsnivåer är förutbestämda och fastställda schablonbelopp och bestäms 
utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång enligt tabell nedan. 
Avgiftsnivå Timmar 

Avgiftsnivå 1 1 tim 

Avgiftsnivå 2 2 tim 

Avgiftsnivå 3 3 tim 

Avgiftsnivå 4 5 tim 

Avgiftsnivå 5 6 tim 

Avgiftsnivå 6 7 tim 

Avgiftsnivå 7 9 tim 

Avgiftsnivå 8 Timavgift 

En förändring i taxebilaga 1 är att prövnings-/anmälningsavgiften för 
flertalet av hälsoskyddsverksamheter har minskat. Grunden till föreslagen 
förändringen är att tillsyn av verksamheten bedöms ge mer effekt efter att 
den har startat än vid uppstart i samband med handläggning av 
ansökan/anmälan. 
En annan förändring är att avgiften för strandskyddsdispensärenden för 
etablerad tomt ökar från 3 360 kr (3 timmar) till 6 720 kr (6 timmar). En 
kontroll av nedlagd tid för ärendetypen visar att nuvarande schablon inte 
motsvarar nedlagd tid. För dispensärenden för oetablerad tomt föreslås ingen 
ändring. 
Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift (förskottsbetalning) samt Taxebilaga 3 - 
Timavgift (efterskottsbetalning)
Det nya taxeförslaget innehåller flera förändringar. För att göra 
taxebilagorna mer lättlästa har exempelvis alla de 
branscher/verksamhetstyper som inte finns i kommunerna, och som inte 
bedöms kommer att lokaliseras inom kommunerna tagits bort.  
Verksamheter med återkommande eller regelbunden tillsyn har delats upp i 
två olika taxebilagor. Taxebilaga 2 avser fast årlig tillsynsavgift med 
förskottsbetalning medan avgifter enligt taxebilaga 3 betalas genom 
timdebitering efter utförd tillsyn. 
Behovsutredningen visar att behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är 
lägre än nuvarande taxa och nuvarande förslag innehåller minskade årliga 
tillsynsavgifter.  
Ett annat ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 
tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre 
intervaller mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i 
efterskott genom taxebilaga 3. En bransch som detta är tydligt för är 
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lantbruken där de flesta objekten nu kommer debiteras genom timdebitering i 
efterskott. Fastighetsägare med ett mindre antal bostäder/lägenheter och 
hotell med mindre bäddar är andra typer av verksamheter som har gått över 
till timdebitering. 
Även vissa branscher/verksamheter som förvaltningen saknar tillräckligt 
underlag kring för att bedöma ett korrekt tillsynsbehov har gått över till 
timdebitering. 
Den nya taxan innehåller generellt färre avgiftsnivåer för C-verksamheterna 
mot tidigare taxa. Förändringen medför att det finnas några verksamheter 
som kommer upp en nivå i tillsynsavgift medan andra ned en nivå. 
Mekaniska verkstäder som är ett område som tidigare haft många 
avgiftsnivåer och med det kommer påverkas av denna förändring.  

Ekonomisk påverkan 
Det nya förslaget innebär en påverkan på ekonomin genom att 
tillsynsavgifter i mindre grad kommer ske genom förskottsbetalning. Detta 
medför en större osäkerhet kring intäkterna, däremot bedöms motsvarande 
avgifter tas in via timdebitering i efterskott när tillsynen skett.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09, diarienummer VGS-2022-110 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

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

Underskrifter 

Yvonne Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

Jenny Holm 
Förvaltningsekonom 
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§ 129 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Ockelbo 
kommun 

Diarienummer VGS-2022-110 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och att 
2. den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa 

upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i kraft 
1 januari 2018, kommunfullmäktige beslut 27 november 2017, § 81, har 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram ett nytt taxeunderlag. 
Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr avgifterna i taxan. 

En grundlig genomgång av behovsutredningen för miljöbalksområdet har skett 
inför att det nya taxeföreslaget har arbetats fram. Behovsutredningen visar att 
behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är lägre än nuvarande taxa och 
nuvarande förslag innehåller minskade årliga tillsynsavgifter. Ett annat 
ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 
tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre intervaller 
mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i efterskott. 

Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 
prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 

Nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 
handläggningstid är 1 120 kronor föreslås fortsatt gälla. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-09, diarienummer VGS-2022-110 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen, Ockelbo kommun 
 
 
  

Protokoll 2022-08-23 §§ 112-116, 119-136
(Signerat, SHA-256 8D9CC7A57E85625DF70807C9591B2673B7DB1CE11B386B46BF0D06437E2247B9)

Sida 21 av 31
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KOMMUNAL TAXA 
FÖR OCKELBO KOMMUN 

  

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Kommunfullmäktiges beslut den x, § x 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, 
bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, 
kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och 
producentansvar.  
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen 
utgå bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för 
undersökningskostnader 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, och 
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, och inte 
kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt 
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
eller EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas,  
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

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 ska kunna bestämmas. 

Timavgifter 

6 § Avgift tas ut 
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av 
handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast avgift)., 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen 
eller verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda 
ärendet (timavgift), och 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 
handläggningskostnaden per hel timmes handläggningstid 1 120 
kronor. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda 
tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning 
av beslut. Restid räknas inte som nedlagd handläggningstid utan 
restiden ingår i timavgiften. 
Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden 
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas 
avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning 
av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timavgiften.  
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser. 

10 § Om det i ett 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 inte godkännas vid den besiktningen och ny 
besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för 
den ytterligare handläggningstiden. 

11 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller 
undantag ska erläggas av sökanden. 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås, avvisas 
eller avskrivs. Avgift tas ut enligt vad som framgår av taxebilaga 1 
om inte särskilda skäl finns för att avgift ska tas ut som 
timdebitering för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet. 
Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning 
påbörjas. 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som 
prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall även 
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 ärendet om tillstånd, 
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd. 

14 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, 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 för anmälningsärenden 

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift motsvarande den för verksamheten 
eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i taxebilaga 1, eller genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som 
anges i taxebilaga 1.  
Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för 
varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan 
omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full 
avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med 
tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för 
övriga verksamheter.  
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan 
handläggningen har påbörjats. 

16 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som 
driver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen 
C i miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall 
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. 

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan 
avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd 
som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för återkommande och regelbunden tillsyn 

 
18 § 

Återkommande tillsyn 
För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt 
miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt 
vad som framgår av taxebilaga 2.  
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med 
fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, 
eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), eller 
miljöfarliga verksamheter (U) och hälsoskyddsverksamheter (UH) 
som saknar fastställda krav på anmälan men som ska ha 
återkommande tillsyn, ska en fast årlig avgift betalas enligt vad 
som framgår av taxebilaga 2. Undantagna C- och H-verksamheter 
framgår av taxebilaga 3 och där utgår timavgift enligt vad som 
framgår av § 24. 
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19 § En verksamhetsutövare betalar avgift för huvudverksamheten 
(taxegrundande verksamhet) enligt bilaga 2 med tillägg av 25 
procent av summan av de belopp som anges för de övriga koderna. 
Huvudverksamheten är den verksamhet som har högst avgift (störst 
tillsynsbehov) enligt bilaga 2.  

20 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas 
med utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga 
om produktionsvolym eller liknande. 

 
21 § 

Industriutsläppsverksamhet  
För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats 
med (-i) i miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till 
den årliga tillsynsavgiften enligt taxebilaga 2 om 4 timmar 
multiplicerat med aktuell timavgift.  

 
22 § 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 
nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. 
Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen 
överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och 
denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren har behov av 
ytterligare tillsyn på grund av väsentliga brister, bryter mot villkor, 
inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre 
påverkan i större omfattning.  
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt §§ 6-7 och 
ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid 
tillsynens utförande. 

23 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer 
efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller 
anmälan skett, eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, 
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas 
timavgift ut.  
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
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24 § 

Regelbunden tillsyn 
För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder 
som saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”), och inte 
framgår av taxebilaga 2, ska avgift betalas i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av taxebilaga 3. 
Detta gäller även undantagna C- och H-verksamheter som framgår 
av taxebilaga 3. 

25 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 
Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av 
den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande 
eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

26 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i 
taxebilaga 1. 

27 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha 
gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För 
tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av 
den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande 
eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

28 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, 
omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas 
ner eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 

29 § 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. 
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Verkställighetsfrågor m.m. 

30 § 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. 

31 § 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. 

32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds 
beslut om avgift till länsstyrelsen.  
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd, 
anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter 
denna dag. 

 

Taxebilaga 1 – Prövning, anmälan samt övrig tillsyn 

Taxebilaga 2 – Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 

Taxebilaga 3 – Timavgift (efterskottsbetalning) 
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Taxebilaga 1 - Prövning, anmälan samt övrig tillsyn 
Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte 
omfattas av fasta årliga avgifter (förskottsbetalning) enligt taxebilaga 2 eller 
timavgifter (efterskottsbetalning) enligt taxebilaga 3. 
Avgift baseras antingen på avgiftsnivåer, timavgift eller ett fast belopp. 

2.1. Avgiftsnivåer 
Avgiftsnivåer är förutbestämda och fastställda schablonbelopp och bestäms 
utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång enligt tabell nedan. 

Avgiftsnivå Timmar 
Avgiftsnivå 1 1 tim 
Avgiftsnivå 2 2 tim 
Avgiftsnivå 3 3 tim 
Avgiftsnivå 4 5 tim 
Avgiftsnivå 5 6 tim 
Avgiftsnivå 6 7 tim 
Avgiftsnivå 7 9 tim 
Avgiftsnivå 8 Timavgift 

 

Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
1 AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG 

VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 
       

  Enskilt avlopp och torrtoaletter        
1.1 Ansökan om tillstånd till inrättande 

av en avloppsanordning som en 
eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5  6 720 kr  

1.2 Ansökan om tillstånd till inrättande 
av sluten tank som 
toalettavloppsvatten eller urin ska 
anslutas till. 

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4  5 600 kr  

1.3 Prövning av ansökan om inrättande 
av gemensam tillståndspliktig 
avloppsanordning för 2 eller fler 
hushåll (6-200 personekvivalenter)  

14 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.4 Ansökan om tillstånd till anslutande 
av en vattentoalett till en befintlig 
avloppsanordning, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
1.5 Ansökan om tillstånd till inrättande 

av annan avloppsanordning än med 
vattentoalett enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön, och 
som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 1  1 120 kr  

1.6 Ansökan/anmälan om inrättande av 
en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4  5 600 kr  

1.7 Anmälan om inrättande av en 
avloppsanordning utan 
vattentoalett som är dimensionerad 
för låg vattenförbrukning och/eller 
inte kräver platsbesök, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

14 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

1.8 Anmälan om ändring av en 
avloppsanordning och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

14 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.9 Anmälan/ansökan att inrätta annat 
slag av toalett än vattentoalett 
och/eller prövning om eget 
omhändertagande av latrin och 
urin. 

40 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 9 kap 12 
§ miljöbalken.  

Avgiftsnivå 2  2 240 kr  

  Värmepumpsanläggning       
1.10 Ansökan att inrätta 

värmepumpsanläggning inom 
vattenskyddsområde för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 40 § 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

1.11 Ansökan/anmälan att inrätta 
värmepumpsanläggning utanför 
vattenskyddsområde för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 40 § 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd. 

Avgiftsnivå 2  2 240 kr  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
  Prövning av ansökan/Handläggning 

av anmälan 
       

1.12 Ansökan om tillstånd till hållande av 
vissa djur inom område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa. Handläggning 
utan behov av 
grannyttranden/platsbesök. 

39 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2  2 240 kr  

1.13 Ansökan om tillstånd till hållande av 
vissa djur inom område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa. Handläggning 
med behov av 
grannyttranden/platsbesök. 

39 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

1.14 Ansökan/anmälan om spridning av 
naturligt gödsel, slam och annan 
orenlighet inom område med 
detaljplan eller intill sådant område 
enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.15 Ansökan om tillstånd eller 
dispens/Anmälan i andra frågor 
enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 9 kap 12 
§ miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.16 Anmälan om anläggande av 
gödselstad eller annan upplagsplats 
för djurspillning inom ett område 
med detaljplan eller intill sådant 
område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

37 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.17 Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 § miljöbalken, 1 
kap 10 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.18 Anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet. 

1 kap 11 § 
miljöprövnings-
förordningen (2013:251) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
1.19 Anmälan om att driva eller 

arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygieniska behandlingar som 
innebär risk för blodsmitta eller 
annan smitta på grund av 
användningen av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercingsverktyg 
eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg. 
Verksamhet som omfattas av lagen 
(2021:363) om estetiska kirurgiska 
ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar är inte 
anmälningspliktig. 

38 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2  2 240 kr  

1.20 Anmälan om att driva eller 
arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller 
som på annat sätt används av 
många människor. 

38 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2  2 240 kr  

1.21 Anmälan om att driva eller 
arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs 
av förskola, öppen förskola, 
fritidshem, öppen 
fritidsverksamhet, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
specialskola, sameskola eller 
internationell skola. 

38 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 2 240 kr  

  Tillsyn        
1.22 Olägenheter från joniserande och 

icke-joniserande strålning från 
verksamheter som är 
tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) och är kärntekniska 
verksamheter enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet eller 
verksamheter med strålning enligt 
strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har 
överlåtit tillsynen till kommunen. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 26 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
1.23 Annan miljöfarlig verksamhet, som 

inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2 eller 
timavgift enligt taxebilaga 3. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken,  
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.24 Byggnader, lokaler och anläggningar 
som kräver särskild uppmärksamhet 
och som inte omfattas av  avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2 eller 
taxebilaga 3; 
1. byggnader som innehåller en 
eller flera bostäder och tillhörande 
utrymmen, 
2. lokaler för undervisning, vård 
eller annat omhändertagande, 
3. samlingslokaler där många 
människor brukar samlas, 
4. hotell, pensionat och liknande 
lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad, 
5. idrottsanläggningar, 
campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och 
andra liknande anläggningar som är 
upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många 
människor, 
6. lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling  och där verksamheten 
inte endast omfattar estetiska 
kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar , 
7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken,  
45 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.25 Radon i bostäder och lokaler för 
allmänna ändamål. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.26 Annan hälsoskyddsverksamhet, som 
inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
 2 AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER 

OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER  
       

  LAGRING AV BRANDFARLIGA 
VÄTSKOR 

       

 Tillsyn        
2.1 Information innan installation 

påbörjas eller hantering inleds av 
brandfarliga vätskor eller spillolja i 
cistern ovan eller i mark inom 
vattenskyddsområde som rymmer 
mer än 250 liter vätska med 
tillhörande rörledningar. (Gäller inte 
om hanteringen är tillståndspliktig 
enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen 
för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.)  

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 1 
st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
av brandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 
2017:5), 2 kap 31 och 32 
§§ miljötillsynsför-
ordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

2.2 Information innan installation 
påbörjas eller hantering inleds av 
brandfarliga vätskor eller spillolja i 
cistern ovan eller i mark utanför 
vattenskyddsområde som rymmer 
mer än 1 m3 vätska med tillhörande 
rörledningar. (Gäller inte om 
hanteringen är tillståndspliktig 
enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen 
för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.)  

2 kap 1 § och 3 kap 1 § 1 
st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-
ordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 2  2 240 kr  

2.3 Information om cistern som tagits 
ur bruk. (Gäller inte om hanteringen 
är tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen 
för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap 1 § och 6 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

0 kr  0 kr  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
2.4 Kopior på rapporter från kontroller, 

inklusive periodiska kontroller, av 
cisterner och rörledningar. (Gäller 
inte om hanteringen är 
tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen 
för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.)  

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 2 
st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

2.5 Övrig tillsyn av hantering av 
brandfarliga vätskor och spillolja. 
(Gäller inte om hanteringen är 
tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen 
för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.)  

1 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
avbrandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 
2017:5), 26 kap 3 § 
miljöbalken, 2 kap 31 
och 32 §§ miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  FLUORERADE VÄXTHUSGASER         
  Tillsyn        
2.6 Underrättelse och samråd innan 

installation eller konvertering sker 
av sådan utrustning som innehåller 
14 ton koldioxidekvivalenter f-gas 
eller mer, om valet av utrustning 
och köldmedium inte behandlas 
inom ramen för en ansökan om 
tillstånd eller en anmälan enligt 9 
kap miljöbalken. 

14 § förordning 
(2016:1128) om 
fluorerade växthus-
gaser, 2 kap 31 och 32 
§§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

2.7 Rapport om det under någon del av 
ett kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil 
utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller 
enligt artikel 3.3 andra stycket och 
4.1-4.3 i EU-förordningen om f-
gaser.  

15 § förordning 
(2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

1,5 tim 1680 kr/år  

2.8 Övrig tillsyn av fluorerade 
växthusgaser, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-
ordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
  OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN         
  Tillsyn        
2.9 Utrustning i motorfordon, flyg och 

tåg som innehåller kontrollerade 
ämnen. 

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning 
(EG) nr 1005/2009,  
2 kap 31 § p 6 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

2.10 Verksamhet där ozonnedbrytande 
ämne används för laboratorie- och 
analysarbeten som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till 
Kommissionens förordning (EU) nr 
291/2011, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011,  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  VÄXTSKYDDSMEDEL        
  Prövning av ansökan        
2.11 Ansökan om särskilt tillstånd till 

yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel 
1. inom idrotts- och 
fritidsanläggningar, 
2. vid planerings- och 
anläggningsarbeten, 
3. på vägområden samt grusytor 
och andra mycket genomsläppliga 
ytor, och 
4. på ytor av asfalt, betong eller 
andra hårdgjorda material. 

2 kap 40 och 40 a §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

2.12 Ansökan om tillstånd att 
yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom ett 
vattenskyddsområde som har 
inrättats före den 1 januari 2018 
eller där föreskrifterna inte har 
ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2), 2 kap 36 § 
2 st förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel och 
7 kap 22 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
2.13 Ansökan om dispens från förbudet 

att använda växtskyddsmedel  
1. på ängs- eller betesmark som inte 
är lämplig att plöja men som kan 
användas till slåtter eller bete, 
2. på skolgårdar eller gårdar till 
förskolor eller på lekplatser som 
allmänheten har tillträde till, 
3. i parker eller trädgårdar eller 
andra områden som i första hand är 
avsedda att vara 
rekreationsområden som 
allmänheten har tillträde till, 
4. inom koloniträdgårdsområden 
eller i växthus som inte används 
yrkesmässigt, 
5. på tomtmark för bostadshus eller 
på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, 
eller 
6. på växter inomhus utom i 
produktionslokaler, lagerlokaler och 
liknande lokaler. 

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Handläggning av anmälan        
2.14 Anmälan om yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel. 
2 kap 41 och 41a §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

  Tillsyn        
2.15 Underrättelse vid olyckor då en 

större mängd växtskyddsmedel 
läckt ut eller kan befaras läcka ut. 

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2), 2 kap 31 § 
p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 
2b miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

2.16 Underrättelse om vattentäkt, 
grundvatten eller en sjö eller ett 
vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel. 

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2),   
2 kap 31 § p 5 och  
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
2.17 Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, 

som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  BIOCIDPRODUKTER        
  Prövning av ansökan        
2.18 Ansökan om undantag från 

bestämmelserna om information 
och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 2015:3). 
Gäller inte biocidprodukter som 
innehåller nematoder, insekter eller 
spindeldjur. 

1 kap 1 § och 4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
av vissa biocidprodukter 
(NFS 2015:3) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Tillsyn        
2.19 Underrättelse i samband med 

spridning av biocidprodukt på en 
plats som allmänheten har tillträde 
till, som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller 
inte biocidprodukter som innehåller 
nematoder, insekter eller 
spindeldjur. 

1 kap 1 § och 4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 
2015:3),   
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

2.20 Övrig tillsyn av biocidprodukter, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte 
biocidprodukter som innehåller 
nematoder, insekter eller 
spindeldjur. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifterom spridning 
av vissa biocidprodukter 
(NFS 2015:3), 2 kap 31 § 
p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  PCB        
  Prövning av ansökan        
2.21 Ansökan om dispens från kravet om 

avlägsnande av PCB-produkt i 
byggnader och anläggningar och 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Handläggning av anmälan        
2.22 Anmälan om avlägsnande av 

fogmassa eller halkskyddad 
golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b 
§ förordning (2007:19) om PCB 
m.m. och som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
  Tillsyn        
2.23 Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-

produkter som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordningen (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken,  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

3 KOSMETISKA PRODUKTER        
  Tillsyn        
3.1 Kosmetiska produkter, de uppgifter 

som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 
första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i 
förordning (EG) nr 1223/2009 ska 
skötas av behörig myndighet, samt 
rådgöra med Läkemedelsverket 
innan åtgärder vidtas enligt artikel 
27.1 i förordningen.  

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

3.2 Marknadskontroll i fråga om 
kosmetiska produkter med 
fullgörande av de uppgifter som 
anges i 1 kap 5 § 3 st p 1 i 
miljötillsynsförordningen genom att 
inrätta lämpliga förfaranden enligt 
artikel 18.2  i förordning (EG) nr 
765/2008 för atta) följa upp 
klagomål och rapporter om risker 
relaterade till produkter som 
omfattas av harmoniserad 
gemenskapslagstiftning,b) bevaka 
olyckor och hälsoskador som dessa 
produkter misstänks ha orsakat,c) 
kontrollera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits,d) följa upp 
vetenskaplig och teknisk kunskap i 
säkerhetsfrågor. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 35 § 1 
st miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), artikel 18.2 
förordning (EG) nr 
765/2008 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

4 ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA 
PRODUKTER 

       

  Tillsyn        
4.1 Primärleverantörers hantering av 

kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor som inte 
innebär utsläppande på marknaden, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
4.2 Hantering av kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor i 
andra verksamheter än miljöfarliga 
verksamheter enligt 9 kap 
miljöbalken, utom den tillsyn som 
Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på 
marknaden 

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

4.3 Övrig tillsyn av kemiska produkter, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§,  
2 kap 32 § samt 2 kap 19 
§ p 7-9, p 11-14,  
p 16, p 17, p 19 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken  

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5 AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG 
VERKSAMHET 

       

  ÄRENDEN OM ALLMÄNNA 
HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP 
MILJÖBALKEN 

       

  Tillsyn        
5.1 Hushållning med energi samt 

användning av förnyelsebara 
energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap 3 
§ 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.2 I verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att  
1. minska mängden avfall,  
2. minska mängden skadliga ämnen 
i material och produkter,  
3. minska de negativa effekterna av 
avfall, och 
4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.3 Övrig tillsyn över att miljöbalkens 
hänsynsregler efterlevs, i 
verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
 ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP 

MILJÖBALKEN 
       

 Prövning av ansökan        
5.4 Ansökan om dispens från 

strandskyddsföreskrifter för 
etablerad tomt. 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 5  6 720 kr  

5.5 Ansökan om dispens från 
strandskyddsföreskrifter för 
oetablerad tomt. 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 7  10 080 kr  

5.6 Ansökan om tillstånd till 
verksamhet eller åtgärd som inte 
får utföras utan tillstånd enligt 
föreskrifter för natur- eller 
kulturreservat. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.7 Ansökan om tillstånd till 
verksamhet eller åtgärd som inte 
får utföras utan tillstånd enligt 
föreskrifter för 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 4  5 600 kr  

5.8 Ansökan om tillstånd till åtgärd som 
är förbjuden för att den strider mot 
syftet med det tilltänkta skyddet  av 
ett område eller föremål som 
omfattas av ett interimistiskt beslut 
meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 §.  

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.9 Ansökan om dispens eller undantag 
från föreskrifter för natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- 
och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde.  

Gällande föreskrifter, 7 
kap 7 § miljöbalken, 9 § 
förordning (1998:1252) 
om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Handläggning av anmälan        
5.10 Anmälan om en verksamhet eller 

åtgärd inom natur- eller 
kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver 
anmälan enligt föreskrifter 
meddelade för natur- eller 
kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
5.11 Anmälan för samråd av en åtgärd 

som inte omfattas av tillstånds- 
eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och 
som kan komma att väsentligt 
ändra naturmiljön. 

12 kap 6 § miljöbalken Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Tillsyn        
5.12 Naturreservat, kulturreservat, 

naturminnen, 
biotopskyddsområden, 
vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- 
och växtskyddsområden som 
kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller 
föremål som omfattas av ett 
interimistiskt beslut meddelat av 
kommunen enligt 7 kap 24 § 
miljöbalken, strandskydd utom det 
som länsstyrelsen har tillsyn över 
när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar.  

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.13 Verksamhet som berörs av 
föreskrifter i fråga om 
1. begränsningar av antalet djur i 
ett jordbruk, 
2. försiktighetsmått för 
gödselhanteringen, och 
3. växtodlingen 
och som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljö-
balken, 2 kap 32 § 
miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.14 Övrig tillsyn av skötsel av 
jordbruksmark och annan 
markanvändning i jordbruket och 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt  
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 
eller 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP 
MILJÖBALKEN 

       

  Tillsyn        
5.15 Skydd för biologisk mångfald om 

länsstyrelsen har överlåtit uppgiften 
att utöva tillsyn. 

8 kap 1-4 §§ 
miljöbalken, 1 kap 19 
och 20 §§ samt  
2 kap 8 § miljötillsyns 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
5.16 Tillsyn med anledning av meddelat 

tillstånd enligt 8 § förordningen 
(2018:1939) om invasiva 
främmande arter om länsstyrelsen 
har överlåtit uppgiften att utöva 
tillsyn. 

Förordning (EU) nr 
1143/2014, 1 kap 19 och 
20 §§ samt 2 kap 8 § 
miljötillsynsförord-
ningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  ÄRENDEN OM VERKSAMHETER 
SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR 
ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

       

 Handläggning av anmälan        
5.17 Anmälan om att vidta en 

avhjälpandeåtgärd med anledning 
av en föroreningsskada. 

10 kap 1 § miljöbalken, 
28 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Tillsyn        
5.18 Underrättelse om upptäckt av en 

förorening på en fastighet och 
föroreningen kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.19 Underrättelse om upptäckt av en 
överhängande fara för att en 
verksamhet eller åtgärd medför en 
allvarlig miljöskada. 

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.20 Underrättelse om upptäckt av att 
en allvarlig miljöskada har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.21 Föroreningsskador som inte 
omfattas av länsstyrelsens ansvar 
enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 
miljötillsynsförordningen. 

2 kap 31 § p 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.22 Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § 
miljöbalken, om skadorna har 
orsakats av en verksamhet eller 
åtgärd som den kommunala 
nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 4 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP 
MILJÖBALKEN 

       

  Prövning av ansökan        
5.23 Ansökan om dispens från förbudet 

att hantera avfall när kommunen 
ska ansvara för en viss hantering av 
avfall. 

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
5.24 Ansökan om tillstånd från en 

fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller 
bortskaffa avfall även om ett sådant 
tillstånd inte krävs. 

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.25 Ansökan om befrielse från 
skyldighet att lämna avfall till 
kommunen enligt kommunens 
föreskrifter om avfallshantering 

9 kap 2 § 
avfallsförordning 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.26 Ansökan om dispens avseende 
bygg- och rivningsavfall från kravet 
om utsortering i 3 kap. 10 § 
avfallsförordningen och från kravet 
att brännbart avfall ska sorteras ut 
och förvaras skilt från annat avfall i 
3 kap. 12 § avfallsförordningen  

3 kap 15 § 
avfallsförordning 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.27 Övriga ansökningar 9 kap 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Handläggning av anmälan        
5.28 Anmälan från fastighetsinnehavare 

eller nyttjanderättshavare att på 
fastigheten själv kompostera eller 
på annat sätt behandla annat avfall 
än trädgårdsavfall som kommunen 
ansvarar för enligt 15 kap. 20 §MB 

5 kap 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

5.29 Anmälan från fastighetsinnehavare 
att enligt kommunens föreskrifter 
om avfallshantering på fastigheten 
själv återvinna eller bortskaffa 
avfall. 

9 kap 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.30 Övriga anmälningar enligt 
kommunens föreskrifter om 
avfallshantering. 

9 kap 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614)  

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Tillsyn        
5.31 Avfallshantering, som inte omfattas 

av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  ÄRENDEN ENLIGT 30 KAP 
MILJÖBALKEN 

       

5.32 Avgift för handläggning vid 
påförande av miljösanktionsavgift  

30 kap. miljöbalken Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Taxebilaga 2 – Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 
Taxebilaga 2 gäller avgifter för verksamheter med en fastställd 
prövningsnivå (A, B, C) miljöprövningsförordning (2013:251), 
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (H) enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) och andra 
miljöfarliga verksamheter (U) och hälsoskyddsverksamheter (UH) som har 
behov av återkommande tillsyn. Taxebilaga 2 avser fast årlig avgift och 
förskottsbetalning. 

Prövningsnivå 
A och B Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 
C Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet 
H Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 
U Miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller 

anmälan 
UH Hälsoskyddsverksamhet som inte kräver anmälan 

 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-I" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 4 timmar.  
 
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 
      Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.20 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      

VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING 
OCH BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT 

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.11 B 14 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 14 
timmar om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton. 

10.11 B 6 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton.   

10.20 B 9 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar för täkt av torv. 

10.20 B 12 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 
timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 
gäller för mer än 50 000 ton. 

10.20 B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

10.30 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

10.40 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

10.50 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

10.60 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

10.00-1 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 3 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 
      Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.310 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.30 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

20.40 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

20.80 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

20.90 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER 
      Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.24-i B 12 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 
24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.46 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

24.47 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 47 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.20 B 16 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 16 
timmar för en produktion av mer än 20 ton per 
kalenderår. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.110 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.150 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

26.160 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 

27.32 B 15 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 
timmar om verksamheten avser kallvalsning av mer än 
50 000 ton stål per kalenderår. 

27.32 B 12 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

      
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i B 17 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 17 
timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större 
än 10 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.10-i B 15 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 
timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större 
än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.10-i B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större 
än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.10-i B 9 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. 

28.20 och 
28.30 B 10 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 10 timmar för anläggning som ger upphov 
till utsläpp av avloppsvatten om mer än 100 kubikmeter 
men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.20 och 
28.30 B 8 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 8 timmar för anläggning som ger upphov till 
utsläpp av avloppsvatten som inte omfattas av någon av 
1-3. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

28.71 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

28.80 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

28.90 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

28.95 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

28.00-1 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 
      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.70 B 18 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 
timmar för tankvolym på mer än 50 kubikmeter. 

34.70 B 16 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 16 
timmar för tankvolym på mer än 35 kubikmeter men 
högst 50 kubikmeter. 

34.70 B 14 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 14 
timmar ör tankvolym på mer än 20 kubikmeter men 
högst 35 kubikmeter. 

34.80 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 8§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

39.30 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

39.35 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

39.50 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.90 C 4 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 
4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

      
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.50-i B 20 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 20 
timmar för andra anläggningar än som avses i 1 med en 
total installerad tillförd effekt av mer än 200 megawatt 
men högst 300 megawatt. 

40.51 B 15 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 
timmar. 

40.60 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 
40.95 B 6 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 13 eller    14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 6 timmar för fler än 20 vindkraftverk som 
står tillsammans (gruppstation) på land. 

40.90 och 
40.95 B 4 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 13 eller    14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 4 timmar för högst 20 vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation) på land. 

40.100 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

50.20 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV 
AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 
90.11 B 35 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 
kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 35 timmar för en avloppsreningsanläggning 
med anslutning av fler än 20 000 personer men högst 
100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 
personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

90.10 och 
90.11 B 25 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 
kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 25 timmar för en avloppsreningsanläggning 
med anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 
000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än  
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

90.16 C 15 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 
timmar. 

90.00-1 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

      Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med 
återvinning eller bortskaffande 

90.450 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.450 B 18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
1. 

      Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.171 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 31 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Deponering 

90.341 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.210-i och 
90.211-i B 25 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 11 eller    12 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 25 timmar om den tillförda avfallsmängden 
är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 

90.210-i och 
90.211-i B 15 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 11 eller    12 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 15 timmar om den tillförda avfallsmängden 
inte omfattas av 1. 

      Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in 
avfall 

90.30  B 10 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
48 eller    50 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 10 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

90.40 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 49 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

90.50 B 8 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 49 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 

90.60 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 51 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.110 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 41 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

90.70 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad 
avfallsmängd per kalenderår. 

90.70 B 10 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 10 
timmar för verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.80 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.370 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 37 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.120 C 11 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 11 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av 
avfall som uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 
90.383 B 15 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
27 eller    28 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 15 timmar. 

90.391 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 29 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.141 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 35 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

92.20 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

92.30 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

93.00-1 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP 
BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, 
punkt 1 (a) H 6 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, tatuerare med återanvändning av verktyg, 
är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1 (b) H 4 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, fotvård och tatuerare utan återanvändning 
av verktyg, är tillsynstiden 4 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1 (c) H 2 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 

annan smitta, övriga, är tillsynstiden 2 timmar. 
38 § FMH, 
punkt 2 H 4 För bassängbad är tillsynstiden 4 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 (a) H 6 För skolor med fler än 100 elever är tillsynstiden 6 

timmar. 
38 § FMH, 
punkt 3 (b) H 4 För skolor med högst 100 elever är tillsynstiden 4 

timmar. 
38 § FMH, 
punkt 3 (c) H 6 För förskolor med fler än 50 barn är tillsynstiden 6 

timmar. 
38 § FMH, 
punkt 3 (d) H 4 För förskolor med högst 50 barn är tillsynstiden 4 

timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

      Verksamhetsgrupp Bostäder m.m. 
45 § FMH, 
punkt 1 (a) UH 6 För byggnader, med mer än 500 bostäder/lägenheter 

och tillhörande utrymmen, är tillsynstiden 6 timmar. 

45 § FMH, 
punkt 1 (b) UH 4 

För byggnader, med fler än 100 men högst 500 
bostäder/lägenheter och tillhörande utrymmen, är 
tillsynstiden 4 timmar. 

45 § FMH, 
punkt 2 (a) UH 4 

För lokaler för vård eller annat omhändertagande med 
fler än 25 boenden (ej grupp- och stödboende), är 
tillsynstiden 4 timmar. 

45 § FMH, 
punkt 2 (b) UH 2 

För lokaler för vård eller annat omhändertagande med 
högst 25 boenden (ej grupp- och stödboende), är 
tillsynstiden 2 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Hotell m.m. 

45 § FMH, 
punkt 4 UH 4 

För hotell, pensionat och liknande där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad till mer än 75 
bäddar, är tillsynstiden 4 timmar. 

45 § FMH, 
punkt 5 UH 2 För strandbad, är tillsynstiden 2 timmar. 

58



 

   

 

32 (34) 

 

Taxebilaga 3 – Timavgift (efterskottsbetalning) 
Taxebilaga 3 gäller avgifter för verksamheter som har behov av regelbunden 
tillsyn. Avgifter enligt taxebilaga 3 betalas i efterskott efter utförd tillsyn. 

Bransch Verksamhet Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Avgift 

JORDBRUK 

Djurhållning   U Timavgift 

Uppodling av annan 
mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

1.30 C Timavgift 

Uppodling av annan 
mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

  U Timavgift 

Övriga jordbruks- och 
trädgårdsföretag   U Timavgift 

LIVSMEDEL OCH FODER Annan 
livsmedelstillverkning   U Timavgift 

TRÄVAROR     U Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk 
tillverkning   U Timavgift 

GUMMI- OCH 
PLASTVAROR     U Timavgift 

MINERALISKA 
PRODUKTER 

Cement, betong, kalk, 
krita och gips   U Timavgift 

Andra mineraliska 
produkter   U Timavgift 

METALLBEARBETNING Maskinell bearbetning   U Timavgift 

FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

    U Timavgift 

HANTERING AV 
BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER 

    U Timavgift 
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Bransch Verksamhet Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Avgift 

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA  

Vindkraft   U Timavgift 

Värme- och 
kylanläggningar   U Timavgift 

VATTENFÖRSÖRJNING     U Timavgift 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING     U Timavgift 

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER 

Annan trafikinfrastruktur   U Timavgift 

Hamnar   U Timavgift 

Flygplatser   U Timavgift 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD     U Timavgift 

AVFALL 

Biologisk behandling   U Timavgift 

Deponering 90.281 C Timavgift 

Deponering   U Timavgift 

Lagring som en del av 
att samla in avfall   U Timavgift 

Mekanisk bearbetning 
och sortering   U Timavgift 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

    U Timavgift 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER     U Timavgift 
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Bransch Verksamhet Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Avgift 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Fritidsverksamhet 38 § FMH, 
punkt 3 (e) H Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Bostäder m.m. med 
högst 100 
bostäder/lägenheter. 

45 § FMH, 
punkt 1 (c) UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Undervisning, vård 
m.m. 

45 § FMH, 
punkt 2 (c) UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Samlingslokaler m.m. 45 § FMH, 
punkt 3 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Hotell m.m. med högst 
75 bäddar. 

45 § FMH, 
punkt 4 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Idrottsanläggningar, 
camping, bad m.m. 

45 § FMH, 
punkt 5 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Lokaler för hygienisk 
behandling 

45 § FMH, 
punkt 6  UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Lokaler för förvaring av 
djur 

45 § FMH, 
punkt 7 UH Timavgift 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2022-09-12 

Referens 
KS 2022/00577  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas. 
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa 
upphör att gälla. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Sedan nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i 
kraft 1 januari 2018, kommunfullmäktige beslut 27 november 2017, § 81. 
har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram ett nytt 
taxeunderlag. Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr 
avgifterna i taxan. 
En grundlig genomgång av behovsutredningen för miljöbalksområdet har 
skett inför att det nya taxeföreslaget har arbetats fram. Behovsutredningen 
visar att behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är lägre än nuvarande 
taxa och nuvarande förslag innehåller minskade årliga tillsynsavgifter. Ett 
annat ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 
tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre 
intervaller mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i 
efterskott. 
Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 
prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 
Nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 
handläggningstid är 1 120 kronor föreslås fortsatt gälla. 
                         

Beslutsunderlag 
VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-09, diarienummer VGS-2022-110 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken                          
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Ockelbo kommun 
Datum 
2022-09-12 

 
KS 2022/00577 

Sida 
2(4) 

 

 

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. 
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. 
Taxekonstruktion 
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i kraft 1 
januari 2018, kommunfullmäktige beslut den 27 november 2017, § 81. 
Sedan dess har enbart några mindre justeringar skett. Sedan den gällande 
taxa arbetades fram har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram 
ett nytt taxeunderlag. Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr 
avgifterna i taxan. Genom det har en grundlig genomgång av 
behovsutredningen för miljöbalksområdet skett inför att det nya 
taxeföreslaget har arbetats fram. 
Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 
prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 
Taxebestämmelser (paragrafer) inklusive timavgift 
Taxebestämmelsen är likvärdig med nuvarande taxa med justeringar utefter 
nya taxekonstruktionen. Bland annat har de två nya begreppen 
återkommande tillsyn och regelbunden tillsyn tillkommit. Återkommande 
tillsyn syftar på verksamheter med årlig tillsynsavgift och regelbunden 
tillsyn syftar på verksamheter som har behov av regelbunden tillsyn men där 
avgiftsuttag sker genom timdebitering efter utförd tillsyn.  
Timavgiften har, precis som för den nu gällande taxan, beräkningen enligt 
SKR:s modell för uträkning av handläggningskostnad. Beräkningen visar att 
nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 
handläggningstid är 1 120 kronor fortsatt bör gälla för föreslagen ny taxa.  
Kostnaderna per handläggare har minskat något på grund av att 
förvaltningen växt och fler handläggare/anställda delar på 
overheadkostnader. Dessutom ger det förbättringsarbete med effektivisering 
och förändring av arbetssätt, där timmar kunna flyttats från gemensam tid till 
handläggningstid (produktionstid) att kostnaderna kan fördelas på fler 
handläggningstimmar. 
Taxebilaga 1 - Prövning, anmälan samt övrig tillsyn 
Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte 
omfattas av fasta årliga avgifter (förskottsbetalning) enligt taxebilaga 2 eller 
timavgifter (efterskottsbetalning) enligt taxebilaga 3. 
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Avgift baseras antingen på avgiftsnivåer, timavgift eller ett fast belopp. 
Avgiftsnivåer är förutbestämda och fastställda schablonbelopp och bestäms 
utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång enligt tabell nedan. 
Avgiftsnivå Timmar 

Avgiftsnivå 1 1 tim 

Avgiftsnivå 2 2 tim 

Avgiftsnivå 3 3 tim 

Avgiftsnivå 4 5 tim 

Avgiftsnivå 5 6 tim 

Avgiftsnivå 6 7 tim  

Avgiftsnivå 7 9 tim 

Avgiftsnivå 8 Timavgift 

 
En förändring i taxebilaga 1 är att prövnings-/anmälningsavgiften för 
flertalet av hälsoskyddsverksamheter har minskat. Grunden till föreslagen 
förändringen är att tillsyn av verksamheten bedöms ge mer effekt efter att 
den har startat än vid uppstart i samband med handläggning av 
ansökan/anmälan. 
En annan förändring är att avgiften för strandskyddsdispensärenden för 
etablerad tomt ökar från 3 360 kr (3 timmar) till 6 720 kr (6 timmar). En 
kontroll av nedlagd tid för ärendetypen visar att nuvarande schablon inte 
motsvarar nedlagd tid. För dispensärenden för oetablerad tomt föreslås ingen 
ändring. 
Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift (förskottsbetalning) samt Taxebilaga 3 - 
Timavgift (efterskottsbetalning) 
Det nya taxeförslaget innehåller flera förändringar. För att göra 
taxebilagorna mer lättlästa har exempelvis alla de 
branscher/verksamhetstyper som inte finns i kommunerna, och som inte 
bedöms kommer att lokaliseras inom kommunerna tagits bort. 
Verksamheter med återkommande eller regelbunden tillsyn har delats upp i 
två olika taxebilagor. Taxebilaga 2 avser fast årlig tillsynsavgift med 
förskottsbetalning medan avgifter enligt taxebilaga 3 betalas genom 
timdebitering efter utförd tillsyn. 
Behovsutredningen visar att behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är 
lägre än nuvarande taxa och nuvarande förslag innehåller minskade årliga 
tillsynsavgifter. 
Ett annat ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 
tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre 
intervaller mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i 
efterskott genom taxebilaga 3. En bransch som detta är tydligt för är 
lantbruken där de flesta objekten nu kommer debiteras genom timdebitering i 
efterskott. Fastighetsägare med ett mindre antal bostäder/lägenheter och 
hotell med mindre bäddar är andra typer av verksamheter som har gått över 
till timdebitering. 
Även vissa branscher/verksamheter som förvaltningen saknar tillräckligt 
underlag kring för att bedöma ett korrekt tillsynsbehov har gått över till 
timdebitering. 
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Den nya taxan innehåller generellt färre avgiftsnivåer för C-verksamheterna 
mot tidigare taxa. Förändringen medför att det finnas några verksamheter 
som kommer upp en nivå i tillsynsavgift medan andra ned en nivå. 
Mekaniska verkstäder som är ett område som tidigare haft många 
avgiftsnivåer och med det kommer påverkas av denna förändring. 
Ekonomisk påverkan 
Det nya förslaget innebär en påverkan på ekonomin genom att 
tillsynsavgifter i mindre grad kommer ske genom förskottsbetalning. Detta 
medför en större osäkerhet kring intäkterna, däremot bedöms motsvarande 
avgifter tas in via timdebitering i efterskott när tillsynen skett. 

Beslutet ska skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
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§ 103 Dnr 2022/00576  

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet antas. 
2. Ändringar ska börja gälla den 1 januari 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 
mättjänster. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 
2019, § 125. 
Inom kartverksamheten har en ny kartprodukt tagits fram. Den ska användas 
som underlag vid bygglovsansökningar av t.ex. komplementbyggnader och 
tillbyggnader. 
Kontrollerat kartutdrag föreslås därför att läggas till i taxan och bilaga C 1 
taxetabeller för kart- och mätverksamhet. Kontrollerat kartutdrag ersätter 
produkten förenklad nybyggnadskarta. Det medför att samtliga punkter kring 
förenklad nybyggnadskarta i tabell C 1 Nybyggnadskarta tas bort från taxan. 
Ändringen medför även mindre anpassningar av taxebestämmelserna.  
I samband med detta har en genomsyn av avgifterna för 
fastighetsförteckning och grundkarta genomförts. Dessa två områden bygger 
inte som övriga områden i taxan på genomsnittlig nedlagd tid multiplicerat 
med handläggningskostnaden per timme. Genomgången av nedlagd tid visar 
att avgifter för fastighetförteckning och grundkartor ligger i rätt nivå. 
Däremot sker mindre justeringar för att anpassa avgifterna till nedlagd tid 
multiplicerat med handläggningskostnaden per timme. Ett undantag gäller 
för mindre grundkartorna med storlek 0,1–4,0 hektar och 4,1–5,0 hektar där 
även en liten ökning av avgiften föreslås med 586 kr respektive 700 kr mot 
tidigare taxa.  
Det föreslås inte några ändringar i bilaga A – Taxetabeller för lov, anmälan 
mm eller bilaga B – Taxetabeller för planavgift och planbesked. 
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Beslutsunderlag 
VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-11 
Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet med förslag till ändringar markerad                          

Inlägg 
Marit Rempling (C) 
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KOMMUNAL TAXA 
FÖR OCKELBO KOMMUN 

  

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet 
Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2019, § 125, reviderad den 29 
november 2021, § 83 och x. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för  
A. 
1. beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
B. 
1. planbesked, 
2. upprättande av detaljplaner, planprogram och 
områdesbestämmelser. Avgiften tas ut via planavtal eller i 
samband med bygglov. 
C. 
1. upprättande av nybyggnadskarta, grundkarta och 
fastighetsförteckning, 
2. utstakning, fastighetsrättsliga uppdrag och kontrollerat 
kartutdrag, 
3. annan tid- och kostnadskrävande kart- och mätverksamhet 
inklusive uppdragsverksamhet. 
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Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

2 § Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga A 
(Taxetabeller för lov, anmälan mm), bilaga B (Taxetabeller för 
planavgift och planbesked), bilaga C (Taxetabeller för kart- och 
mätverksamhet). Beloppen i tabellerna har beräknats genom att 
framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har 
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av 
åtgärd som ärendet avser. 
Areabestämning 
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, 
används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009. 
Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet kommer in 
med undantag för planavgift i samband med planavtal. Där baseras 
avgiften på den taxa som gäller vid planavtalets ingående. 
Ändring av gällande lov 
För ansökan om att göra ändring i ett tidigare beviljat gällande lov 
utgår avgift enligt den tabell där åtgärden återfinns. Om nämnden 
finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan 
avgiften grundas på timdebitering. 
Förnyelse av lov 
För ansökan om förnyelse av ett tidigare beviljat gällande lov utgår 
avgift enligt tabell A 9. Med förnyelse av lov avses prövning på 
befintliga handlingar och att ansökan har kommit in innan det 
gamla lovet har upphört att gälla. 
Tidsbegränsade bygglov 
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 
kap. 33 § PBL) som för ett permanent bygglov för motsvarande 
åtgärd. 
Om förhandsbesked finns 
Om ett gällande förhandsbesked för åtgärden finns när ansökan 
kommer in, ska avgift tas ut som för planenligt bygglov även om 
det är planavvikelse eller utanför planlagt område. Förutsatt att 
förhandsbeskedets villkor följs. 

 
  

69



 

   

 

 

 Flera olika åtgärder i samma ärende 
Om ett ärende om lov och/eller anmälan innehåller flera olika typer 
av åtgärder ska full avgift betalas för åtgärden som medför högst 
avgift med tillägg av 50 procent av summan av den åtgärd som 
medför näst högst avgift. För övriga åtgärder tas ingen avgift ut. 
Detta under förutsättning att allt ingår i samma ansökan.  
Flera byggnader i samma ärende 
Om ett ärende som härrör till tabell A 2 rör flera byggnader ska 
deras area räknas samman och avgift tas ut enligt tabell A 2. 
Undantag om avgiften blir lägre genom att räkna varje byggnad för 
sig. 
Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas 
avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per 
timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Avgift 
tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd tid. I ärenden med 
timdebitering tas avgift för nedlagd tid fram till huvudbeslutet ut i 
det beslutet, för tid nedlagd under genomförandeskedet tas avgift ut 
i samband med slutbesked. 
Timdebitering används även om en åtgärd inte kan hänföras till en 
särskild grupp i tabellerna.  
Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är  

• 936 kronor för ärenden i bilaga A   
• 1 270 kronor för ärenden i bilaga B 
• 1 170 kronor för ärenden i bilaga C 

Avgift under kvällar, helgdagar, m.m. 
Om arbete, på beställarens/exploatörens begäran, utförs vardagar 
mellan klockan 18.00 och 06.00, lördagar, söndagar, helgdagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och 
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie avgift. 
Gäller både vid timdebitering och för fasta avgifter. 
Reducering under vintersäsongen 
Avgifterna i bilaga A (Taxetabeller för lov, anmälan mm) 
reduceras med 20 % för ärenden som inkommit och 
komplettförklarats under perioden första november till och med 
den sista februari. 
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning  
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas 
avgift ut som timdebitering för den handläggningstid som har lagts 
ner i ärendet, om inte annat framgår av tabell A 17 – A 19.  
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Höjning/sänkning av avgift 
Finner Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att det finns 
skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 
nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag rätt att 
besluta om detta. 

Betalning av avgift m.m. 

3 § Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren/exploa-
tören mot faktura när denne tillställts Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd beslut, då beställd handling levererats 
eller beställd åtgärd vidtagits.  
Betalning av planavgift enligt avtal ska ske enligt de villkor som 
anges i avtalet.  
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills 
betalning sker. 
Avgift får även tas ut i förskott. 
Icke utnyttjade bygglov/anmälan 
Bygglovs- och anmälningsavgiften tas normalt ut i samband med 
huvudbeslutet. Därmed tas avgift för vissa åtgärder ut i förskott. 
Om åtgärden inte genomförs innan beslutet förfallit eller upphävts 
av högre instans återbetalas, om sökanden begär det den del av 
avgiften som berör åtgärder som ännu inte utförts av nämnden. En 
sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att beslutet 
förfallit. Ingen ränta betalas ut. 

 
4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra 

Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i fakturan. 
 

Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2020 och de senaste ändringarna den 1 
januari 2023. 

Bilagor 
A – Taxetabeller för lov, anmälan mm  
B – Taxetabeller för planavgift och planbesked 
C – Taxetabeller för kart- och mätverksamhet 
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Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

A
A 1

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 1.1 Planenligt 21 528 kr 6 552 kr

A 1.2 Planavvikelse 25 740 kr 10 764 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 26 676 kr 11 700 kr

A 1.4 Planenligt 20 592 kr 5 616 kr

A 1.5 Planavvikelse 24 804 kr 9 828 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 25 740 kr 10 764 kr

A 1.7 Planenligt 9 360 kr 5 616 kr

A 1.8 Planavvikelse 13 572 kr 9 828 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 14 508 kr 10 764 kr

A 1.10 Planenligt 12 168 kr 3 744 kr

A 1.11 Planavvikelse 16 380 kr 7 956 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 12 168 kr 3 744 kr

A 1.13 Planenligt 5 616 kr 3 744 kr

A 1.14 Planavvikelse 9 360 kr 7 488 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 5 616 kr 3 744 kr

A 1.16 Planenligt 12 168 kr 3 744 kr

A 1.17 Planavvikelse 15 912 kr 7 488 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 15 912 kr 7 488 kr

A 1.19 Planenligt 5 616 kr 3 744 kr

A 1.20 Planavvikelse 7 488 kr 5 616 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 5 616 kr 3 744 kr

A 1.22 Planenligt 9 360 kr 3 276 kr

A 1.23 Planavvikelse 11 232 kr 5 148 kr

A 1.24 Utanför planlagt område 9 360 kr 3 276 kr

A 1.25 Planenligt 4 680 kr 3 276 kr

A 1.26 Planavvikelse 6 552 kr 5 148 kr

A 1.27 Utanför planlagt område 4 680 kr 3 276 kr

A 1.28 Planenligt 8 892 kr 2 340 kr

A 1.29 Planavvikelse 9 828 kr 3 276 kr

A 1.30 Planenligt 3 744 kr 2 340 kr

A 1.31 Planavvikelse 4 680 kr 3 276 kr

Taxetabeller för lov, anmälan mm
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad av 
komplementbyggnad samt 
enkel tillbyggnad av 
bostadshus, såsom altan, 
uterum, farstukvist, carport.

Ärendetyp

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad av bostadshus

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus 
med högst två bostäder

Nybyggnad av 
komplementbyggnad

Med tekniskt samråd

Nybyggnad av ett en- eller 
tvåbostadshus

Fasad- eller takmaterialbyte, 
omfärgning/kulörbyte eller 
annan ändring som påverkar 
byggnadens utseende
(PBL 9 kap 2 § p 3 c)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd
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Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x
A 1.32 Planenligt 12 168 kr 3 744 kr

A 1.33 Planavvikelse 15 912 kr 7 488 kr

A 1.34 Utanför planlagt område 15 912 kr 7 488 kr

A 1.35 Planenligt 5 616 kr 3 744 kr

A 1.36 Planavvikelse 9 360 kr 7 488 kr

A 1.37 Utanför planlagt område 9 360 kr 7 488 kr

A 1.38 11 700 kr 3 276 kr

A 2

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 2.1 Planenligt 12 168 kr 3 744 kr

A 2.2 Planavvikelse 15 912 kr 7 488 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 15 912 kr 7 488 kr

A 2.4 Planenligt 7 488 kr 3 744 kr

A 2.5 Planavikelse 11 232 kr 7 488 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 11 232 kr 7 488 kr

A 2.7 Planenligt 22 464 kr 7 488 kr

A 2.8 Planavvikelse 26 208 kr 11 232 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 29 016 kr 14 040 kr

A 2.10 Planenligt 11 232 kr 6 552 kr

A 2.11 Planavikelse 15 912 kr 11 232 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 18 720 kr 14 040 kr

A 2.13 Planenligt 34 632 kr 15 912 kr

A 2.14 Planavvikelse 44 928 kr 26 208 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 49 608 kr 30 888 kr

A 2.16 Planenligt 51 480 kr 25 272 kr

A 2.17 Planavikelse 61 776 kr 35 568 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 66 456 kr 40 248 kr

A 2.19 Planenligt 67 392 kr 34 632 kr

A 2.20 Planavikelse 77 688 kr 44 928 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 82 368 kr 49 608 kr

A 2.22 Planenligt 85 176 kr 43 992 kr

A 2.23 Planavikelse 100 152 kr 58 968 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 109 512 kr 68 328 kr

Vid handläggning av ärenden enligt punkterna A 2.13 - A 2.18 och A 2.43 - A 2.45, 
markerat med *, där nedan fyra kriterier uppfylls nedskrivs avgiften med 50 %. 
• Oisolerad eller öppenarea
• En våning
• Huvudsakligen ett rum/en hall
• Endast en brandcell

Nybyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

Ärendetyp

Med tekniskt samråd
Ändrad användning till en- eller 
tvåbostadshus samt inreda 
ytterligare en bostad i 
enbostadhus (om lovpliktigt) 
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en 
och samma ansökan (gruppbebyggelse)

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA)

Nybyggnad  51-150 kvm 
(BTA+OPA)

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad  151-1000 kvm (BTA+OPA) (*se ovan)

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) (*se ovan)
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Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x
A 2.25 Planenligt 11 232 kr 3 744 kr

A 2.26 Planavvikelse 14 976 kr 7 488 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 14 976 kr 7 488 kr

A 2.28 Planenligt 6 084 kr 3 744 kr

A 2.29 Planavikelse 9 828 kr 7 488 kr

A 2.30 Utanför planlagt område 9 828 kr 7 488 kr

A 2.31 Planenligt 15 912 kr 5 616 kr

A 2.32 Planavvikelse 20 124 kr 9 828 kr

A 2.33 Utanför planlagt område 20 124 kr 9 828 kr

A 2.34 Planenligt 8 892 kr 5 616 kr

A 2.35 Planavikelse 13 104 kr 9 828 kr

A 2.36 Utanför planlagt område 13 104 kr 9 828 kr

A 2.37 Planenligt 24 336 kr 9 360 kr

A 2.38 Planavvikelse 31 356 kr 16 380 kr

A 2.39 Utanför planlagt område 31 356 kr 16 380 kr

A 2.40 Planenligt 14 976 kr 9 360 kr

A 2.41 Planavvikelse 21 996 kr 16 380 kr

A 2.42 Utanför planlagt område 21 996 kr 16 380 kr

A 2.43 Planenligt 37 440 kr 15 912 kr

A 2.44 Planavikelse 47 736 kr 26 208 kr

A 2.45 Utanför planlagt område 47 736 kr 26 208 kr

A 2.46 Planenligt 51 480 kr 25 272 kr

A 2.47 Planavikelse 61 776 kr 35 568 kr

A 2.48 Utanför planlagt område 61 776 kr 35 568 kr

A 2.49 Planenligt 57 096 kr 29 952 kr

A 2.50 Planavikelse 67 392 kr 40 248 kr

A 2.51 Utanför planlagt område 67 392 kr 40 248 kr

A 2.52 Planenligt 10 764 kr 2 808 kr

A 2.53 Planavikelse 13 572 kr 5 616 kr

A 2.54 Planenligt 4 680 kr 2 808 kr

A 2.55 Planavikelse 7 488 kr 5 616 kr

A 2.56 Planenligt 12 168 kr 3 744 kr

A 2.57 Planavikelse 15 912 kr 7 488 kr

A 2.58 Utanför planlagt område 15 912 kr 7 488 kr

A 2.59 Planenligt 6 084 kr 3 744 kr

A 2.60 Planavikelse 9 828 kr 7 488 kr

A 2.61 Utanför planlagt område 9 828 kr 7 488 kr

A 2.62 Planenligt 22 464 kr 9 360 kr

A 2.63 Planavikelse 26 208 kr 13 104 kr

A 2.64 Utanför planlagt område 26 208 kr 13 104 kr

A 2.65 Planenligt 14 040 kr 9 360 kr

A 2.66 Planavikelse 17 784 kr 13 104 kr

A 2.67 Utanför planlagt område 17 784 kr 13 104 kr

TIllbyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA)

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) (*se ovan)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad  151-1000 kvm 
(BTA+OPA)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad  51-150 kvm 
(BTA+OPA)

Med tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Fasad- eller takmaterialbyte, 
omfärgning/kulörbyte eller 
annan ändring som påverkar 
byggnadens utseende
(PBL 9 kap 2 § p 3c)

Tillbyggnad  ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Utan tekniskt samråd

Ändrad användning, inreda 
ytterligare bostad eller inreda 
ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, ≥101 
kvm  (BTA)
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Ändrad användning, inreda 
ytterligare bostad eller inreda 
ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, 0-100 
kvm (BTA)
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd
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A 3

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 3.1 3 744 kr 2 340 kr

A 3.2 6 084 kr 4 680 kr

A 3.3 234 kr 234 kr

A 3.4 468 kr 468 kr

A 4

A 4.1

A 4.2

A 4.3

A 4.4

A 4.5

A 4.6

A 4.7

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Avgift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor 
som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är 
högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre 
än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en 
vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, 
i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp
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A 5

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 5.1 Planenligt 9 360 kr 3 744 kr

A 5.2 Planavvikelse 11 232 kr 5 616 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 11 232 kr 5 616 kr

A 5.4 Planenligt 3 744 kr 2 340 kr

A 5.5 Planavvikelse 7 956 kr 5 616 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 5 148 kr 3 744 kr

A 5.7 Planenligt 9 360 kr 3 744 kr

A 5.8 Planavvikelse 11 232 kr 5 616 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 11 232 kr 5 616 kr

A 5.10 Planenligt 3 744 kr 2 340 kr

A 5.11 Planavvikelse 7 956 kr 5 616 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 5 148 kr 3 744 kr

A 5.13 Planenligt 3 744 kr 2 340 kr

A 5.14 Planavvikelse 7 956 kr 5 616 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 5 148 kr 3 744 kr

A 6

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 6.1 4 212 kr 4 212 kr

A 6.2 4 212 kr 4 212 kr

A 7

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 7.1 Planenligt 3 276 kr 3 276 kr

A 7.2 Planavvikelse 4 212 kr 4 212 kr

A 7.3 Utanför detaljplan 4 212 kr 4 212 kr

A 7.4

Förnyelse av lov om ansökan kommit in innan det gamla 
lovet upphört att gälla

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Parkeringsplatser utomhus

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 

Transformatorstation

Utan tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Ändring och förnyelse av lov

Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Ändring av lov om ansökan kommit in innan det gamla lovet upphört att gälla Enligt den tabell där 
åtgärden återfinns eller om 
motiverat timdebitering

Mur eller plank

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
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A 8

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 8.1 Med tekniskt samråd 7 020 kr 4 680 kr

A 8.2 Utan tekniskt samråd 2 808 kr 2 808 kr

A 8.3 Med tekniskt samråd 7 488 kr 5 148 kr

A 8.4 Utan tekniskt samråd 3 276 kr 3 276 kr

A 8.5 Med tekniskt samråd 7 488 kr 5 148 kr

A 8.6 Utan tekniskt samråd 2 340 kr 2 340 kr

A 8.7 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.8 Utan tekniskt samråd 2 340 kr 2 340 kr

A 8.9 Med tekniskt samråd 6 552 kr 3 744 kr

A 8.10 Utan tekniskt samråd 2 340 kr 2 340 kr

A 8.11 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.12 Utan tekniskt samråd 2 340 kr 2 340 kr

A 8.13 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.14 Utan tekniskt samråd 2 340 kr 2 340 kr

A 8.15 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.16 Utan tekniskt samråd 2 808 kr 2 808 kr

A 8.17 Timdebitering Timdebitering

A 8.18 Med tekniskt samråd 13 104 kr 9 360 kr

A 8.19 Utan tekniskt samråd 3 744 kr 3 744 kr

A 8.20
Med tekniskt samråd

7 488 kr 4 680 kr

A 8.21
Utan tekniskt samråd

3 276 kr 3 276 kr

A 8.22
Med tekniskt samråd

9 360 kr 7 020 kr

A 8.23
Utan tekniskt samråd

3 744 kr 3 744 kr

A 8.24
Med tekniskt samråd

8 424 kr 6 084 kr

A 8.25
Utan tekniskt samråd

3 276 kr 3 276 kr

A 8.26 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.27 Utan tekniskt samråd 3 276 kr 3 276 kr

A 8.28 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.29 Utan tekniskt samråd 3 276 kr 3 276 kr

A 8.30 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.31 Utan tekniskt samråd 3 276 kr 3 276 kr

Ändring av  
komplementbyggnad till 
komplementbostadshus
(PBF 6 kap 5 § p 11)

Installation eller väsentlig 
ändring av anordning för 
ventilation

Nybyggnad eller väsentlig 
ändring av ett vindkraftverk

Installation eller väsentlig 
ändring av hiss

Anmälningspliktiga åtgärder

Rivning av byggnad eller en 
del av byggnad

Installation eller väsentlig 
ändring av eldstad eller 
rökkanal

Nybyggnad eller tillbyggnad, 
vid minskad lovplikt

Ärendetyp

Ny- eller tillbyggnad av 
attefallshus - 
komplementbostadshus
(PBL 9 kap 4a §)

Installation eller väsentlig 
ändring av anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp

Attefallstillbyggnad
(PBL 9 kap 4b § p 1)

Ändring som berör 
byggnadens bärande delar 
eller ändring av planlösning

Attefallstakkupa
(PBL 9 kap 4b § p 2)

Inreda ytterligare bostad i 
enbostadhus
(PBL 9 kap 4c §)

Ny- eller tillbyggnad av 
attefallshus - 
komplementbyggnad
(PBL 9 kap 4a §)

Underhåll av byggnadsverk med skyddsbestämmelser (q-märkning)

Ändring av byggnad som 
väsentligt påverkar 
brandskyddet
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A 9

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 9.1 Planenligt 7 488 kr 1 872 kr

A 9.2 Planavvikelse 8 892 kr 3 276 kr

A 9.3 Planenligt 3 276 kr 1 872 kr

A 9.4 Planavvikelse 4 680 kr 3 276 kr

A 10

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 10.1 7 488 kr 2 808 kr

A 10.2 4 212 kr 2 808 kr

A 11

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 11.1 BTA 0 - 1 000 kvm 11 232 kr 11 232 kr

A 11.2 BTA  ≥ 1001 kvm 14 976 kr 14 976 kr

A 12

A 12.1

A 13

A 13.1

A 14

A 14.1

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ingripandebesked

Utan takniskt samråd

Villkorsbesked

Förhandsbesked

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Marklov

Villkorsbesked

Rivningslov
Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Förhandsbesked

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Avgift
Timdebitering

3 744 kr

Extra arbetsplatsbesök

Avgift
Timdebitering

Ingripandebesked

Avgift
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A 15

A 15.1

A 15.2

A 16

A 16.1 Andra tids- eller 
kostnadskrävande åtgärder

A 17

A 17.1 Avslag

A 18

A 18.1 Avskrivning

A 18.2

A 19

A 19.1 Avvisning Timdebitering

Avvisning

Avskrivning

Avslag

Avgift fram till och med 
huvudbeslut i enlighet med 
tillämplig tabell

Avgift
Timdebitering

Ingen avgiftAvskrivande av lov- eller anmälansärende som avser åtgärd som ej är lov- eller 
anmälningspliktig.

Ärendetyp

Avgift

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp Avgift

Ärendetyp

Avgift

Avgift
I enlighet med tillämplig 

tabell
Timdebitering

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 
någon av taxans övriga tabeller
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B. 
B 1

Avgift
B 1.1 Planbesked, positivt och negativt

Avgiften debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från 
kommande planavgift vid upprättande av detaljplan.

16 510 kr

 B 2

Avgift
I samband med ny planläggning tas planavgift ut i förskott och slutregleras vid beslut 
om att planen antas, godkänns eller upphävs. Förskottsavgift tas ut enligt följande 
princip: 25 % vid planstart, 50 % vid samråd och  25 % efter antagandet.

I planavtalet ingår en betalningsplan som är till för att fördela kostnaderna över 
planarbetets gång. Planavtalet reglerar också betalningsskyldigheten i händelse av att 
planarbetet avbryts med mera.

Alla utredningar som krävs som underlag för planarbetet betalas av byggherren.

Planavtal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan, eller 
ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar betalningsvillkor och parternas 
åtagande i övrigt. Vid upprättande av planavtal ska planavgiftens belopp i första hand 
baseras på de fasta priserna i tabellen. I fall då det inte går att definiera en brutto- 
eller öppenarea, exempelvis vid upprättande av detaljplan för att skapa en park eller 
bygga en väg, eller då fasta priser av andra skäl inte är tillämpbara, kan timdebitering 
tillämpas.

Fasta priser baserat på area
I avgiften ingår inte kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning. Avgift för 
planbesked ingår inte heller i avgiften.
Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive 
bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatören
vill få prövad i planläggningen.

 B 2.1 ≤500 92 710 kr
 B 2.2 501–1 000 149 860 kr
 B 2.3 1 001–2 000 210 820 kr
 B 2.4 2 001–3 500 241 300 kr
 B 2.5 3 501–5 000 285 750 kr
 B 2.6 5 001–10 000 368 300 kr
 B 2.7 10 001–15 000 450 850 kr
 B 2.8 15 001–20 000 533 400 kr
 B 2.9 Därutöver för varje 500-intervall 82 550 kr

 B 2.10 50 001 eller mer 1 028 700 kr
Timdebitering för planarbete

 B 2.11 Brutto- eller öppenarea går inte att definiera eller andra skäl när fast pris inte är 
tillämpbart. 

Timdebitering

Planavgift som avser upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser
 B 2.12 Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (äldre fastighetsplan, 

tomtindelningsbestämmelser) vid enkelt plan-förfarande som sker
genom ändring genom tillägg till gällande detaljplan. Inga andra bestämmelser 
ändras. En eller ett fåtal fastigheter.

Timdebitering

Övriga planavgifter
 B 2.13 Områdesbestämmelser Timdebitering
 B 2.14 Planprogram Timdebitering

Taxetabeller för planavgift och planbesked
Planbesked

Ärendetyp

Planavgift för planarbeten som regleras i planavtal

Ärendetyp
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B 3
Avgift

I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal, tas avgift ut i samband med 
bygglov och senast vid beslut om startbesked. Gäller detaljplaner som antagits med 
stöd av PBL.

Planavgift tas inte ut inom områden med områdesbestämmelser enligt PBL.

Planavgift tas ut för planer där fastighetsindelningsbestämmelser införts eller 
upphävts i syfte att tillåta en förändrad fastighetsindelning i ett område. Det gäller 
även planer från tiden före PBL, som ändrats genom tillägg.

Planavgiften består av fasta priser för ärenden som rör en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus. För övriga byggnader och 
anläggningar tas planavgift ut baserat på area i kvadratmeter (bruttoarea + 
öppenarea).

Planavgift tas endast ut i samband med bygglovpliktiga åtgärder, alltså inte för 
exempelvis friggebodar. Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan 
(9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap.33 § PBL). Planavgift kan 
dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen 
(tolkningsutrymme).

Planavgift för en- och tvåbostadshus, tillbyggnad och/eller komplementbyggnader
B 3.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, 

sammanglagt max 100 kvm
23 850 kr

B 3.2 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, 
sammanglagt större än 100 kvm

57 240 kr

B 3.3 Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm i 
separat ärende

0 kr

B 3.4 Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshu, 51-100 kvm i 
separat ärende

14 310 kr

B 3.5 Mycket enkla anläggningar/byggnader, t.ex. taktäckta uteplatser som inte är 
bygglovsbefiade, skärmtak, glasade uteplatser, förråd, nätstationer och liknande, 
max 100 kvm i separat ärenden

14 310 kr

Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive 
bygglovpliktiga komplementbyggnader. Gäller både nybyggnad och tillbyggnad.

B 3.6 1-50 19 080 kr
B 3.7 51-100 28 620 kr
B 3.8 101-200 38 160 kr
B 3.9 201-300 47 700 kr

B 3.10 301-400 66 250 kr
B 3.11 401-700 94 870 kr
B 3.12 701-1 000 123 490 kr
B 3.13 1 001-2 000 171 190 kr
B 3.14 2 001-3 000 218 360 kr
B 3.15 3 001-4 000 266 060 kr
B 3.16 4 001-6 000 322 770 kr
B 3.17 6 001-8 000 417 640 kr
B 3.18 8 001-11 000 474 880 kr
B 3.19 11 010-15 000 593 600 kr
B 3.20 Därutöver för varje 5 000-intervall 108 120 kr

Övriga byggnader

Planavgift för gällande planer
Ärendetyp
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C
C 1

Avgift

C 1.1 11 408 kr

C 1.2 11 408 kr

C 1.3 4 680 kr

C 1.4 Timdebitering, däremot 
inte lägre än kostnaden 
för 15 000 kvm enligt  C 
1.3

C 1.5 7 605 kr

C 1.6 Timdebitering

C 1.7 Timdebitering

Taxetabeller för kart- och mätverksamhet
Nybyggnadskarta

Kontroll och uppdatering

I normal nybyggnadskarta ingår bland annat följande information: 
fastighetsindelning, rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, 
vattendrag, markhöjder, arbetsfix, murar, staket och fornminnen. Gällande 
detaljplaner och bestämmelser har tolkats in tillsammans med uppgifter om 
infrastruktur för kommunala va-ledningar och fjärrvärme. 

Kontroll av karta enligt C 1

Nybyggnadskarta för alla en- och tvåbostadshus oavsett fastighetens yta (ej 
gruppbyggda en- och tvåbostadshus)
Nybyggnadskarta för alla åtgärder förutom de som listas i C 1.1 där kartbilden 
visar en yta på max 3 000 kvm
Kostnadstillägg på nybyggnadskarta enligt C 1.2 per påbörjad 
3 000 kvm utöver de första 3 000 kvm men maximalt 15 000 kvm
Nybyggnadskarta där kartbilden visar en yta på mer än 15 000 kvm

Tillägg per tillkommande angränsande fastighet i samma beställning

Ärendetyp

Uppdatering av karta enligt C 1
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C 2

Avgift

Area i hektar
C 2.1 16 380 kr
C 2.2 18 720 kr
C 2.3 21 645 kr
C 2.4 25 740 kr
C 2.5 29 835 kr
C 2.6 33 930 kr
C 2.7 38 025 kr
C 2.8 4 095 kr

C 2.9 Timdebitering

C 2.10 Timdebitering

C 3

Avgift

C 3.1 1 170 kr
C 3.2 2 340 kr
C 3.3 293 kr
C 3.4 293 kr

C 3.5 Timdebitering

Inmätning av annat än det som normalt ingår i grundkartan

Tillägg per fastighet

Uppdatering av fastighetsförteckning enligt C 3

0,1 - 4,0
4,1 - 5,0
5,1 - 6,0
6,1 - 7,0
7,1 - 8,0

Avgiften för fastighetsförteckning i samband med detaljplanering baseras på 
grundavgiften med tillägg för varje fastighet och rättighet.

Fastighetsförteckningar för annat ändamål än underlag till detaljplanering 
betraktas som fastighetsrättsligt uppdrag och faktureras enligt gällande taxa för 
fastighetsrättsliga uppdrag.

Uppdatering av karta enligt C 2
Uppdatering

Uppdatering

Grundavgift 201 eller fler fastigheter

Fastighetsförteckning

Ärendetyp

Tillägg per rättighet

Ärendetyp

Kostnadstillägg på grundkarta utöver 10,0 hektar per påbörjad hektar
9,1 - 10,0

Grundkartan baseras på en kvalitetskontrollerad form av baskarta och används 
som underlag när man gör en ny detaljplan.
Kvalitetskontrollen innebär att man extra noga går igenom att kartan stämmer med 
verkligheten. I grundkarta ingår normalt följande information: fastighetsindelning, 
rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, vattendrag, murar, 
staket och fornminnen samt nivåkurvor (höjddata) som skapats från lantmäteriets 
höjddata.

Avgift för upprättande av grundkarta utgår från arean på kartan, räknat i hektar. 
Stora ytor utan kartinformation räknas bort från arean.

Grundkarta

8,1 - 9,0

Inmätning av annat

Grundavgift 1 - 200 fastigheter
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Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

C 4

Avgift

C 4.1 Grovutstakning, för en- och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

4 680 kr

C 4.2 Grovutstakning, för annat än en- 
och tvåbostadshus

8 190 kr

C 4.3 Finutstakning, för en och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

5 850 kr

C 4.4 Finutstakning, för annat än en- och 
tvåbostadshus

9 360 kr

C 4.5 Grovutstakning, för en- och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

439 kr

C 4.6 Grovutstakning, för annat än en- 
och tvåbostadshus

439 kr

C 4.7 Finutstakning, för en och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

731 kr

C 4.8 Finutstakning, för annat än en- och 
tvåbostadshus

731 kr

C 4.9
Grov- eller finutstakning för ny- och 
tillbyggnad, 13 hörn eller fler

Timdebitering, däremot 
inte lägre än kostnaden 
för 12 hörn enligt C 4.5 - 
C 4.8

C 4.10 1 463 kr

C 4.11 1 170 kr

C 5

Avgift
C 5.1 2 340 kr
C 5.2 293 kr

C 6

Avgift
C 6.1 Timdebitering

Tillägg per hörn utöver de 4 första, upp till 
12 hörn

Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen i samma bygglov

Gränsutvisning (25 % moms tillkommer)

Gränsutvisning

Objekt, 1 - 4 hörn
Tillägg per hörn utöver de fyra första

Godkännande av sakkunnig/ansvarig person

Ärendetyp

Ärendetyp
Avgiften för utstakning skrivs ned med 15 % när det i utstakningsärendet 
lämnas in ett digitalt underlag för situationsplan. Kravet är att underlaget är en 
dwg-fil som är baserad på nybyggnadskartan och som inte är förändrad i skala, 
koordinatsystem eller förvanskad på annat sätt.

Ärendetyp

Lägeskontroll (25 % moms tillkommer)

Godkännande av sakkunnig/ansvarig person för utstakning/inmätning i egen 
regi

Utstakning (25 % moms tillkommer)

För ny- och tillbyggnad, 1-4 hörn
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Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

C 7

Avgift
C 7.1 Timdebitering. 

För uppdrag som måste 
ske av mätlag sker 
debitering för 
mätpersonalens 
sammanlagda tid som 
lagts ner i ärendet.

C 8

Avgift

C 8.1 Timdebitering

C 9
Avgift

C 9.1 2 340 kr
C 9.2 585 kr

C 9.3 Timdebitering, däremot 
inte lägre än kostnaden 
för 15 000 kvm enligt C 
9.1 + C 9.2

Ärendetyp
I ett kontrollerat kartutdrag ingår bland annat: Kontrollerad fastighetsindelning, 
officialrättigheter, prickmark, U-områden, byggnader och vägar. Vid behov görs 
mätning på plats.

Kontrollerat kartutdrag där kartbilden visar en yta på max 3 000 kvm
Kostnadstillägg på kontrollerat kartutdrag enl. punkt C 9.1 per påbörjad 3 000 
kvm utöver de första 3 000 kvm men maximalt 15 000 kvm
Kontrollerat kartutdrag där kartbilden visar en yta på mer än 15 000 kvm

Kontrollerat kartutdrag (25% moms tillkommer)

Fastighetsrättsliga åtgärder (25 % moms tillkommer)

Ärendetyp

Fastighetsrättsliga uppdrag

För fastighetsbildning, t.ex. avstyckning, fastighetsreglering och 
fastighetsbestämning, finns särskild taxa, beslutad av lantmäterimyndigheten. 

För övriga fastighetsrättsliga uppdrag (fastighetsägarförteckning, 
servitutsutredningar och andra fastighetsutredningar etc.) tillämpas taxa för 
fastighetsrättsliga åtgärder nedan.

Ärendetyp
Uppdragsverksamhet

Andra kart- och mätningstjänster (25 % moms tillkommer)
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Sandvikens kommun 

Nämnd/Styrelse 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
Mötets diarienummer 

VGS2022/8 
Sida 

17(30) 

 

 

§ 126 Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, Ockelbo kommun 

Diarienummer VGS-2022-107 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, och att 

2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 
mättjänster. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 2019, 
§ 125. 

Inom kartverksamheten har en ny kartprodukt tagits fram. Den ska användas 
som underlag vid bygglovsansökningar av till exempel komplementbyggnader 
och tillbyggnader. 

Kontrollerat kartutdrag föreslås därför att läggas till i taxan och bilaga C- 
taxetabeller för kart- och mätverksamhet. Kontrollerat kartutdrag ersätter 
produkten förenklad nybyggnadskarta. Det medför att samtliga punkter kring 
förenklad nybyggnadskarta i tabell C 1 Nybyggnadskarta tas bort från taxan. 

Ändringen medför även mindre anpassningar av taxebestämmelserna. 

I samband med detta har en genomsyn av avgifterna för fastighetsförteckning 
och grundkarta genomförts. Dessa två områden bygger inte som övriga 
områden i taxan på genomsnittlig nedlagd tid multiplicerat med 
handläggningskostnaden per timme. Genomgången av nedlagd tid visar att 
avgifter för fastighetförteckning och grundkartor ligger i rätt nivå. Däremot 
sker mindre justeringar för att anpassa avgifterna till nedlagd tid multiplicerat 
med handläggningskostnaden per timme. Ett undantag gäller för mindre 
grundkartorna med storlek 0,1–4,0 hektar och 4,1–5,0 hektar där även en liten 
ökning av avgiften föreslås med 586 kr respektive 700 kr mot tidigare taxa. 

Det föreslås inte några ändringar i bilaga A – Taxetabeller för lov, anmälan 
mm eller bilaga B – Taxetabeller för planavgift och planbesked. 

  

Protokoll 2022-08-23 §§ 112-116, 119-136
(Signerat, SHA-256 8D9CC7A57E85625DF70807C9591B2673B7DB1CE11B386B46BF0D06437E2247B9)

Sida 17 av 31
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Sandvikens kommun 

Nämnd/Styrelse 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
Mötets diarienummer 

VGS2022/8 
Sida 

18(30) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-11, diarienummer VGS-2022-107 
Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet 
med förslag till ändringar markerade 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen, Ockelbo kommun 
 
 
  

Protokoll 2022-08-23 §§ 112-116, 119-136
(Signerat, SHA-256 8D9CC7A57E85625DF70807C9591B2673B7DB1CE11B386B46BF0D06437E2247B9)

Sida 18 av 31
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Jenny Holm 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 
2022-08-11 

 
Sida 
1(2) 

Diarienummer 
VGS-2022-107 

 

Kommunfullmäktige Ockelbo 

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, och 

2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2023. 

Ärendet 
Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 
mättjänster. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 
2019, § 125. 

Inom kartverksamheten har en ny kartprodukt tagits fram. Den ska användas 
som underlag vid bygglovsansökningar av t.ex. komplementbyggnader och 
tillbyggnader. 

Kontrollerat kartutdrag föreslås därför att läggas till i taxan och bilaga C- 
taxetabeller för kart- och mätverksamhet. Kontrollerat kartutdrag ersätter 
produkten förenklad nybyggnadskarta. Det medför att samtliga punkter kring 
förenklad nybyggnadskarta i tabell C 1 Nybyggnadskarta tas bort från taxan. 

Ändringen medför även mindre anpassningar av taxebestämmelserna. 

I samband med detta har en genomsyn av avgifterna för 
fastighetsförteckning och grundkarta genomförts. Dessa två områden bygger 
inte som övriga områden i taxan på genomsnittlig nedlagd tid multiplicerat 
med handläggningskostnaden per timme. Genomgången av nedlagd tid visar att 
avgifter för fastighetförteckning och grundkartor ligger i rätt nivå. Däremot sker 
mindre justeringar för att anpassa avgifterna till nedlagd tid multiplicerat med 
handläggningskostnaden per timme. Ett undantag gäller för mindre 
grundkartorna med storlek 0,1–4,0 hektar och 4,1–5,0 hektar där även en 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnummer 

Sandvikens kommun Stadshuset, Odengatan 37 026-24 00 00 vgs@sandviken.se 212000–2346 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 Hemsida  

811 80 Sandviken   www.sandviken.se  

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning  2 (2) 

liten ökning av avgiften föreslås med 586 kr respektive 700 kr mot tidigare 
taxa.  

Det föreslås inte några ändringar i bilaga A – Taxetabeller för lov, anmälan 
mm eller bilaga B – Taxetabeller för planavgift och planbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-11, diarienummer VGS-2022-107 
Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet med förslag till ändringar markerade 

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

Underskrifter 

Yvonne Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

Jenny Holm 
Förvaltningsekonom 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-12 

Referens 
KS 2022/00576  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet antas. 
2. Ändringar ska börja gälla den 1 januari 2023. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 
mättjänster. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 
2019, § 125. 
Inom kartverksamheten har en ny kartprodukt tagits fram. Den ska användas 
som underlag vid bygglovsansökningar av t.ex. komplementbyggnader och 
tillbyggnader. 
Kontrollerat kartutdrag föreslås därför att läggas till i taxan och bilaga C 1 
taxetabeller för kart- och mätverksamhet. Kontrollerat kartutdrag ersätter 
produkten förenklad nybyggnadskarta. Det medför att samtliga punkter kring 
förenklad nybyggnadskarta i tabell C 1 Nybyggnadskarta tas bort från taxan. 
Ändringen medför även mindre anpassningar av taxebestämmelserna.  
I samband med detta har en genomsyn av avgifterna för 
fastighetsförteckning och grundkarta genomförts. Dessa två områden bygger 
inte som övriga områden i taxan på genomsnittlig nedlagd tid multiplicerat 
med handläggningskostnaden per timme. Genomgången av nedlagd tid visar 
att avgifter för fastighetförteckning och grundkartor ligger i rätt nivå. 
Däremot sker mindre justeringar för att anpassa avgifterna till nedlagd tid 
multiplicerat med handläggningskostnaden per timme. Ett undantag gäller 
för mindre grundkartorna med storlek 0,1–4,0 hektar och 4,1–5,0 hektar där 
även en liten ökning av avgiften föreslås med 586 kr respektive 700 kr mot 
tidigare taxa.  
Det föreslås inte några ändringar i bilaga A – Taxetabeller för lov, anmälan 
mm eller bilaga B – Taxetabeller för planavgift och planbesked. 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2022-09-12 

 
KS 2022/00576 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-11 
Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet med förslag till ändringar markerad                          

Beslutet ska skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 110 Dnr 2022/00590  

Finanspolicy - uppföljning 2022-08-31 
Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten godkänns. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo 
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till 
kommunfullmäktigen två gånger per år.                         

Beslutsunderlag 
Finanspolicy – rapport 2022-08-31                          

Inlägg 
Martin Sund Svensson (V), Birger Larsson (C), Linus Gunnarsson (M) 
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Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se 
Ekonomienheten  

 

 

RAPPORT FINANSPOLICY 
2022-08-31 

 

 

93



 

 

2 (4) 

 

1. Aktuell likviditetssituation 

    

Tillgängliga likvida medel Belopp, mkr 

Kassa och bank 88,0 

Ej utnyttjade kreditlöften 0,0 

Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 0,0 

Totalt: 88,0 

  
  
  

2. Placeringsportfölj 

      

Motpart Instrument Belopp, mkr 

Carlsson Norén/Consensus Macro fund 0,5 

Mangold Etik global 0,5 

Totalt:   1,0 
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3 (4) 

 

3. Skuldportfölj 

      

Långivare Belopp, mkr 
Genomsnittlig 
räntesats, % 

Kommuninvest 161,0 0,6 

Totalt: 161,0 0,6 

   
   
  
    
        

Kapitalbindning Max Min 220831 

< 1 år 30% 0% 34,3% 

1-2 år 30% 0% 31,6% 

2-3 år 20% 0% 12,4% 

3-4 år 20% 0% 10,6% 

4-5 år 20% 0% 11,1% 

5-6 år 20% 0% 0,0% 

6-7 år 20% 0% 0,0% 

7-8 år 20% 0% 0,0% 

8-9 år 20% 0% 0,0% 

9-10 år 20% 0% 0,0% 

    
    
  

        

Räntebindning Max Min 220831 

< 1 år 60% 35% 35,2% 

1-3 år 30% 15% 43,2% 

3-5 år 25% 5% 21,7% 

5-7 år 15% 5% 0,0% 

7-10 år 10% 0% 0,0% 
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4 (4) 

 

4. Borgensåtagande 

    

Gäldenär Belopp, mkr 

Ockelbogårdar 170,2 

Ockelbovatten 64,0 

  
Totalt: 234,2 

  
  
 

  

5. Avvikelser 

Ett par avvikelser från finanspolicyn per 2022-08-31, dels en något för stor andel 
räntebindning mellan 1-3 år och även en något sned fördelning av kapitalbindning. 
Hänsyn till detta tas vid kommande omläggningar av lån. 
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Ekonomienheten 
Sandelin Eriksson, Johanna,  
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-13 

Referens 
KS 2022/00590  
1.1.2.1  

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Finanspolicy - uppföljning 2022-08-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Rapporten godkänns                       
                     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo 
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till 
kommunfullmäktigen två gånger per år                         

Beslutsunderlag 
Finanspolicy – rapport 220831                          
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 112 Dnr 2022/00591  

Tillägg tillfälligt statsbidrag - skolmiljarden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Utbildnings- och kulturnämndens budgetram utökas med 703 403 kronor. 
2. Finansieras genom erhållet generellt statsbidrag med motsvarande belopp.        
 

Ärendebeskrivning 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen 
beslutat att förstärka det statliga stödet med 1,4 miljarder kronor 2022.  
Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 
år i respektive kommun. Ockelbo kommuns stöd uppgår till 703 403 kronor. 
Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för insatser 
som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Det kan till 
exempel handla om insatser för att anpassa utbildningen (exempelvis kopplat 
till distansundervisning eller arbetsplatsförlagt lärande) eller för att på olika 
sätt stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa. 
Ingen ansökan krävs, bidraget betalas ut till alla kommuner automatiskt. 
Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 
Varje kommun avgör själv vilka insatser som behöver genomföras i de 
aktuella verksamheterna för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och 
hälsa. 
Utbildnings- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2022-06-01. 

Beslutsunderlag 
Beslut tillfällig förstärkning 2022 "Skolmiljarden" 
Bilaga 1 Beräkning 
Bilaga 2 Fördelat belopp                          
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 1 (2)
 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden” 

 
Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022. 

Skälen för beslutet 
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5:3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

Fördelning av medel 
1 400 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Resterande betalas ut i augusti. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”skolmiljarden.2022.u1.”, respektive ”skolmiljarden.2022.u2.”. 
 

  

 Beslut
 2022-02-02

Dnr 2022:89 
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Skolverket Beslut
Dnr 2022:89

 

2 (2) 

På Skolverkets vägnar 

 

Jonas Krantz 
Avdelningschef 

Johanna Freed 
Enhetschef 
 

Handlingen är beslutad i Skolverkets 
elektroniska ärende- och 
dokumenthanteringssystem av:  
Johanna Freed (Enhetschef) den 2022-
02-02 
Jonas Krantz (Avdelningschef) den 
2022-02-02. 
 

Detta beslut har fattats av Jonas Krantz, avdelningschef samt Johanna Freed, 
enhetschef. I ärendets slutliga handläggning har även Katarina Bech och Peter 
Jansson deltagit. 

Bilagor  

1. Beräkning 
2. Fördelat belopp per kommun 
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Bilaga 1 
22-02-02  Dnr: 2022:89 

Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022  
 

Bakgrund  

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3 framgår 
att Skolverket ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till 
goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och 
hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn 
och unga i åldern 6–19 år i kommunen. 
 

Hämtning av statistik  

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i 
respektive kommun. Statistiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast 
tillgängliga (november 2021). Länk: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Bef
olkManad/  
 

 
Figur 1Bilden visar vilka parametrar som valdes vid hämtningen av statistiken 

 

Bearbetning av statistik och beräkning av bidrag per kommun 

Då statistiken levereras uppdelad på antal barn och unga i respektive åldersgrupp, måste de 
summeras för respektive kommun. Summeringen för respektive kommun delas sedan med det 
totala antalet barn och unga för samtliga kommuner. Resultatet blir en andel mellan 0 och 1 
(summerar man alla kommuner blir det 1), vilket ger varje kommun en andel av totalen. Andelen 
multipliceras med anslaget för bidraget (1 400 000 000 kronor) för respektive kommun vilket ger 
varje kommun en del av statsbidraget.  
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Bilaga 1 
22-02-02  Dnr: 2022:89 

 
Eftersom bidraget betalas ut i hela kronor görs en avrundning till närmsta krona med en 
justering. Justeringen innebär att man adderar eller subtraherar ett litet tal till varje kommuns 
tilldelning, detta för att få fördelningen att gå exakt jämnt ut. En avrundning utan justering skulle 
innebära att den sammanlagda tilldelningen skulle bli 1 399 999 994 kronor, alltså 6 kronor under 
anslaget. I det här fallet adderas 0,014 kronor till alla kommuners tilldelning innan avrundning, 
som då leder till att den sammanlagda tilldelningen blir exakt 1 400 000 000 kronor efter 
avrundning till heltal. 
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2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  1 (7)  

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 

Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ALE KOMMUN 2120001439 4 965 439 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 5 911 198 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 3 037 200 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 928 623 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 758 508 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 288 053 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 701 771 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 3 161 234 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 1 358 662 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 826 669 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 1 099 169 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 874 766 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 282 341 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 2 377 046 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 3 333 413 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 476 167 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 3 417 462 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 1 089 377 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 7 447 750 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 15 768 635 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 14 753 515 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 662 603 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 787 884 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 726 252 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 909 902 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 804 205 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 600 586 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 5 928 334 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 1 148 946 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 280 708 kr

EDA KOMMUN 2120001769 1 025 728 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 5 239 619 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 2 338 693 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 1 214 227 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 6 591 753 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 15 363 892 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 5 142 514 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 762 156 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 875 198 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 6 120 913 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 4 719 003 kr

FALU KOMMUN 2120002221 8 182 162 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 1 285 220 kr
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2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  2 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 2 807 085 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 2 144 482 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 624 682 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 836 413 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 466 375 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 4 343 637 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 625 498 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 1 375 798 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 1 104 066 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 701 771 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 585 081 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 949 455 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 13 690 250 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 70 709 972 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 778 092 kr

HABO KOMMUN 2120001611 2 278 308 kr

HAGFORS KOMMUN 2120001884 1 214 227 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 2 218 739 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 2 238 324 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 13 956 270 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 2 722 219 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 13 860 796 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 1 217 491 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 825 421 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 953 535 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 20 295 875 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 1 226 468 kr

HJO KOMMUN 2120001728 1 171 795 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 1 154 658 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 18 079 583 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 4 954 831 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 828 685 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 565 113 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 3 527 624 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 828 253 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 1 073 873 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 3 306 485 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 6 748 427 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 6 882 253 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 3 864 637 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 753 180 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 2 032 688 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 2 452 935 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 486 344 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 11 990 495 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 19 373 780 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 778 908 kr

KALMARS KOMMUN 2120000746 9 305 812 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 794 797 kr
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2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  3 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 4 171 458 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 3 892 382 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 9 121 393 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 11 678 778 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 4 753 276 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 660 586 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 1 277 060 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 800 557 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 2 307 685 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 3 524 360 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 2 115 922 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 11 878 701 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 955 599 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 2 465 991 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 3 351 365 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 13 784 907 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 1 223 203 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 6 751 691 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 5 406 086 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 3 490 087 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 3 390 534 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 6 362 453 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 669 947 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 1 280 324 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 966 591 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 7 433 878 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 1 302 357 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 7 681 130 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 5 317 141 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 902 126 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 3 084 529 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 22 056 015 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 3 685 115 kr

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 2 356 645 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 474 104 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 4 543 560 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 3 439 495 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 9 649 353 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 16 844 956 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 595 305 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 650 794 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 44 466 179 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 1 166 899 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 390 054 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 3 072 289 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 1 364 374 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 4 882 206 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 1 181 587 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 3 863 005 kr
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2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  4 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
MORA KOMMUN 2120002213 2 577 785 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 5 860 605 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 1 082 849 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 366 006 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 434 935 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 9 918 638 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 667 931 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 2 106 946 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 17 315 795 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 400 278 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 707 483 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 1 231 364 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 860 894 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 19 923 773 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 7 547 304 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 512 456 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 2 603 897 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 923 343 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 7 912 878 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 3 849 133 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 4 499 496 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 703 403 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 600 201 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 785 004 kr

ORUSTS KOMMUN 2120001314 1 765 036 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 813 997 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 3 565 977 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 436 183 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 499 016 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 678 107 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 6 201 699 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 1 121 202 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 5 392 214 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 629 146 kr

REGION GOTLAND 2120000803 7 445 302 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 878 030 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 4 029 472 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 1 207 699 kr

SALA KOMMUN 2120002098 3 036 384 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 3 012 720 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 5 183 314 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 7 640 329 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 2 012 288 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 2 495 368 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 2 496 184 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 9 453 510 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 516 536 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 2 260 356 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 7 315 556 kr
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2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  5 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 1 332 549 kr

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 2 284 836 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 12 241 827 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 7 904 718 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 260 308 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 842 125 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 4 427 686 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 4 112 705 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 116 923 235 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 470 839 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 655 258 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 5 553 784 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 734 844 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 1 329 285 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 5 993 615 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 13 265 107 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 583 065 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 1 367 638 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 2 095 521 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 3 892 382 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 409 254 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 902 126 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 418 231 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 711 179 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 3 162 866 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 2 072 673 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 14 287 571 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 2 199 971 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 529 208 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 476 983 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 647 530 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 2 816 061 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 2 358 278 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 502 280 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 2 040 032 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 766 668 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 1 218 307 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 895 166 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 592 041 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 2 548 409 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 6 252 291 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 8 292 324 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 2 030 240 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 7 946 334 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 11 981 518 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 1 144 050 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 7 845 965 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 3 282 004 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 16 638 505 kr
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2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  6 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 6 863 485 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 4 789 996 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 30 700 040 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 1 259 924 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 811 117 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 2 151 010 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 855 998 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 5 793 692 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 849 470 kr

VARA KOMMUN 2120002924 2 123 266 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 8 843 133 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 990 256 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 5 904 670 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 3 829 549 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 819 277 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 981 280 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 727 068 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 1 223 203 kr

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 738 108 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 5 404 454 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 1 312 965 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 7 263 331 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 4 820 189 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 4 433 398 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 21 264 482 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 13 308 356 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 429 223 kr

YSTADS KOMMUN 2120001181 3 854 845 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 619 786 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 1 072 241 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 612 442 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 1 232 996 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 317 429 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 2 670 810 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 435 367 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 2 702 635 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 879 662 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 1 305 621 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 974 320 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 5 766 764 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 819 709 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 651 994 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 21 393 412 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 416 599 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 7 459 991 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 8 466 135 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 7 486 103 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 2 742 620 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 2 230 979 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 308 453 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 413 719 kr

Totalt 1 400 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Katarina Bech
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Ekonomienheten 
Sandelin Eriksson, Johanna,  
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-13 

Referens 
KS 2022/00591  
1.1.2.1  

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Tillägg tillfälligt statsbidrag - skolmiljarden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utbildnings- och kulturnämndens budgetram utökas med 703 403 
kronor. 

2. Finansieras genom erhållet generellt statsbidrag med motsvarande 
belopp.                       

Sammanfattning av ärendet 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen 
beslutat att förstärka det statliga stödet med 1,4 miljarder kronor 2022.  
Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 
år i respektive kommun. Ockelbo kommuns stöd uppgår till 703 403 kronor. 
Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för insatser 
som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Det kan till 
exempel handla om insatser för att anpassa utbildningen (exempelvis kopplat 
till distansundervisning eller arbetsplatsförlagt lärande) eller för att på olika 
sätt stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa. 
Ingen ansökan krävs, bidraget betalas ut till alla kommuner automatiskt. 
Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 
Varje kommun avgör själv vilka insatser som behöver genomföras i de 
aktuella verksamheterna för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och 
hälsa. 
Utbildnings- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2022-06-01. 

Beslutsunderlag 
Beslut tillfällig förstärkning 2022 ”Skolmiljarden 
Bilaga 1 Beräkning 
Bilaga 2 Fördelat belopp                          
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Ockelbo kommun 

Datum 
2022-09-13 

 
KS 1.1.2.1 
2022/00591 

Sida 
2(2) 

 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Utbildnings- och kulturnämnden 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 115 Dnr 2022/00475  

Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 
2023 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Redovisning av partistöd 2021 godkänns.  
2. Partistöd 2023 utbetalas enligt fastställda regler. 
 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistödet. Fullmäktige 
får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin 
redovisning och granskningsrapport. 
Regler och riktlinjer för partistöd har antagits av fullmäktige den 2018-12-
17, § 109. I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande 
bestämmelserna om kommunalt partistöd. De av fullmäktige beslutade regler 
och riktlinjer ligger till grund för bedömning av redovisning av partistöd och 
inför fastställande av partistöd för kommande år. 
Redovisning och granskning  
Redovisning av partistöd 2021 har lämnats in från samtliga partier 
representerade i fullmäktige. 
De kostnader som redovisas ska stämma mot de intäkter som erhålls. Om 
partistöd inte nyttjas föregående år ska ej nyttjade medel finnas med i 
redovisningen kommande år.  
Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.   

Beslutsunderlag 
Redovisning av partistöd 2021 från partierna som är representerade i 
kommunfullmäktige. 
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Sandelin Eriksson, Johanna,  
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Referens 
KS 2022/00475  
1.1.1.4  

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 
2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisning av partistöd 2021 godkänns.  
2. Partistöd 2023 utbetalas enligt fastställda regler. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistödet. Fullmäktige 
får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin 
redovisning och granskningsrapport. 
Regler och riktlinjer för partistöd har antagits av fullmäktige den 2018-12-
17, § 109. I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande 
bestämmelserna om kommunalt partistöd. De av fullmäktige beslutade regler 
och riktlinjer ligger till grund för bedömning av redovisning av partistöd och 
inför fastställande av partistöd för kommande år. 
Redovisning och granskning  
Redovisning av partistöd 2021 har lämnats in från samtliga partier 
representerade i fullmäktige. 
De kostnader som redovisas ska stämma mot de intäkter som erhålls. Om 
partistöd inte nyttjas föregående år ska ej nyttjade medel finnas med i 
redovisningen kommande år.  
Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.                         

Beslutsunderlag 
Redovisning av partistöd 2021 från partierna som är representerade i 
kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Begränsning av partistödet 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Till parti, som 
upphört att vara representerat i fullmäktige, betalas grundstödet ett år efter 
det representationen upphörde. 
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Ockelbo kommun 

Datum 
2022-08-22 

 
KS 1.1.1.4 
2022/00475 

Sida 
2(2) 

 

 

I lagens mening är en stol ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn 
att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från 
en ledamot i fullmäktige. För fullmäktige i Ockelbo kommun är detta inte 
aktuellt. För år 2021 fanns det inte några tomma stolar. 
Sammanställning över erhållet och redovisat partistöd 2021. 

  Partistöd   

Parti Antal 
mandat 

Grund-
bidrag 

Mandat-
bidrag 

Summa 
Partistöd 

Utbildnings-
bidrag  TOTALT 

Socialdemokraterna 12 3 245 167 084 170 329 67 104 237 433 

Sverigedemokraterna 8 3 245 111 389 114 634 44 736 159 370 

Centerpartiet 5 3 245 69 618 72 864 27 960 100 824 

Moderaterna 2 3 245 27 847 31 093 11 184 42 277 

Vänsterpartiet 2 3 245 27 847 31 093 11 184 42 277 

Kristdemokraterna 1 3 245 13 924 17 169 5 592 22 761 

Miljöpartiet 1 3 245 13 924 17 169 5 592 22 761 

Totalt 31 22 718 431 633 454 350 173 352 627 702 

 
 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 125 Dnr 2022/00511  

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbund 
Gävleborg 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ny förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg godkänns. 
 

Ärendebeskrivning 
Jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner 
och regioner har gjort en omtolkning av § 10 Lag (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 
Enligt den nya tolkningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i 
förbundsstyrelsen med minst en ledamot och en ersättare. I den tidigare 
tolkningen ansågs varje part för sig (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Region, kommun) som en medlem. En omtolkning har nu skett vilket 
innebär att varje enskild kommun anses vara en medlem. 
För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje kommun ska 
vara representerad av med minst en ledamot och en ersättare i styrelsen. 
Tidigare har fem kommuner varit ledamöter och fem har varit ersättare. 
Ockelbo kommun har för närvarande en ersättare i styrelsen, och från och 
med 1 januari 2023 ska även en ordinarie ledamot utses. 
Vidare har en justering gjorts från remissversionen, det gäller § 5 Styrelsen. 
Följande har strukits ”Styrelsen utser ordförande”. I stället står det 
”Ordförande är Region Gävleborg. Vice ordförande är en av kommunernas 
ledamöter”. Beslut om ny förbundsordning fattas i:  
• kommunfullmäktige i kommun och region,  
• ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, eller den som 
ledningen har delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning. 
 
När alla medlemmar fattat beslut är den nya förbundsordningen fastställd. 

Beslutsunderlag 
Förslag förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg – för beslut 
Förbundsordning – reviderad juni 2016                          
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Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg 

Samordningsförbund Gävleborg (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun/-er och region/landsting. 

1 § Förbundets namn  

Förbundets namn är Samordningsförbund Gävleborg. 

2 § Förbundets säte   

Förbundets säte är Gävle kommun. 

3 § Förbundets medlemmar  

Förbundet har tretton medlemmar; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 
Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn.  

4 § Förbundets ändamål  

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Gävleborgs län svara för 
finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser, mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg 
och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, 
Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn. Syftet är att underlätta och förbättra möjligheterna till 
egen försörjning för individer som är i behov av samordnade förebyggande eller 
rehabiliterande insatser. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma 
resurser.  

5 § Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av tretton ledamöter och 
tretton ersättare. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets 
samtliga kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har 
närvaro- och yttranderätt vid tillfällen beslutade av styrelsen. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val till 
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Ordförande är Region Gävleborg. Vice 
ordförande är en av kommunernas ledamöter.   
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6 § Uppgifter och beslutanderätt  

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid alla beslut 
relaterade till verksamhetsplan och budget ska kvalificerad majoritet med 4/5 gälla. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Medlemmarna ska samråda innan beslut om budget 
fattas.  

Förbundet har till uppgift att:  

• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

• besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

• upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  

• svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

• stödja samverkan mellan samverkansparterna  

• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

• finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda, 
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster 
som är avsedda för enskilda.  

7 § Personal  

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  

8 § Initiativrätt  

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 
huvudmans beslutsordning.  

9 § Samråd  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter 
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10 § Kungörelser  

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla och hos kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, 
Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn samt på Region Gävleborgs 
anslagstavla.  

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Det gäller även när en medlem begär utträde 
ur förbundet enligt 15§. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att staten via Försäkringskassan bidrar med hälften av 
medlen. Region Gävleborg bidrar med en fjärdedel och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, 
Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn gemensamt 
med en fjärdedel, enligt fördelningsnyckeln 75% försörjningsmått och 25% invånare, i åldern 
16–64 år.  

12 § Styrning och insyn  

Delårsuppföljning med helårsprognos för verksamhet och ekonomi ska upprättas och skickas 
till medlemmarna. I samband med bokslut redovisas årligen verksamhetens utfall till 
medlemmarna.  

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 
krediter för verksamheten.  

13 § Budget  

Varje år upprättas en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. 
För det första av de tre åren ska en preciserad årsbudget upprättas. Överskott eller underskott 
överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.  

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 
kalenderår.  

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För 
första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet 
bildas.  

14 § Revisorer och revision  

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor. 
Kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, 
Sandviken och Söderhamn samt Region Gävleborg utser en gemensam revisor.  
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Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  Revisorer väljs för fyra år räknat från och 
med den 1 april året efter det att val till fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 
Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas 
bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser.  

15 § Utträde  

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
tre år.  

Vid en parts utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden 
regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan 
återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.  

16 § Likvidation och upplösning  

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande 
tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna.  

17 § Tvister  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer   

Arvoden och övriga ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare 
samt kommunernas och Region Gävleborgs revisor, ska följa principerna i Gävle kommuns 
arvodesreglemente. Om sakkunnigt biträde anlitas av revisorer betalas arvode av förbundet. 
För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 

Arvoden och övriga ersättningar till ej tjänstgörande ersättare utgår vid tillfällen beslutade av 
styrelsen. 
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19 § Arkivtillsyn   

Region Gävleborg ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  

20 § Förbundets bildande  

Förbundets bildades den 15 december 2014 genom att samtliga medlemmar vid den 
tidpunkten godkände förbundsordningen. 
 

 

Reviderad 2022-07-04 
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Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg 

Samordningsförbundet Gävleborg (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun/-er och region/landsting. 

 

1 § Förbundets namn  

Förbundets namn är Samordningsförbund Gävleborg. 

2 § Förbundets säte   

Förbundets säte är Gävle kommun. 

3 § Förbundets medlemmar  

Förbundet har tretton medlemmar; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 
Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn.  

4 § Förbundets ändamål  

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Gävleborgs län svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att underlätta och förbättra 
möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. Syftet är också att arbeta med samordnade förebyggande insatser. 
Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser.  

5 § Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och åtta 
ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gävleborg utser vardera en 
ledamot och en ersättare. Kommunerna utser tillsammans fem ledamöter och fem ersättare. 
Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden 
från och med den 1 januari 2015 till och med 31 december 2018. 

Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter 
det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande.  
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6 § Uppgifter och beslutanderätt  

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid beslut om  
budget och verksamhetsplan ska kvalificerad majoritet med 3/4 gälla. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  

Förbundet har till uppgift att:  

• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

• besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

• upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  

• svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

• stödja samverkan mellan samverkansparterna  

• finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat 

• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som 
är avsedda för enskilda.  

7 § Personal  

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  

8 § Initiativrätt  

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 
huvudmans beslutsordning.  

9 § Samråd  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  
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10 § Kungörelser  

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla och hos kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, 
Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn samt på Region Gävleborgs 
anslagstavla.  

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.  

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
Region Gävleborg med en fjärdedel och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, 
Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn gemensamt med en 
fjärdedel.  

12 § Styrning och insyn  

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband 
med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.  

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 
krediter för verksamheten.  

13 § Budget  

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för 
de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska 
också åtföljas av mål för verksamheten.  

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 
kalenderår.  

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För 
första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet 
bildas.  

14 § Revisorer och revision  

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor. 
Kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, 
Sandviken och Söderhamn samt Region Gävleborg utser en gemensam revisor.  
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Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  

Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 
mars 2019. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det 
att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisor 
hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  

15 § Utträde  

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
tre år.  

Vid en parts utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden 
regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan 
återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.  

16 § Likvidation och upplösning  

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande 
tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna.  

17 § Tvister  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer   

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, 
ersättare samt kommunernas och landstingets revisor ska följa Gävle kommuns principer. För 
den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 
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19 § Arkivtillsyn   

Region Gävleborg ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  

20 § Förbundets bildande  

Förbundets anses bildat den 15 december 2014 under förutsättning att samtliga medlemmar 
har godkänt denna förbundsordning då.  

 

 

 

Reviderad 2016-06-01 
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Datum 
2022-09-12 

Referens 
KS 2022/00511  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbund 
Gävleborg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ny förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner 
och regioner har gjort en omtolkning av § 10 Lag (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 
Enligt den nya tolkningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i 
förbundsstyrelsen med minst en ledamot och en ersättare. I den tidigare 
tolkningen ansågs varje part för sig (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Region, kommun) som en medlem. En omtolkning har nu skett vilket 
innebär att varje enskild kommun anses vara en medlem. 
För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje kommun ska 
vara representerad av med minst en ledamot och en ersättare i styrelsen. 
Tidigare har fem kommuner varit ledamöter och fem har varit ersättare. 
Ockelbo kommun har för närvarande en ersättare i styrelsen, och från och 
med 1 januari 2023 ska även en ordinarie ledamot utses. 
Vidare har en justering gjorts från remissversionen, det gäller § 5 Styrelsen. 
Följande har strukits ”Styrelsen utser ordförande”. I stället står det 
”Ordförande är Region Gävleborg. Vice ordförande är en av kommunernas 
ledamöter”. Beslut om ny förbundsordning fattas i:  
• kommunfullmäktige i kommun och region,  
• ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, eller den som 
ledningen har delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning. 
När alla medlemmar fattat beslut är den nya förbundsordningen fastställd.                         

Beslutsunderlag 
Förslag förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg – för beslut 
Förbundsordning – reviderad juni 2016                          
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Beslutet ska skickas till 
Samordningsförbund Gävleborg 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 126 Dnr 2022/00477  

Arvodesreglemente 2023-2026 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Arvodesreglemente 2023-2026 fastställs med giltighet fr o m 2023-01-01. 
 

Reservationer 
Joel Strömner (SD) Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M) och  
Dan Brodin (KD) reserverar sig enligt § 126, bilaga 1. 
 

Ärendebeskrivning 
Arvodeskommittén har till uppgift att se över kommunens 
arvodesreglemente och nytt reglemente ska utarbetas inför varje 
mandatperiod. Arvodesreglemente för nästa mandatperiod 2019-2022 ska tas 
fram.  
Arvodeskommittén har diskuterat Arvodesreglemente för 2023-2026 vid fyra 
tillfällen för att därefter skicka förslaget på remiss. Samtliga sju partier 
representerade i fullmäktige har erhållit remissunderlaget.  
Efter angiven remisstid har remissvar inkommit från Socialdemokraterna, 
Centerpartiet och ett gemensamt remissvar från Sverigedemokraterna, 
Moderaterna och Kristdemokraterna. Efter inkomna remissvar har 
Arvodeskommittén träffats vid ytterligare ett tillfälle. 
Arvodeskommittén har utifrån ovanstående process arbetat fram ett förslag 
till reglemente för kommande mandatperiod.  
Beslutsunderlag 
Nytt Arvodesreglemente 2023-2026 

Inlägg 
Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M), Marit Rempling (C),  
Martin Sund Svensson (V) 

Yrkanden 
Jonny Lindblom (SD) yrkar, med instämmande av Linus Gunnarsson (M) 
och Dan Brodin (KD) dels att, under punkt 2 “Oppositionsersättningar”, 
rubriken Teknisk valsamverkan och de två efterföljande styckena; ”Om 
skriftligt avtal om valsamverkan finns med det parti som utser 
kommunstyrelsens ordförande ska oppositionsersättning inte utgå till det 
eller de partier som ingår i valsamverkan.” och “Teknisk valsamverkan har 
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Kommunstyrelsen 
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Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

ingen inverkan på oppositionsersättningar.” stryks samt att dessa ska ersättas 
med följande text: Om parti/partier genom samarbete, ett samarbete som är 
ägnat att skapa politisk majoritet skall oppositionsersättning inte utgå till det 
eller de partier som ingår i detta samarbete." 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Jonny Lindbloms (SD) med fleras yrkande under 
proposition och finner avslag till yrkandet. 
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KS 2022-09-27, Bilaga 1, § 126 

SD, M och KD lämnar följande kommentar som reservationen till förslag om nytt 
arvodesreglemente. SD, M och KD har föreslagit dels att, under punkt 2 
“Oppositionsersättningar”, rubriken Teknisk valsamverkan och de två efterföljande 
styckena; ”Om skriftligt avtal om valsamverkan finns med det parti som utser 
kommunstyrelsens ordförande ska oppositionsersättning inte utgå till det eller de partier 
som ingår i valsamverkan.” och   “Teknisk valsamverkan har ingen inverkan på 
oppositionsersättningar.” stryks samt att dessa ska ersättas med följande text: Om 
parti/partier genom samarbete, ett samarbete som är ägnat att skapa politisk majoritet 
skall oppositionsersättning inte utgå till det eller de partier som ingår i detta samarbete.   
 
 Jonny Lindblom (SD)  
Linus Gunarsson (M)  
Dan Brodin (KD) 
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ARVODESBESTÄMMELSER FÖR FÖRTROENDEVALDA I OCKELBO 
KOMMUN 

Inledning 

Bestämmelserna om arvoden, sammanträdesersättningar och dylikt i detta reglemente 
baseras på Kommunallagen kap 4 §§ 12–17 och ersättningarna baseras på 
riksdagsmannaarvode för respektive år. 
Med förtroendevald avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, 
fullmäktigeberedningar, kommunstyrelse, kommunens övriga nämnder och styrelser, 
utskott som tillsatts av nämnd eller styrelse samt revisorer och revisors ersättare.  
Reglementet gäller även för vid sammanträde närvarande men ej tjänstgörande ersättare. 

Bakgrund 

Genom bestämmelse i kommunallagen, 4 kap § 12 har de förtroendevalda rätt till skälig 
ersättning för den arbetsinkomst samt de pensions- och semesterförmåner som de 
förlorar när de fullgör sina kommunala uppdrag. Begreppet skälig innebär att det finns 
både en lägsta och en högsta gräns för ersättning. 
Fullmäktige har frihet att utifrån lokala förutsättningar bestämma om det system som ska 
tillämpas för ersättningen. I lagtexten § 13 står att fullmäktige ska besluta enligt vilka 
grunder ersättning enligt § 12 ska betalas. Rätt till ersättning enligt § 12 gäller inte för 
heltidssysselsatta förtroendevalda och inte heller för de deltidssysselsatta med uppdrag 
på en betydande del av heltid.  
Fullmäktige ska bestämma om gränsdragningen för när rätten till ersättningen för 
förlorade arbetsinkomster och ekonomiska förmåner upphör vilket fastställs till 40 % av 
heltid. 

Allmänna förutsättningar 

Nytt arvodesreglemente fastställs inför varje mandatperiod 
Kommunens förtroendevalda utövar i första hand sina uppdrag på fritiden. Om uppdraget 
leder till förlorad arbetsinkomst, semester- eller pensionsförmån utges ersättning för detta 
Ersättning utges för extra kostnader för barntillsyn eller vård/tillsyn av närstående med 
funktionshinder eller svårt sjuk. 
Arvodet utgör ersättning för det arbete som är förenat med uppdraget. 
Den förtroendevalde är ansvarig att inlämnat underlag är korrekt. Utbetalning sker i regel 
månaden efter det att rapport lämnats in.  
Information om reglementet ska ingå i introduktionen av nya ledamöter där ordförande har 
en viktig roll.  

Sociala avgifter 

Såväl arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst och den beskattningsbara delen av 
milersättningen är enligt skattelagstiftningen belagda med sociala avgifter för kommunen 
och är därmed också pensionsgrundande i den förtroendevaldas allmänna pension från 
Försäkringskassan. 
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Tillämpningsföreskrifter  

Kommunstyrelsen har till uppgift att tolka och tillämpa dessa föreskrifter och vid behov 
utfärda erforderliga tillämpningsanvisningar.  
Detta ingår i uppdraget  

Förtroendemannarollen är utformad så att ledamoten är och uppfattas vara en del av de 
styrande i kommunen med den gemensamma målsättningen att skapa lösningar för 
kommunens bästa. En förtroendevald har flera olika roller.  

Uppdraget innebär att förtroendevalda ska göra följande:  

Vara en länk till allmänheten och verka för en aktiv medborgardialog. Den senare 
uppgiften innebär dels att förmedla och prata om innebörden i de beslut som fattas, dels 
att känna till värderingar och åsikter bland kommunmedlemmarna.  

Vara sitt partis representanter i styrelser och nämnder. Det förväntas därför att 
förtroendevalda vinnlägger sig om att föra sitt partis talan i styrelser och nämnder genom 
att söka nödvändig information och därigenom skapa underlag för att fatta beslut. 

• Granska den kommunala verksamheten, verka för förbättringar i den och ha goda 
allmänkunskaper.  

• Respektera demokratin och dess spelregler.  
• Följa lagar, förordningar och andra bestämmelser och policydokument, som 

skapats för vårt samhälle.  
• Ta del av och följa gällande ordningsregler för politiskt arbete och uppdrag.  
• Värna om sitt oberoende och själv ta ansvar för att undvika risk att hamna i 

jävsituation.  
• Arbeta för kommunmedlemmarnas och samhällets bästa och bortse från egen 

eller närståendes vinning.  
• Hålla sig till fakta så långt man känner till dem och även i övrigt vara 

sanningsenlig, ärlig och hederlig.  
• Vara väl förtrogen med en frågeställning före medverkan till beslut.  
• Ha kännedom om och tillämpa gällande sekretessbestämmelser. 
• Argumentera sakligt och visa respekt för personer med andra uppfattningar samt 

ha en öppen och förtroendefull inställning.  
• Förvalta samhällets tillgångar och anvisa medel på ett noggrant, ansvarsmedvetet 

och ändamålsriktigt sätt.  
• Uppmärksamma övriga förtroendevalda på eventuella missförhållanden i den 

kommunala verksamheten. 
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ARVODE OCH ERSÄTTNINGAR 

1. Arvode till ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder m.m. 

Som arvode till ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt av nämnderna tillsatta utskott, delegationer och kommittéer, samt av 
fullmäktige tillsatta beredningar mm utbetalas för sammanträde och förrättning såväl inom 
som utom kommunen ersättning i form av timarvode. 

1.1. Årsarvode 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har 
rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

För årsarvoderade gäller de delar i allmänna anställningsvillkor för anställda i Ockelbo 
kommun, som avser traktamente, semesterförmåner, sjukförmåner och tillämpliga delar 
av lönebestämmelser. Vidare gäller trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL), 
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och grupplivförsäkring av kommunala 
förtroendevalda. 

1.2. Begränsat arvode 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till 
begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Arvodet utgör ersättning för allt arbete i den egna nämnden utom för tid som avser 
ersättningsberättigade sammanträden m m. 

Om förtroendevald med begränsat arvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet minskas i 
motsvarande mån.  

Kommentar 

Ovanstående innebär att om ordföranden och vice ordförande i styrelse och nämnder som på 
grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en 
månad ska arvodet minskas i motsvarande mån. Det åligger respektive förtroendevald att meddela 
frånvaro till respektive sekreterare. Arvode utbetalas i stället till den ledamot som utsetts till 
ersättare för ordförande eller vice ordförande. 

2. Oppositionsersättningar 

Oppositionsersättningar utges enligt bilaga. Oppositionspengarna avsattes ursprungligen 
som medel för att ge oppositionen insyn i den kommunala verksamheten.  

Ett grundbelopp per parti fastställs inför varje mandatperiod. Beloppet fördelas därefter 
med ett fastställt grundbelopp per parti och resterande av anslaget fördelas per mandat. 
Kravet på tydligt och skriftligt underlag är detsamma som vid övrig ersättning, i detta fall 
utgörs i underlaget av partiets styrelsebeslut om hur pengarna ska fördelas mellan olika 
företrädare. Arvode utbetalas till kommunalt förtroendevald eller flera förtroendevalda i 
respektive parti.  

Underlag för ersättning ska inlämnas senast den 30 november varje år. 
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Teknisk valsamverkan 

Om skriftligt avtal om valsamverkan finns med det parti som utser kommunstyrelsens 
ordförande ska oppositionsersättning inte utgå till det eller de partier som ingår i 
valsamverkan.  

Teknisk valsamverkan har ingen inverkan på oppositionsersättningar. 

3. Ersättningsberättigade sammanträden m m 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt har rätt till ersättning för sammanträden enligt nedan. 

Sammanträden 

Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden. Sammanträden 
med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.  

Av nämnd/styrelse eller av ordförande beslutad förrättning 

Vid sammanträde eller förrättning med kommunfullmäktige, nämnd/styrelse, arbetsutskott, 
beredningsgrupp eller liknande föreligger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
förlorade pensions- och semesterförmåner och kostnader. 

Sammanträdesarvode utgår när det är sammanträde; det ska föregås av en kallelse och 
att det upprättas ett protokoll. Övrig tid som anges utgår det timarvode. 

För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning under 
förutsättning att särskilt protokoll, kallelse eller motsvarande upprättas. 

För deltagande i utbildning, konferenser eller studiebesök som avser heldag utgår ett 
grundarvode under förutsättningen att kallelse eller inbjudan erhållits.  

Överläggning eller sammankomst med företrädare för annat kommunalt 
organ/samrådsorgan än vad den förtroendevalde själv tillhör  

Överläggning med extern myndighet eller organisation. Tex Företagshälsovård. 

Inbjudan att delta i informationsmöten och liknande ger inte rätt till ersättningar. 

Kommentar 

Paragrafen reglerar endast eventuell ersättning, inte närvarorätt. Förutsättningarna för 
ersättares deltagande i utskottsarbete framgår av §§ 19–20 i reglemente arbetsformer för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Ersättningsyrkanden 

Ersättning för tjänstgöring vid fullmäktige, styrelse/nämnder och utskott begärs i huvudsak 
digitalt via e-tjänsten ”Ersättning förtroendevalda”. Gäller även beviljade förrättningar, 
förlorad arbetsinkomst och reseersättning. Bank-id krävs. Undantag kan förekomma vad 
gäller förrättningar av sällankaraktär och där kommunen inte tillhandahåller en dator till 
den förtroendevalde. 
Begärd ersättning attesteras av nämndsekreterare i samråd med ordförande alternativt 
vice ordförande. 
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4. Timarvode 

Arvodet är uppdelat i tre olika begrepp; sammanträdesarvode, grundarvode och 
timarvode. Sammanträdesarvode avser grundarvode för första timmen och därefter 
timarvode.  

Sammanträdesarvode utgår när det är sammanträde; det ska föregås av en kallelse och 
att det upprättas ett protokoll. Övrig tid som anges utgår det timarvode. 

Timarvodet är 0,26 % av riksdagsmannaarvodet. Påbörjad halvtimme räknas som hel 
halvtimme. 

Ett grundarvode om tre (3) timarvoden utges för första timmen. 
Ett grundarvode (tre timarvoden) utgår vid varje sammanträde även om det är fler 
sammanträden per dag (max tre grundarvoden per dag) 

Halvt arvode utges till icke-tjänstgörande ersättare som deltar i sammanträde. 

Timarvodet vid förrättning utbetalas per timme och är begränsat till max åtta timmar per 
dag. Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. 
Tidpunkt för sammanträdesarvode är fr o m det klockslag sammanträdet börjar och till det 
klockslag sammanträdet slutar, exklusive tid för lunch.  

Sammanträdes- och timarvode utgår för max 8 timmar. 

5. Förlorad arbetsinkomst m m 

Om förtroendevald förlorar arbetsinkomst p g a sammanträde eller förrättning, eller om 
sammanträde eller förrättning förlagts så i tid, att den förtroendevalda svårligen kunnat 
uppta respektive återgå till sitt ordinarie arbete utbetalas ersättning för förlorad 
arbetsinkomst.  
Ersättning utges till förtroendevald för förlorad arbetsinkomst inklusive semesterersättning 
på grund av politiskt uppdrag. Ersättningen beräknas utifrån styrkt inkomstbortfall.  

Ersättningar utgår endast för verklig förlorad arbetsinkomst, således utgår inte ersättning 
under semester, sommaruppehåll för uppehållsanställd, kompensationsledighet och 
liknande förhållanden. 

Intyg om förlorad arbetsinkomst ska lämnas in varje år, senast den 31 maj, samt vid 
förändringar under året.  

Det är varje förtroendevalds ansvar att korrekta underlag för utbetalning av arvoden och 
ersättning lämnas in, samt att uppgifter ändras vid till exempel arbetslöshet. De uppgifter 
som lämnas in är i regel allmänna handlingar som kan komma att begäras ut av 
allmänhet, andra myndigheter eller media. 

Schablonberäknat belopp: 

Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt 
till en schablonersättning beräknad på grundval av den till Försäkringskassan senast 
meddelade årsinkomsten eller styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst undertecknad av 
revisor. 
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Beräkningsgrund 

Timersättning: 

1. Till försäkringskassan meddelad årsinkomst av anställning och/eller rörelse dividerat 
med 1 980 arbetstimmar.  

2. Styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst undertecknad av revisor.  
Förlorad arbetsinkomst om max åtta (8) timmar/dag utbetalas. 

6. Hur ersättning begärs 

Ersättning utbetalas efter yrkande av den förtroendevalda. De förtroendevalda ska styrka 
sina förluster och kostnader på ett för kommunen godtagbart sätt. I det fall en 
förtroendevald inte kan styrka sina förluster och kostnader måste förlusten i stället 
beräknas efter någon schablonmetod. 
Förlorad arbetsinkomst, inklusive förlorad semesterförmån ska styrkas genom intyg från 
arbetsgivaren. Ersättningsyrkande lämnas till sekreteraren respektive nämnd. Intyg 
gällande semesterersättning kan också lämnas in separat i efterhand. 

Kommunen betalar ersättning för den del av den förlorade arbetsinkomsten som 
motsvarar tiden för själva sammanträdet eller motsvarande, tiden för resor till och från 
sammanträdet eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser, 
t.ex. omklädnad. 

7. Förlorad pensionsförmån 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad tjänstepension i sitt ordinarie arbete. 
Beräkningsunderlaget är förlorad arbetsinkomst. Ersättningen för förlorad tjänstepension 
är 4,5%, baserat på underlaget för förlorad arbetsinkomst. Kan förtroendevald styrka att 
hen har en högre avsättning i sitt ordinarie arbete, ska även det kompenseras. 
Ersättningsnivån baseras på tjänstepensionsavtalet AKAP-KL. Ersättningen för förlorad 
tjänstepension betalas ut som ett extra arvode under Q1, året efter intjänandet, dock utan 
pensionsrätt.  

8. Förtroendevald person med funktionshinder särskilda kostnader 

Skälig ersättning betalas till förtroendevald person med funktionshinder för de särskilda 
styrkta kostnader som kan ha uppkommit till följd av sammanträde o dyl och som inte 
ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för exempelvis resor, ledsagare, tolk och 
motsvarande.  
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av 
riksdagsmannaarvode per dag. 

9. Barntillsynskostnader 

Skälig ersättning betalas för styrkta kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget vid 
vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj och som under 
kalenderåret inte uppnår 10 års ålder. Om särskilda skäl finns kan ersättning även betalas 
för äldre barn. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller 
sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.  

Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av 
riksdagsmannaarvode per dag. 
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10. Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionshinder eller svårt sjuk  

Skälig ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträde e dyl för vård och tillsyn av person med funktionshinder eller svårt sjuk 
person, som vistas i den förtroendevaldas bostad.  
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av 
riksdagsmannaarvode per dag. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen 
familjemedlem eller av annan närstående. 

11. Särskilda arbetsförhållanden för nattarbetare 

Med hänsyn till att vissa förtroendevalda p g a skiftgång har små eller inga möjligheter alls 
att delta vid sammanträde eller förrättning strax innan eller efter ordinarie nattskift, med 
tanke på sömnbehov samt om andan i arbetstidslagen (ATL) beträffande 11timmars 
dygnsvila samt gällande veckovila, gäller följande undantagsregler.  

 • De ordinarie ledamöter som deltar vid ett sammanträde eller delar i en förrättning äger 
rätt att erhålla arvode för den delen av arbetstiden som de tvingas ta ledighet från 
nattarbete för att kunna vara med på sammanträdet/förrättningen dagtid.  

• Denna särregel för nattarbete kan alltså bli tillämplig både när sammanträdet äger rum 
på förmiddag efter ett ordinarie nattskift, eller om sammanträdet sker på sen 
eftermiddag/kväll, varefter nattjänstgöring påbörjas vid kvällssammanträdets slut. 
Undantagsreglerna gäller endast för nattarbete som direkt följer ett möte eller direkt 
föregår ett möte och inte arbete som påbörjas följande morgon 

• Denna ersättning som en förtroendevald erhåller till följd av ledighet från 
nattskiftsarbetet, enl. ovan, kan inte samtidigt kombineras med ersättning från 
sammanträdestiden eller från förrättningen om den sker i omedelbar anslutning härtill. 
Ersättningen utgår även här för faktiskt förlorad arbetsförtjänst.  

12. Reseersättning m m  

Vid sammanträden och förrättningar utbetalas resekostnader enligt för kommunens 
arbetstagare gällande bestämmelser, om avståndet överstiger tre kilometer enkel resa, 
dvs. 6 kilometer tur och retur. 
Reseersättning utgår från bostaden eller från arbetsplatsen. Kollektiva färdmedel eller 
samåkning i bil ska nyttjas i största möjliga utsträckning. 

13. Preskriptionstider 

Ersättning ska yrkas för förlorad arbetsinkomst inom ett år från dagen för sammanträdet 
eller motsvarande. Övriga ersättningar, dvs kostnadsersättningar, är tidsfristen ett år från 
dagen för sammanträdet eller motsvarande. 
Inlämningsdatum är senast ett år efter dagen då inkomstförlusten uppstod 
(sammanträdesdagen). 

14. Vigselförrättare 

Arvode per vigsel utgår till vigselförrättare med 1,25 % riksdagsmannaarvodet.  

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunerna i länet. De 
personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande. 
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ARBETSUPPGIFTER KOMMUNALRÅD, ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE 

Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för månadsarvodet för ordförande och vice 
ordförande i nämnder:  
Kommunalråd 
– Under kommunstyrelsen utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i såväl 

förvaltning som kommunala bolag. 
– Uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och 

effektivitet samt ta initiativ i dessa frågor. 
– Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunala företag. 
– Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar av myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen beslutar annat. 
– Företräda kommunstyrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar 

och andra myndigheter med rätt att sätta annan person i sitt ställe. 
– Fatta beslut i ärenden som kommunstyrelsen delegerat till Kommunalråd 
– Kommunalrådets genomgång och beredning av ärende med 

sekreterare/tjänsteperson. 
– Genomgång med föredragande eller annan anställd i anledning av styrelse, nämnds, 

utskottssammanträde, ordförandeberedning  
– Överläggning med verksamhetsansvarig chef eller annan tjänsteperson vid det 

kommunala organ den förtroendevalde tillhör vid genomgång och beredning av 
ärenden med sekreterare, föredragande eller annan tjänsteperson med anledning av 
besiktning, förrättning eller dylikt 

– Besök i verksamhet för information, utanordning eller påskrift av handling  
– Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt, utövande av delegationsbeslut, 

överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala 
organ, restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder  

– Justering av protokoll  
– För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning under 

förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas. 
Ersättning utgår även för deltagande i protokollförda sammanträden med kommunal 
styrelse/nämnd 

 
Ordföranden i nämnder 
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för månadsarvodet för ordföranden i 
nämnder:  
– Rutinmässigt följa förvaltningens arbete  
– Besök på förvaltningar för information  
– Deltagande vid kvällsmöten, föräldramöten o dyl 
– Påskrift av protokoll och övriga handlingar 
– Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt  
– Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat  
– att initiera och upprätthålla samråd med övriga ledamöter (presidium) 
– att leda nämnden och att leda utvärderingen av verksamheten (ordförande).  
– Förtroendevaldas ansvar 
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Vice ordföranden 
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för månadsarvodet för vice ordföranden i 
nämnder:  
– Ersätta ordföranden vid frånvaro  
– Rutinmässigt följa förvaltningens arbete  
– Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt  
– Påskrift av handlingar; ersättare för ordföranden  
– Deltagande vid kvällsmöten, föräldramöten o dyl. 
 
Vid ordförande och vice ordförandes frånvaro 
Vid ordförande och vice ordförandes frånvaro utgår ett extra grundarvode till den ledamot 
som väljs till ordförande för sammanträdet.  

ARVODE ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE OCH ANDRE 
VICEORDFÖRANDE I GEMENSAMMA NÄMNDER. 

Förutsättningar gemensam nämnd 

Ledamöter och ersättare i en gemensam nämnd väljs av fullmäktige i de samverkande 
kommunerna och landstingen. Antalet ledamöter och ersättare bestäms i 
överenskommelsen, men varje samverkande part måste utse minst en ledamot och en 
ersättare.  

Det är enligt kommunallagen värdkommunen som utser ordförande och vice ordförande i 
en gemensam nämnd. Detta innebär inte att värdkommunen är bunden av att utse 
ledamöterna från den egna kommunen utan det är även möjligt att välja ordförande och 
vice ordförande från någon av de andra samverkande kommunerna eller låta uppdragen 
cirkulera.  

Ersättning för uppdrag betalas av den egna kommunen utifrån de bestämmelser som 
gäller för ersättning till förtroendevalda i den egna organisationen.  

Ersättare för ordföranden  

Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan delta i ett helt 
sammanträde, eller del av sammanträde, fullgör den ledamot med längst tjänstgöringstid i 
nämnden ordförandens uppgifter. Vid lika tjänsteålder fullgör den till levnadsålder äldste 
ledamoten dessa uppgifter.  

Om ordföranden p.g.a. 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. 

Ersättarnas tjänstgöring  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde, eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe. Om det inte finns någon ersättare närvarande från den frånvarande 
ledamotens kommun ska ersättare från samma parti som den ordinarie ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Saknas ersättare från samma parti ska ersättare inträda för 
tjänstgöring i den ordning övriga partier är representerade i nämnden. En ersättare som 
har börjat tjänstgöra har dock företräde före annan ersättare oberoende av turordningen. 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
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om ersättare trätt in i ledamotens ställe. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på 
sammanträdet även när de inte tjänstgör, men inte i beslutet eller rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 

Anmälan av förhinder  

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av ett 
sammanträde ska meddela detta till nämndsekreterare. 
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BELOPP - ÅRSARVODEN OCH BEGRÄNSADE ARVODEN 

Arvodesbestämmelser i Ockelbo kommun 

Riksdagsmannaarvodet utgör beräkningsgrund vid beräkning av arvodesnivåerna.  

År 2022 är Riksdagsmannaarvodet 71 500 kronor  

HEL- ELLER DELTIDS ARVODEN  I procent  Per månad Per år 

Kommunalråd 83,00% 59 345           712 140     
Oppositionsersättning 21,00%                     15 150    180 180 
För mandatperioden:     

Grundarvode 5 000 kr/parti per år resten fördelas per mandat   
    
BEGRÄNSAT ARVODE (ÅRSBELOPP)    
    
ORDFÖRANDE    

Kommunfullmäktiges ordförande 2,00 % 1 430  17 160 

Utbildnings- och kulturnämnd 9,00% 6 435            77 220 

Socialnämnd 9,00%               6 435             77 220 

Valnämnd (valår) 2,00%               1430             17 160 

Utskott  1,00%             715                8 580     
Vice ordförande    

Vice ordförande fullmäktige 1,00%                  715                8 580 

Andre vice ordförande fullmäktige 1,00%                  715                8 580 

Kommunstyrelsen 4,50%               3 218             38 616 

Utbildnings- och kulturnämnd 4,50%               3 218             38 616 

Socialnämnd 4,50%               3 218             38 616 

Vice ordförande valnämnden (valår) 1,00%                  715               8 580 

Vice ordförande utskott 0,50%                  358               4 296     
REVISORER    

Ordförande 3,50%               2 503             30 306 

Övriga ledamöter/förtroendevald 2,50%               1 788             21 456     
Sammanträdes-, grund- och timarvode     

Timarvode  0,26%                  186  
    
Grundarvode                   558  

För första timmen utgår ett grundarvode    

Grundarvode - tre (3) gånger timarvodet    
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    

Oavsett antal timmar - ett grundarvode                   558  
    
JUSTERINGSARVODE 0,40%                     286  
    
Arvode gemensamma nämnder    

Ordföranden 9,00%               6 435             77 220 

Vice ordföranden  4,50%               3 218             38 616 

Andre vice ordföranden  4,50%               3 218             38 616     
VIGSELFÖRRÄTTARE    

Ersättning/vigsel 1,25%                  894  
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Arvodeskommittén 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 6 Dnr 2022/00477  

Arvodesreglemente 2023-2026 
Arvodeskommitténs beslut 
Arvodeskommitténs förslag till kommunfullmäktige 
Arvodesreglemente 2023-2026 fastställs med giltighet fr o m 2023-01-01. 
 
Reservationer 
Jonny Lindblom (SD) och Stig Mörtman (M) reserverar sig till förmån för 
Jonny Lindbloms (SD) yrkande. 
 

Ärendebeskrivning 
Arvodeskommittén har till uppgift att se över kommunens 
arvodesreglemente och nytt reglemente ska utarbetas inför varje 
mandatperiod. 
Arvodeskommittén beslutade vid sammanträde 2022-08-24 att delge förslag 
till nytt reglemente till företrädare för de politiska partierna för yttrande 
senast 2022-09-02. Gemensamt yttrande från SD, M och KD samt separata 
yttranden S och C har inkommit inom föreskriven tid. 
Arvodeskommittén enades om att återgå till tidigare skrivning avseende 
förlorad pensionsförmån "Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad 
tjänstepension i sitt ordinarie arbete. Beräkningsunderlaget är förlorad 
arbetsinkomst. Ersättningen för förlorad tjänstepension är 4,5%, baserat på 
underlaget för förlorad arbetsinkomst. Kan förtroendevald styrka att hen har 
en högre avsättning i sitt ordinarie arbete, ska även det kompenseras. 
Ersättningsnivån baseras på tjänstepensionsavtalet AKAP-KL. Ersättningen 
för förlorad tjänstepension betalas ut som ett extra arvode under Q1, året 
efter intjänandet, dock utan pensionsrätt."  
Arvodeskommittén enades om att andre vice ordförande, oavsett nämnd, har 
samma arvode som en vice ordförande. 
Arvodeskommittén enades om att ett halvt arvode för ej tjänstgörande 
ersättare kvarstår. 

Beslutsunderlag 
Nytt Arvodesreglemente 220824 
Yttrande förslag nytt arvodesreglemente SD, M, KD 220901 
S - synpunkter Arvodesreglemente 2023-2026 
C - synpunkter Arvodesreglemente 2023-2026 
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Arvodeskommittén 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Yrkanden 
Jonny Lindblom (SD) yrkar bifall till det gemensamma yttrandet från SD, M 
och KD: "Vi föreslår dels att, under punkt 2 “Oppositionsersättningar”, 
rubriken Teknisk valsamverkan och de två efterföljande styckena; ”Om 
skriftligt avtal om valsamverkan finns med det parti som utser 
kommunstyrelsens ordförande ska oppositionsersättning inte utgå till det 
eller de partier som ingår i valsamverkan.” och “Teknisk valsamverkan har 
ingen inverkan på oppositionsersättningar.” stryks samt att dessa ska ersättas 
med följande text: Om parti/partier genom samarbete, ett samarbete som är 
ägnat att skapa politisk majoritet skall oppositionsersättning inte utgå till det 
eller de partier som ingår i detta samarbete." 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Jonny Lindbloms (SD) yrkande under proposition och 
finner att yrkandet avslås. 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-10-06 

Referens 
KS 2022/00562  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum 2023 

Förslag till beslut 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdatum för år 2023 har utarbetats. 
                         

Beslutsunderlag 
Mötesplan 2023                          
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SAMMANTRÄDESPLAN 2023

KL JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Kommunfullmäktige 18:30 6 8 26 16 27 18

Kommunstyrelsen 09:00 24 28 28 25 23 13 26 24 21 12

Ekonomiutskottet 09:00 1 9-10 25-26 12-13

Tillväxtutskottet 09:00 7 18 12 14

Personalutskottet 13:00 7 18 12 14

FolkhälsaBRÅ 13:00 16 20 14 23

Krishanteringsråd 09:00 20

KPTR 13:00 23 25 19 7

Näringslivsråd 17:30 25 26 27 22
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 127 Dnr 2022/00562  

Sammanträdesdatum 2023 
Kommunstyrelsens beslut 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, ekonomiutskottet, 
tillväxtutskottet, personalutskottet, FolkhälsaBrå/Krishanteringsråd, KPTR 
och näringslivsråd godkänns. 
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige godkänns. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdatum för år 2023 har utarbetats.  

Beslutsunderlag 
Mötesplan 2023 
 

Inlägg 
Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M) 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-10-06 

Referens 
KS 2022/00011  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Rapporter 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
• Kommunstyrelsen – Svar på revisionsrapport – Grundläggande 

granskning av styrelser och nämnder 2021  

• Socialnämnden – Svar på revisionsrapport – Grundläggande 
granskning av styrelser och nämnder 2021  

• Utbildnings- och kulturnämnden – Svar på revisionsrapport – 
Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021  

• Rapportering av ej verkställda beslut och avbruten verkställighet, 
kvartal 2, 2022 

• Rapportering av ej verkställda beslut och avbruten verkställighet, 
kvartal 3, 2022 

                         

163



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 116 Dnr 2022/00329  

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 
av styrelser och nämnder 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten, dess påpekanden och 
rekommendationer.                       
 

Ärendebeskrivning 
PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en 
grundläggande granskning av nämnderna och kommunstyrelsen för 2021. 
De önskar skriftligt svar från respektive nämnd senast 22-09-30.  
Granskningen har skett utifrån frågeställningen om Kommunstyrelsens och 
nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
Rapporten visar på ett antal förbättringsområden för förvaltningen. 
Kommunkontoret bör få i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av mål 
och verksamhetsplanering. Under de två senaste åren har inte dessa delar 
prioriterats i den utsträckning som önskats. Målen har i princip varit de 
samma under denna period påverkad av Coronapandemin i samhället.         
 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport och missiv                       
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Kommunkontoret 
Krüger, Joachim 
joachim.kruger@ockelbo.se 
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2022-09-13 

Referens 
KS 2022/00329  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 
av styrelser och nämnder 2021 

Förslag till beslut 
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten, dess påpekanden och 
rekommendationer. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en 
grundläggande granskning av nämnderna och kommunstyrelsen för 2021. 
De önskar skriftligt svar från respektive nämnd senast 22-09-30.  
Granskningen har skett utifrån frågeställningen om Kommunstyrelsens och 
nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
 
Rapporten visar på ett antal förbättringsområden för förvaltningen. 
Kommunkontoret bör få i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av mål 
och verksamhetsplanering. Under de två senaste åren har inte dessa delar 
prioriterats i den utsträckning som önskats. Målen har i princip varit de 
samma under denna period påverkad av Coronapandemin i samhället. 
                         

Beslutsunderlag 
"[Här listar du bilagor till ditt ärende, om det finns några]"                           

Ärendet 
Granskning 
Vid granskningen av kommunstyrelsen har framkommit följande bedömning 
och kommentarer: 
 
Ändamålsenlighet 
Kommunstyrelsen kan delvis verifiera att förvaltningen utförts på ett 
ändamålsenligt sätt. Det framhålls att inte alla mål följts upp och därmed gör 
bedömning av måluppfyllelse svår. 
 
Ekonomiskt tillfredställande 
Kommunstyrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. Ett positivt resultat för 2021. 
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Intern kontroll 
Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har delvis varit 
tillräcklig. Brister har noterats vad gäller styrelsens kontroll och åtgärder för 
att nå mål för verksamheten. 
 
 
Rekommendationer 
Utifrån resultatet så ger granskningsrapporten några rekommendationer för 
kommunstyrelsen att ta till sig för det fortsatta arbetet: 
 
Ändamålsenlighet 
Kommunstyrelsen bör arbeta med att förtydliga målprocessen. Genom att 
fastställa direktiv eller riktlinjer göra processen enklare och tydligare att 
följa. När måluppfyllelse ej kunnat nås bör eventuella åtgärder göras 
tydligare. Det framhålls även att inte alla mål följts upp och därmed också 
bidrar till att bedömningen av måluppfyllelse blir svår. 
 
Ekonomiskt tillfredställande 
Revisionsrapporten ser positivt på den ekonomiska styrningen och kontroll. 
Kommunstyrelsen hade under 2021 en positiv budgetavvikelse vilket innebär 
att verksamheten kunnat bedrivas inom given budgetram. Något som är av 
stor betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Det är fortsatt av 
stor vikt att även framåt ha en god ekonomisk kontroll. 
 
Intern kontroll 
Revisionsrapporten visar på ett utvecklingsområde för kommunstyrelsen att 
vidta åtgärder för att få en bättre kontroll. Genom att ta fram 
rapporteringsinstruktioner och direktiv kunna förbättra möjligheterna att nå 
måluppfyllelse. Både genom att sätta in åtgärder för att nå mål och att 
dokumentera dessa.  
 
Åtgärder 
Rapporten visar på ett antal förbättringsområden för förvaltningen. 
Kommunkontoret bör få i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av mål 
och verksamhetsplanering. Under de två senaste åren har inte dessa delar 
prioriterats i den utsträckning som önskats. Målen har i princip varit de 
samma under denna period påverkad av Coronapandemin i samhället. Även 
förvaltningens arbete med verksamhetsplaner har kännetecknats lite av i 
väntan på. Nu är läget förhoppningsvis annorlunda med en ny mandatperiod 
men även ett utmanade ekonomiskt läge. Under hösten ska målen och 
förvaltningens verksamhetsplaner uppdateras inför 2023. Uppföljningsbara 
mål ska tas fram. Målens uppföljning ska sedan vara lätt att följa med både 
prognoser och eventuella åtgärder som vidtagits. I samband med det ska 
lämpliga direktiv tas fram för att förenkla och förtydliga processen. Även 
avrapporteringens rutiner och utformning bör gås igenom för att förbättra 
kontroll och styrning. En tydlighet ska eftersträvas för en bättre interkontroll.  
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Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
PwC 
Kommunrevisionen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 37 Dnr 2022/00333  

Svar till revisorerna gällande "Grundläggande 
granskning av styrelser och nämnder 2021" - 
Socialnämnden 
Socialnämndens beslut 
Godkänna föreslagna åtgärder kopplat till revisionsfråga/förbättringsområde. 
 
Åtgärder för förbättringsområden kopplat till 
revisionsfråga/förbättringsområde; 
1. Verksamhetsplan 
En verksamhetsplan för 2023 kommer att tas fram, gemensamt upplägg för 
verksamhetsplanens utformning för samtliga nämnder. 
4. Rapportering och åtgärder 
a) 
Socialnämnden har ett årshjul som inte PwC tagit del av. Detta årshjul,  med 
direktiv/instruktioner för rapportering till nämnden, kommer att ses över och 
förtydligas vid behov. Utöver detta pågår ett arbete inom socialförvaltningen 
att ta fram separata årshjul för alla delar/avdelningar inom 
socialförvaltningen inklusive ledningsgruppen. Detta arbete kommer att 
slutföras under senare delen av 2022. 
c) 
Rapportering av måluppfyllelse, utfall och resultat samt internkontroll   
förtydligas med tillägg av kommentarer och eventuella åtgärder som 
kommer att vidtas. Dessa skall framgå i nämndens protokoll för spårbarhet. 
Måluppföljning skall fungera som styrsignaler där avvikelser efterföljs av 
åtgärd. 
5. Måluppfyllelse 
 a) 
 Ett mål har vi inte hunnit med pga. av focus på covidrelaterade  aktiviteter. 
 Ett mål avser sänkning av sjuktalet där utfallet ökat. Detta beror på  
 anvisningar/rekommendationer från smittskydd/folkhälsomyndigheten att  
stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom samt andra 
smittskyddsrelaterade åtgärder. 
 Ett mål beror på att övergripande styrdokument inte är färdigställt inom  
 kommunstyrelsen (HR). 
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7. Rapportering 
d) 
Redovisning och uppföljning för nämndens samtliga mätbara mål kommer   
att förtydligas och vara med i samband med planerade uppföljningar under 
året.  
Det skall tydligt framgå om bedömningen avser utfall per delår eller prognos 
för helår. 
Analys samt planerade eller vidtagna åtgärder kommer att förtydligas och 
vara med i samband med planerade uppföljningar under året. (se även 4c) 
 
8.Åtgärder 
a) 
Rapportering av måluppfyllelse, utfall och resultat förtydligas med tillägg av 
kommentarer och eventuella åtgärder som kommer att vidtas samt att detta 
framgår i nämndens protokoll för spårbarhet. Det skall tydligt framgå vad 
som skall göras, när och av vem. (se även 4c samt 7d) 
 

Ärendebeskrivning 
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska 
granska alla styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen och nämnderna ska 
förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, 
lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive nämnd 
bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och 
rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En 
bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och 
utvecklas på avsett sätt. Syftet med den översiktliga granskningen är att ge 
kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2022-09-07. 
- Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021. PwC dokument.  
- Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021. Missiv från 
revisorerna. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna Ockelbo kommun 

169



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunfullmäktige 
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Referens 
  

  

 
 Till 

Socialnämnden 

 
Svar till revisorerna gällande ”Grundläggande granskning av 
styrelser och nämnder 2021” – socialnämnden 
 
Ärendet 
 
Svar till revisorerna gällande ”Grundläggande granskning av styrelser och 
nämnder 2021” – socialnämnden. 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna föreslagna åtgärder kopplat till revisionsfråga/förbättringsområde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska 
granska alla styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen och nämnderna ska 
förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, 
lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive nämnd 
bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och 
rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En 
bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och 
utvecklas på avsett sätt. Syftet med den översiktliga granskningen är att ge 
kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
            

Beslutsunderlag 
 

- Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021. PwC 
dokument. Bifogat 

- Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021. Missiv 
från revisorerna. Bifogat 
 

Åtgärder för förbättringsområden kopplat till 
revisionsfråga/förbättringsområde; 

1. Verksamhetsplan 
En verksamhetsplan för 2023 kommer att tas fram, gemensamt upplägg 
för verksamhetsplanens utformning för samtliga nämnder. 
 

4. Rapportering och åtgärder 
a) 
Socialnämnden har ett årshjul som inte PwC tagit del av. Detta årshjul, 
med direktiv/instruktioner för rapportering till nämnden, kommer att ses 
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över och förtydligas vid behov. Utöver detta pågår ett arbete inom 
socialförvaltningen att ta fram separata årshjul för alla delar/avdelningar 
inom socialförvaltningen inklusive ledningsgruppen. Detta arbete 
kommer att slutföras under senare delen av 2022. 

c) 
Rapportering av måluppfyllelse, utfall och resultat samt internkontroll 
förtydligas med tillägg av kommentarer och eventuella åtgärder som 
kommer att vidtas. Dessa skall framgå i nämndens protokoll för 
spårbarhet. Måluppföljning skall fungera som styrsignaler där avvikelser 
efterföljs av åtgärd. 
 

5. Måluppfyllelse 
a) 
Ett mål har vi inte hunnit med pga. av focus på covidrelaterade 
aktiviteter. 
Ett mål avser sänkning av sjuktalet där utfallet ökat. Detta beror på 
anvisningar/rekommendationer från smittskydd/folkhälsomyndigheten att 
stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom samt andra 
smittskyddsrelaterade åtgärder. 
Ett mål beror på att övergripande styrdokument inte är färdigställt inom 
kommunstyrelsen (HR). 
 

7. Rapportering 
d) 
Redovisning och uppföljning för nämndens samtliga mätbara mål 
kommer att förtydligas och vara med i samband med planerade 
uppföljningar under året.  
Det skall tydligt framgå om bedömningen avser utfall per delår eller 
prognos för helår. 

Analys samt planerade eller vidtagna åtgärder kommer att förtydligas 
och vara med i samband med planerade uppföljningar under året. (se 
även 4c) 
 

8. Åtgärder 
a) 
Rapportering av måluppfyllelse, utfall och resultat förtydligas med tillägg 
av kommentarer och eventuella åtgärder som kommer att vidtas samt 
att detta framgår i nämndens protokoll för spårbarhet. Det skall tydligt 
framgå vad som skall göras, när och av vem. (se även 4c samt 7d 

Johan Callenmark 
Förvaltningschef 

 
 

Beslutet ska skickas till; 
Revisorerna Ockelbo kommun 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
 

172



 

Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 69 Dnr 2022/00201  

pwc - Grundläggande granskning av styrelse och 
nämnder 2021  
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 
Godkänner svaret för överlämnande till revisorerna. 
 
Svar till revisorerna gällande ”Grundläggande granskning av styrelser 
och nämnder 2021” 

Åtgärder för förbättringsområden kopplat mot revisionsfråga: 

1. Verksamhetsplan 
En verksamhetsplan för 2023 kommer att tas fram, gemensamt upplägg 
för Verksamhetsplanens utformning för samtliga nämnder. 

4. Rapportering och åtgärder 
Nämndens årshjul med direktiv/instruktioner för rapportering till 
nämnden ses över och förtydligas vid behov. 

Rapportering av måluppfyllelse, utfall och resultat förtydligas med 
tillägg av kommentarer och eventuella åtgärder som kommer att vidtas 
samt att dessa framgår i nämndens protokoll för spårbarhet. 

5. Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för helåret för nämndens samtliga mätbara mål kommer 
att ses över så att det tydligt framgår i verksamhetsberättelsen för 
helåret. 

7. Rapportering 
Redovisning och uppföljning för nämndens samtliga mätbara mål och 
indikatorer kommer att förtydligas och vara med i samband med 
planerade uppföljningar under året.  

Analys samt planerade eller vidtagna åtgärder kommer att förtydligas 
och vara med i samband med planerade uppföljningar under året. 

8. Åtgärder 
Rapportering av måluppfyllelse, utfall och resultat förtydligas med 
tillägg av kommentarer och eventuella åtgärder som kommer att vidtas 
samt att detta framgår i nämndens protokoll för spårbarhet.  
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 Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har pwc genomfört en 
grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021. 
Revisorerna önskar skriftligt svar, senast 2021-09-30, från kommunstyrelsen, 
socialnämnden och utbildnings-och kulturnämnden på hur de avser att 
åtgärda de förbättringsområden som påtalas i revisionsrapporten. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-09-09. 
pwc rapport – Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021. 
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Svar till revisorerna gällande ”Grundläggande granskning av 
styrelser och nämnder 2021” 
 

Åtgärder för förbättringsområden kopplat mot revisionsfråga: 

1. Verksamhetsplan 

En verksamhetsplan för 2023 kommer att tas fram, gemensamt upplägg för 
Verksamhetsplanens utformning för samtliga nämnder. 

4. Rapportering och åtgärder 

Nämndens årshjul med direktiv/instruktioner för rapportering till nämnden ses över 
och förtydligas vid behov. 

Rapportering av måluppfyllelse, utfall och resultat förtydligas med tillägg av 
kommentarer och eventuella åtgärder som kommer att vidtas samt att dessa 
framgår i nämndens protokoll för spårbarhet. 

5. Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen för helåret för nämndens samtliga mätbara mål kommer att ses 
över så att det tydligt framgår i verksamhetsberättelsen för helåret. 

7. Rapportering 

Redovisning och uppföljning för nämndens samtliga mätbara mål och indikatorer 
kommer att förtydligas och vara med i samband med planerade uppföljningar under 
året.  

Analys samt planerade eller vidtagna åtgärder kommer att förtydligas och vara med 
i samband med planerade uppföljningar under året. 

8. Åtgärder 

Rapportering av måluppfyllelse, utfall och resultat förtydligas med tillägg av 
kommentarer och eventuella åtgärder som kommer att vidtas samt att detta 
framgår i nämndens protokoll för spårbarhet.  
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RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT 
OCH AVBRUTEN VERKSTÄLLIGHET KVARTAL 2, 
2022 

 
Rapportering sker enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen, SoL och 28 h § Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Rapporteringen gäller hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 
LSS som inte har verkställts inom tre månader samt som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från den dag då verkställighet avbröts.  

 
10 individrapporter har rapporterats till inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
kvartal 2, 2022. 
 

 
LSS 

 
 

Ej verkställt beslut gäller bostad med särskild service - servicebostad 9 § 9 LSS 
Det har förflutit 90 dagar från dagen för beslut 2022-04-01 och fram till 2022-06-
30.  

 
Ej verkställt beslut gäller kontaktperson enligt 9 § 4 LSS  
Det har förflutit 157 dagar från dagen för beslutet 2021-11-18 och fram till 2022-
06-30.  

 
Ett avbrott av verkställighet av daglig verksamhet 9 § 10 LSS 
Det har förflutit 595 dagar från dagen för avbrottet 2020-11-12 och fram till 2022-
06-30.  
 
Ett avbrott av verkställighet av beslut gällande kontaktperson 9 § 4 LSS 
Det har förflutit 283 dagar från dagen för avbrottet 2021-08-31 och fram till 2022-
06-10. Beslutet har avslutats på grund av flytt till annan bostad 9 § 9 
gruppbostad. 

 
Ej verkställt beslut gäller bostad med särskild service – gruppbostad 9 § 9 LSS 
Det har förflutit 167 dagar från dagen för beslutet 2021-12-16 och fram till 2022-
06-01. Dröjsmålet beror på renovering av gruppbostad. Beslutet är verkställt.  
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Särskilt boende, Bysjöstrand 
 
 
Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL 
Det har förflutit 173 dagar från dagen för beslut 2021-11-04 och fram till 2022-04-
26. Beslutet är verkställt.  
 
Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL 
Det har förflutit 156 dagar från dagen för beslut 2021-10-26 och fram till 2022-04-
04. Beslutet är verkställt.  

 
Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL 
Det har förflutit 129 dagar från dagen för beslut 2022-02-21 och fram till 2022-06-
30. Beslutet är ej verkställt.  
 
Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL 
Det har förflutit 112 dagar från dagen för beslut 2022-03-07 och fram till 2022-06-
27. Beslutet är verkställt.  

 
Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL 
Det har förflutit 133 dagar från dagen för beslut 2022-01-24 och fram till 2022-06-
06. Beslutet är verkställt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ockelbo 2022-08-02 

 
 
 
 
 

Johanna Stålberg 
Handläggarchef/Kvalitetsutvecklare 
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RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT 
OCH AVBRUTEN VERKSTÄLLIGHET KVARTAL 3, 
2022 

 
Rapportering sker enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen, SoL och 28 h § Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Rapporteringen gäller hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 
LSS som inte har verkställts inom tre månader samt som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från den dag då verkställighet avbröts.  

 
6 individrapporter har rapporterats till inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
kvartal 3, 2022. 
 

 
LSS 

 
 

Ej verkställt beslut gäller bostad med särskild service – vuxna 9 § 9 LSS 
Det har förflutit 182 dagar från dagen för beslutet 2022-04-01 och fram till 2022-
09-30.  
 
Ett avbrott av verkställighet av daglig verksamhet 9 § 10 LSS. 
Det har förflutit 687 dagar från dagen för avbrottet 2020-11-12 och fram till 2022-
06-30.  

 
Ej verkställt beslut gäller kontaktperson enligt 9 § 4 LSS 
Det har förflutit 158 dagar från dagen för beslutet 2022-04-25 och fram till 2022-
09-30.  
 
Ej verkställt beslut gäller kontaktperson enligt 9 § 4 LSS 
Det har förflutit 164 dagar från dagen för beslutet 2022-04-19 och fram till 2022-
09-30.  
 

 
Särskilt boende, Bysjöstrand 
 
 
Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL 
Det har förflutit 176 dagar från dagen för beslut 2022-03-22 och fram till 2022-09-
14. Beslutet är verkställt. 
 
Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL 
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2 (2) 

 

Det har förflutit 133 dagar från dagen för beslut 2022-02-21 och fram till 2022-06-
30. Beslutet är verkställt. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ockelbo 2022-10-06 

 
 
 
 
 

Johanna Stålberg 
Handläggarchef/Kvalitetsutvecklare 
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