Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-06

Kommunstyrelsen

§ 143

Dnr 2020/00412

Delårsrapport Smedjebackens kommun 2020-08-31
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapport för Smedjebackens kommun 2020-08-31 godkänns.
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport för Smedjebackens
kommun per 2020-08-31.

_____
Beslutsunderlag
Delårsrapport Smedjebackens kommun 2020-08-31
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2020-09-22 § 90

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2020-09-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 90

Dnr 2020/00412

Delårsrapport Smedjebackens kommun 2020-08-31
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Delårsrapport för Smedjebackens kommun 2020-08-31 godkänns.
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport för Smedjebackens
kommun per 2020-08-31.
Bel opp i tkr

Delårsbokslut
Helår
Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen

72 803

72 182

622

109 206

109 641

KS Ledning och stöd

23 007

20 783

2 223

34 510

34 510

0

KS Samhällsbyggnad

41 797

40 731

1 065

62 696

63 131

-435

KS Förfogandeanslag

8 000

10 667

-2 667

12 000

12 000

0

Kulturnämnden
Miljö- o byggnadsnämnden
Familje- och utbildningsn.

7 030
6 020
158 191

6 982
4 192
153 981

48
1 828
4 210

10 545
9 030
237 286

10 545
9 030
238 786

0
0
-1 500

FUN Kansli, barn och skolverksamhet

134 876

129 301

5 574

202 314

201 614

700

23 315

24 681

-1 366

34 972

37 172

-2 200

FUN Individ- och familjeomsorg

VBU

40 900

40 900

0

61 350

61 350

0

Gymnasiet och komvux

38 883

38 883

0

58 325

58 325

0

Kulturskolan

Omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revision
Summa nämnder

2 017

2 017

0

3 025

3 025

0

131 781
797
593
418 115

128 623
808
474
408 141

3 159
-11
120
9 975

197 380
1 195
890
626 882

197 380
1 195
890
628 817

0
0
0
-1 935

Finans

2 221

1 824

397

3 332

3 032

300

Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm

7 900

6 989

911

11 850

11 050

800

-5 679

-5 164

-514

-8 518

-8 018

-500

10 372 630 214 631 849

-1 635

Internränta

Verksamhetens nettokostnad

420 337 409 965
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Kommunens vision

Smedjebackens kommun kännetecknas av Närhet, Vatten och Utveckling
Smedjebacken är en kommun i ständig utveckling, där vårt rika kulturarv också är vår nutid.
Järnhantering och skogsbruk har utgjort och utgör basen i vårt näringsliv. Det har format vårt landskap
och vår bebyggelse. Kommunens variationsrika bebyggelse och karaktär ger en spännande kontrast
mellan tradition och nytänkande och mellan industriort och landsbygd.
Kommunen är naturskön och rik på vatten med möjlighet till sjö nära boende och fantastiska
rekreationsområden. Attraktivt boende finns i hela kommunen och den största koncentrationen av
bebyggelse finns längs Barkensjöarna i stråket mellan Ludvika och Fagersta. Vattnet bidrar även till
ett rikt båt- och sjöliv. Via Strömsholms kanal förbinds vi med Mälaren och världshaven.
I Smedjebackens kommun finns närhet; närhet till varandra, till beslutsfattare, till naturen och till våra
grannkommuner. Våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet,
sammanhållning och levande traditioner i hela kommunen.
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Förvaltningsberättelsen
Periodens och årets resultat

Kommunens resultat för perioden uppgår till +31,5 mkr (+25,2 mkr) Prognosen för helåret visar ett
resultat på +27,7 mkr (+24,5 mkr).
(mkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Delårsbokslut
2020
70,4
-468,0
-12,3
-409,9

Budget
2020
117,7
-730,1
-17,5
-629,9

Prognos
2020
117,7
-731,7
-17,5
-631,5

Avvikelse
2020
0,0
-1,6
0,0
-1,6

357,2
86,5
33,8

534,8
117,1
22,0

530,6
131,6
30,7

-4,2
14,5
8,7

1,9
-4,2
31,5

2,5
-4,0
20,5

2,5
-5,5
27,7

0,0
-1,5
7,2

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Väsentliga händelser under perioden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
• En ny kommunchef Susanne Hedman Jensen anställdes i mars. Hon efterträdde Kerstin
Söderlund som gick i pension. Susanne jobbade tidigare som förvaltningschef för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Kommunstyrelseförvaltningen har samordnat och drivit pandemistabens arbete.
• Arbetet med implementering av digitala nämndhandlingar i kommunen har fortsatt.
• Kommunens lönehantering hanteras från 1 januari av löneförvaltningen i Norberg.
• Kommunen har erbjudit 173 ungdomar feriejobb under sommaren
• Ekonomiavdelningen har anställt en ny förvaltningsekonom och en ny upphandlare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
• Under april till augusti har Jonas Källman varit tf förvaltningschef.
• Inom tekniska har arbetet fortsatt med nya förskolan pågår. Förskolan förväntas vara klar vid
årsskiftet. Reservkraft har installerats i Allégården.
• AME har startat Återbruket, på Nytäppans ÅVC där kommunmedborgare får lämna in
begagnade saker för återbruk. Återbruket kommer i september att lämnas över och drivas av
ett socialt företag. Kommunens stödboende för ensamkommande ungdomar har avslutats
• Kosten har haft Gläntan stängd under pandemin.
• Fritidsenheten har blivit en egen avdelning med fritidschef som avdelningschef.
• Näringslivschef Lennart Silfverin gick i pension i våras och ersattes då av Roger Sjöberg som
tidigare arbetat som näringslivsutvecklare.
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Kulturnämnden
• Verksamheten har under perioden fått anpassa sig utifrån pandemin. Man har infört boken
kommer extra och hämta-själv-service. De planerade evenemangen under våren fick ställas in.
Sommarutställningen på Meken genomfördes med enbart bokade besök.
• Arbetet med medel ifrån Kulturrådet för Stärkta bibliotek har fortskridit som planerat, med ett
stort fokus på tillgänglighet.
Miljö- och byggnadsnämnden
• Livsmedelskontrollerna har skett i enlighet med livsmedelslagstiftningen, men det finns stora
problem med underbemanning och sjukdom under perioden, därför kan inte kontrollplanen för
livsmedel följas.
• Under året har miljö- och byggkontoret deltagit i Länsstyrelsens projekt för sociala mervärden
i en hållbar samhällsplanering.
Familje- och utbildningsnämnden
Förskola och skola
• Arbete har bedrivits utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer under
coronapandemin. Man har märkt av hög frånvaro då alla med sjukdomssymptom uppmanats
att stanna hemma.
• Arbetet med att införa lärplattformen ”Infomentor” har fortsatt.
• Motivationslyftet - programmet i självledarskap omfattar samtliga elever i år 4-9 i kommunen
• Skolan har vårterminen 2020 redovisat ett något lägre meritvärde 218,5 totalt för Bergaskolan
och Kyrkskolan, mot förra årets meritvärde 221,0
Individ och familjeomsorgen
• Konsultstödet har avslutats och ersatts med anställning av personal med socionombehörighet.
Omsorgsnämnden
Äldreomsorgen
• Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar och utmaningar för verksamheten med
ökade sjuktal, och bristen på beredskap i form av skyddsutrustning.
• Ett äldreboende och hemtjänsten drabbades under våren av covidsjuka brukare och personal.
En särskild covidavdelning öppnades.
• Under våren anställdes ca 60 personer på månadslön och med fast placering för att minimera
riskerna med smittspridning.
Förvaltningsövergripande
• Under perioden har man rekryterat en tf enhetschef på sex månader pga pandemin och en ny
biträdande förvaltningschef.
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Mål och måluppfyllelse

Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige beslutat om ett antal prioriterade mål. De
prioriterade målen beskriver vad kommunens verksamheter ska uppnå och kan ses som den
övergripande strategin för utvecklingen av kommunen som helhet.
Mål: En kommun för alla

Indikator
Ohälsotal, genomsnittligt antal
utbetalda dagar med sjukpenning och
andra ersättnings typer, för
befolkningen 16–64 år (Källa: Kolada)
Antal anmälda våldsbrott/ 1000 inv
(Källa: Kolada)
Ginikoefficient (jämlika tillgångar),
index (Källa: Kolada)
Antal elever som deltar i musik- eller
kulturskola

Mått
Värde 2018: 31,9
Värde 2019: 29,8

Analys
Trenden är minskande.

Värde 2018: 7,2
Värde 2019: 6,8
Värde 2017: 0,32
Värde 2018: 0,33
Värde 2019: 217
Värde 2020: 247

Trenden är minskande.

Indikator
Insamlat hushållsavfall totalt,
kg/person (Källa: Kolada)
Energiförbrukning i
kommunkoncernens lokaler

Mått
Värde 2018: 460
Värde 2019: 486
Värde 2018: 152 kWh/kvm
Värde 2019: 151 kWh/kvm

Analys
Trenden är ökande.

Utsläpp av växthusgaser från
kommunkoncernens lokaler,
verksamheter och resor
Andel miljöbilar av personbilar och
lätta lastbilar i kommunkoncernen
(Källa: Kolada)

Värde 2018: 908 ton co2

Senaste statistiken är från 2018.

Värde 2018: 31,8%
Värde 2019: 24,8%

Trenden är minskande. Dock är ny policy
framtagen om att bara bilar som går med
fosilfria bränslealternativ ska köpas in.

Mått
Värde 2019-12-31: 10 894
Värde 2020-06-30: 10 862
Värde 2019-08-31: 4,6%
Värde 2020-08:31: 6,4%

Analys
Befolkningen har minskat med 32 invånare
sedan årsskiftet.
Arbetslösheten har stigit med 1,8% sedan
samma månad året innan.

Värde 2017: 806 000

Senaste statistiken är från 2017.

Värde 2017: 13,9%
Värde 2018: 13,2%

Statistik för 2019 publiceras senare under året

Mått
Värde 2018: 0,4
Värde 2019: 0,9
Värde 2018: 0,0
Värde 2019: 0,0

Analys
Trenden är ökande. Uppföljning av 2020 görs i
maj nästa år.
Uppföljning av 2020 görs i maj nästa år.

Värde 2018: 26
Värde 2019: 26
Värde 2018: 53,8%
Värde 2019: 56,5%

Uppföljning av 2020 görs i april nästa år.

Mål: En ekokommun i framkant

Mål: Hög sysselsättning

Indikator
Befolkningsutveckling (Källa: SCB)
Andel öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd 16–64 år
(Källa: Arbetsförmedlingen)
Bruttoregionalprodukt, BRP, kr/inv
(visar den ekonomiska utvecklingen
inom en region) (Källa: Kolada)
Andel företagare av
förvärvsarbetande (Källa: Kolada)

Mål: Attraktivt boende

Indikator
Antal färdigställda bostäder i
småhus/1000 inv (Källa: Kolada)
Antal färdigställda bostäder i
flerfamiljshus under året/1000 inv
(Källa: Kolada)
Antal bostäder med
bostadsrätter/1000 inv (Källa: Kolada)
Andel hushåll med tillgång till
bredbandsfiber (Källa: Kolada)

Trenden är minskad jämlikhet. Uppföljning av
2019 görs i bokslutet.
Trenden är ökande

Trenden är minskande.

Trenden är ökande. Uppföljning av 2020 görs i
april nästa år.
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Mål: Bra ekonomi

Indikator
Årets resultat i förhållande till summa
skatteintäkter och utjämning i
resultaträkningen (minst 3 %)
Andel av årets nettoinvesteringar
som täcks av årets resultat samt årets
avskrivningar
Total sjukfrånvaro av sammanlagd
arbetstid

Mål: Bra verksamhet

Indikator
Grundskolan ligger topp 100 i SKR:s
kvalitetsmätning
Särskilda boenden ligger topp 100 i
SKR:s kvalitetsmätning
Ordinärt boende (hemtjänst) ligger
topp 100 i SKR:s kvalitetsmätning
Andel gymnasieelever (hemkommun)
med examen inom 4 år

Mått
Värde 2019: 3,9 %
Värde 2020: prognos 4,2%

Analys
Målet förväntas uppnås för 2020

Värde 2019: 100%
Värde 2020: prognos 100%

Målet förväntas uppnås för 2020

Värde 2019: 7,0%
Värde 2020: 7,4% - utfall tom aug

Trenden sedan årsskiftet är ökad sjukfrånvaro
delvis relaterat till coronapandemin

Mått
Värde 2019: plats 51

Analys
Resultat för år 2020 presenteras i början av
nästa år
Resultat för år 2020 presenteras i början av
nästa år
Resultat för år 2020 presenteras i början av
nästa år
Trenden är ökande andel.

Värde 2019: plats 196
Värde 2019: plats 106
Värde 2018: 13,7%
Värde 2019: 27,9%

Sammanfattande av analys av målen
Målet förväntas uppnås
Målet förväntas delvis uppnås
Målet förväntas inte uppnås

En kommun för alla

Målet förväntas uppnås. Trenden är att våldsbrotten och ohälsotalen i kommunen minskar. Den
ekonomiska jämlikheten har minskat något i senaste uppföljningen.

Ekokommun i framkant

Målet förväntas delvis uppnås. Andelen miljöbilar minskade under föregående år. Dock har man
nu antagit en ny policy att endast bilar som går på fossilfria bränslealternativ ska köpas in.
Energiförbrukningen i koncernens lokaler förväntas minska då flera energisparande åtgärder görs i
fastigheterna.

Hög sysselsättning

Målet förväntas inte uppnås. Befolkningen har minskat under första halvåret och arbetslösheten har
ökat sedan mätningen samma månad föregående år.

Attraktivt boende

Målet förväntas uppnås. Fler bostäder byggs och utbyggnad av fibernätet sker också.

Bra ekonomi

Målet förväntas delvis uppnås. Resultatmåttet och måttet för självfinansiering beräknas uppnås.
Däremot är trenden att sjukskrivningstalen ökar i år delvis pga coronapandemin.

Bra verksamhet

Målet förväntas uppnås. Fler och fler gymnasieelever tar examen inom 4 år. Grundskolan låg i
senaste redovisningen på en 51:a plats i riket.
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Driftredovisningen
Bel opp i tkr

Delårsbokslut
Helår
Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen

72 803

72 182

622

109 206

109 641

-435

KS Ledning och stöd

23 007

20 783

2 223

34 510

34 510

0

KS Samhällsbyggnad

41 797

40 731

1 065

62 696

63 131

-435

KS Förfogandeanslag

8 000

10 667

-2 667

12 000

12 000

0

Kulturnämnden
Miljö- o byggnadsnämnden
Familje- och utbildningsn.

7 030
6 020
158 191

6 982
4 192
153 981

48
1 828
4 210

10 545
9 030
237 286

10 545
9 030
238 786

0
0
-1 500

FUN Kansli, barn och skolverksamhet

134 876

129 301

5 574

202 314

201 614

700

23 315

24 681

-1 366

34 972

37 172

-2 200

FUN Individ- och familjeomsorg

VBU

40 900

40 900

0

61 350

61 350

0

Gymnasiet och komvux

38 883

38 883

0

58 325

58 325

0

2 017

2 017

0

3 025

3 025

0

131 781
797
593
418 115

128 623
808
474
408 141

3 159
-11
120
9 975

197 380
1 195
890
626 882

197 380
1 195
890
628 817

0
0
0
-1 935

Kulturskolan

Omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revision
Summa nämnder
Finans

2 221

1 824

397

3 332

3 032

300

Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm

7 900

6 989

911

11 850

11 050

800

-5 679

-5 164

-514

-8 518

-8 018

-500

10 372 630 214 631 849

-1 635

Internränta

Verksamhetens nettokostnad

420 337 409 965
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Nämnderna redovisar en avvikelse för perioden på + 9,9 mkr (-0,4 mkr, januari-augusti 2019) och en
prognos för helåret på -1,9 mkr (-17,3 mkr, avvikelse 2019).
Kommunstyrelsen
Nämnden redovisar en avvikelse för perioden på +0,6 mkr (+4,9 mkr) och en prognos för helåret på
-0,4 mkr (-0,9 mkr). Avvikelsen för KS förfogandeanslag beror på ersättning till förvaltningarna under
coronapandemin. Pengar har återsökts från Socialstyrelsen för de ökade kostnaderna.
Familje- och utbildningsnämnden
Nämnden redovisar en avvikelse för perioden på +4,2 mkr (-4,9 mkr) och en prognos för helåret på
-1,5 mkr (-9,9 mkr). Den främsta orsaken till den negativa avvikelsen beror på ökade kostnader inom
IFO för ekonomiskt bistånd och placeringar.
Omsorgsnämnden
Nämnden redovisar en avvikelse för perioden på +3,1 mkr (-1,3 mkr, jan-aug 2019) och en prognos
för helåret på +0 mkr (-4,8 mkr). Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen för perioden är
ökade intäkter inom äldreomsorgen, ökat momsbidrag på placeringar och ökat statsbidrag.

Förvaltningens kostnader under coronapandemin har man fått ersättning för från KS
förfogandemedel. Kostnader för LSS verksamheten fortsätter att öka i högre takt under senare
del av året främst beroende av ytterligare en ny elevhemsplacering som startar till
höstterminen 2020.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål
uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska
aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Detta genomförs genom att:
•
•
•
•
•

Verksamheten styrs av kommunfullmäktiges mål och budgetramar.
De i budget angivna målen med indikatorer avrapporteras i bokslutet.
Den ekonomiska planeringen utgår från försiktighetsprincipen.
Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst
3 procent.
Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera investeringar.

De tre indikatorerna till kommunfullmäktiges mål om ”Bra ekonom” som också är övergripande mål
för god ekonomisk hushållning redovisas med utfall per den 31 augusti och med prognos för helåret
2020.
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning i resultaträkningen (minst 3 %)
Periodens utfall är 7,1 % (6,0 %, januari-augusti 2019). Prognosen för helåret 2020 är 4,2 %
(3,6 % utfall 2019). Målet förväntas kunna uppnås.
Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar
Utfall för perioden är 100 % (100 % januari-augusti 2019). Prognosen för helåret 2020 är 100 %
(100 % utfall 2019). Målet förväntas kunna uppnås.
Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (%)
Den totala sjukfrånvaron för perioden uppgår till 7,4 % (7,4 %). Utfallet på helår 2019 var 7,0 %.
Målet säger att sjukfrånvaron ska minska och om sjukfrånvaron blir liknande periodens utfall så
kommer inte målet att uppnås.
Två av de tre målen för god ekonomisk hushållning beräknas uppnås vid årets slut.
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Investeringsredovisning
Periodens utfall är 38,1 mkr varav 22,0 mkr avser nya förskolan.
Investeringsbudget för 2020 består av
-fastställd investeringsplan i budget 2020, 39,4 mkr
-beslut om överföring från tidigare år 38,5 mkr
-beslut om utökad budget 4,0 mkr för investering personallokaler Frejgatan.
Investeringar 2020
Tkr

FASTIGHETER
Allégården
Bergaskolan
Bibliotek
Brustorpets förskola
Fixarverkstan
Flaltenbergs hytta
Frejgatan
Hagge skola
Kvarnstugan
Medborgarkontor/kommunhuset
Projektering skola/fsk
Rektorsvillan
Strandängens förskola
Övriga investeringar fastighet
Energi och klimatåtgärder
Idrottsrådet önskemål
IT infrastruktur
Köksmaskiner storkök
Säkerhet
Tillgänglighetsåtgärder
Övrigt
Summa Fastighet
GATOR
Broar
Dagvattenombyggnader
GC-vägar
Ombyggnad elnät , VB
Övrigt gata
Summa Gata
PARKER
Badplatser och flytbryggor
Hamnen
Söderbärke centrum
Uddparken
Utemiljö förskola/skola
Övrigt park
Summa Park
Övriga investeringar
Familje- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Omsorgsnämnden
Summa Övriga investeringar
MARK/EXPLOATERING
Mark och exploatering
Summa Mark och exploatering

Totalt

Budget

Utfall

Återstår

2020 Jan-aug

2020

2 770

1 518

1 252

1 400

74

1 326

0

94

-94

350

0

350

500

436

64

220

3

217

4 000

2 467

1 533

248

0

248

39

8

31

0

3

-3

500

305

195

0

165

-165

35 072

22 009

13 063

4 204

2 020

2 184

600

442

158

2 604

947

1 657

250

185

65

500

443

57

300

89

211

3 875

1 002

2 873

57 432

32 210

25 222

3 000

122

2 878

500

304

196

4 845

611

4 234
223

300

77

1 472

585

887

10 117

1 699

8 418

394

110

284

186

25

161

954

0

954

277

23

254

500

0

500

1 432

104

1 328

3 743

262

3 481

2 800

1 011

1 789

1 800

260

1 540

250

286

-36

1 800

662

1 138

6 650

2 219

4 431

4 000

1 750

2 250

4 000

1 750

2 250

81 942

38 140

43 802
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Balanskravsutredning

Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen.
Balanskravet utgår från en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa i
bokslutet. Balanskravet innebär att kommuner och landsting ska besluta om en budget där intäkterna
överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska
kompenseras med motsvarande överskott de närmaste tre åren.
Balanskravsutredning
mkr
Balanskravet
Periodens/årets resultat
Balanskravsresultat för perioden
med helårsprognos
Balanskravsunderskott från tidigare år
Balanskravsresultat att reglera utifrån
period och helårsprognos

Delår Prognos
2020
2020
31,5
31,5

27,7
27,7

0,0
31,5

0,0
27,7

Finansiell analys
Finansnetto
Finansiella kostnader uppgår till 4,2 mkr (2,9 mkr) för perioden och beräknas bli 5,5 mkr (3,5 mkr) för
helåret. De finansiella intäkterna uppgår till 1,9 mkr (2,7 mkr) för perioden och beräknas bli 2,5 mkr
(3,2 mkr). Förändringen mellan åren beror till största delen av överskottsutdelning som skiljer mycket
från år till år från Kommuninvest. Prognosen för finansnettot är därför att det kommer att bli -3,0 mkr
(-1,2 mkr) vid årets slut.
Pensionsåtagande
Den pensionsförpliktelse som kommunen har att betala ut i framtiden redovisas på två olika sätt enligt
den så kallade blandmodellen. De pensionsförpliktelser som uppstått från och med 1998 och framåt,
redovisas löpande under intjänandeperioden som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning
och kortfristig skuld i balansräkningen. Kommunens totala pensionsskuld beräknas uppgå till 274,5
mkr vid bokslutet 2020.
Pensionsåtagande inklusive
särskild löneskatt, mkr
Avsättning och kortfristig skuld
Ansvarsförbindelse
Totalt

Bokslut
2016
57,4
292,5
349,9

Bokslut
2017
55,7
263,5
319,2

Bokslut
2018
55,6
238,1
293,7

Bokslut
2019
48,8
225,9
274,7

Delår Prognos
2020
2020
53,5
52,9
225,6
221,6
279,1
274,5

Betalningsförmåga
Soliditeten beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och visar hur stor del av de totala
tillgångarna som kommunen själv äger, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar.
Soliditeten uppgår till 22,8%, vilket är en förbättring från bokslut 2019 då soliditeten var 17,6%.
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Eget kapital
Kommunens prognostiserade resultat på 27,7 mkr innebär att det egna kapitalet stärks med
motsvarande belopp. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 132,4 mkr vid årets slut. Mellan 2000 och
2014 hade kommunen negativt eget kapital, 2015 blev det positivt och uppgick till 6,8 mkr.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av enheternas resultat- och balansräkningar.
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär
att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar tagits in i den sammanställda
redovisningen. I delårsrapporten görs en enklare konsolidering i vilken endast aktiekapital och
borgensavgifter elimineras.
Den sammanställda redovisningen för perioden januari-augusti uppvisar ett resultat på +40,1 mkr
(+31,1 mkr). Resultaten i bolagen i tabellen nedan beaktar inte skatten.
Koncernresultat
(mkr)
Smedjebackens Kommun
Bärkehus AB
Smedjebackens Energi AB (Koncern)
Barken Vatten & Återvinning AB
WBAB
Resultat

Delårsbokslut
2020
31,5
4,5
4,2
-0,1
0,0
40,1
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Budget
2020
20,5
2,8
4,9
0,0
0,0
28,2

Prognos
2020
27,7
2,8
5,0
0,0
0,0
35,5

Avvikelse
2020
7,2
0,0
0,1
0,0
0,0
7,3

Personalredovisning
Antal anställda

Den 31 augusti 2020 var antalet tillsvidareanställda 694 personer. Förändringen sedan den 31
december 2019 är en minskning med 24 personer. Minskningen beror främst på omorganisation inom
IT och lön där verksamhetsövergång har genomförts. Även AME/Integration bidrar till minskning av
antalet tillsvidareanställda genom omorganisation som verkställts vid årsskiftet 2019/2020. Även flera
sjuksköterskor har valt att på egen begäran eller med anledning av pension lämna kommunen och alla
tjänster är ännu ej återbesatta. Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats och 84 procent av de
tillsvidareanställda är kvinnor.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i kommunen var till och med den 31 augusti 2020 7,4 procent. Samma period
föregående år var den totala sjukfrånvaron 7,1 procent. Tabellen nedan visar obligatorisk redovisning
av sjukfrånvaron per den 31 augusti 2020 och jämförelse med helår 2019 och 2018.
Sjukfrånvaro (%)
Totalt
Kvinnor
Män
29 år och yngre
30-49 år
50 år och äldre
Långtidsfrånvaro mer än 60 dagar (% av totalt)

2020-08-31
7,4
8,4
4,0
5,0
6,6
8,7
30,0

2019
7,0
8,2
2,6
4,2
6,7
7,8
37,0

2018
7,0
7,9
4,2
4,2
6,1
8,3
38,4

Löneöversyn

Den årliga löneöversynen har slutförts för yrkesgrupper tillhörande Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd, Vårdförbundet och DIK. För yrkesgrupper tillhörande Allmän
kommunal verksamhet och Kommunal förlängdes gällande avtal till och med 31 oktober 2020 med
anledning av coronapandemin. Centrala fackliga förhandlingar pågår och löneöversynen kan ej
slutföras förrän nytt avtal tecknats.

Företagshälsovård

Under perioden har upphandling av företagshälsovård genomförts. Från årsskiftet 20/21 inleds
samarbete med Dalarnas företagshälsa som vann upphandlingen.

Ledarutveckling

Kommunens satsning på ledarutveckling innebär att grupp tre slutfört sin ledarutbildning förutom en
uppföljningsdag som genomförs i september 2020. Tolv chefer, grupp fyra, påbörjar sin utbildning i
oktober 2020.

Feriejobb

Kommunen har erbjudit 173 ungdomar feriejobb under sommaren 2020. 159 ungdomar har valt att
arbeta i våra verksamheter.
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
(mkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Koncernen

Kommunen
Delårsbokslut Delårsbokslut
2020
2019
70,4
71,7
-468,0
-456,3
-12,3
-11,5
-409,9
-396,1

Budget
2020
117,7
-730,1
-17,5
-629,9

Prognos
2020
117,7
-731,7
-17,5
-631,5

Delårsbokslut Delårsbokslut
2020
2019
314,8
319,3
-692,7
-680,3
-20,4
-27,2
-398,3
-388,1

357,2
86,5
33,8

354,8
66,7
25,4

534,8
117,1
22,0

530,6
131,6
30,7

357,2
86,5
45,4

354,8
66,7
33,4

1,9
-4,2
31,5

2,7
-2,9
25,2

2,5
-4,0
20,5

2,5
-5,5
27,7

1,0
-6,3
40,1

1,7
-4,0
31,1
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Balansräkning

Koncernen

Kommunen
Delårsbokslut
2020

Årsbokslut
2019

Delårsbokslut
2020

Årsbokslut
2019

447,6
15,7
43,0
506,3

422,7
14,9
45,5
483,1

1 205,6
45,4
11,6
1 262,5

1 163,4
21,4
14,5
1 199,3

3,0
55,6
31,2
89,8

3,0
62,7
45,8
111,5

8,9
117,1
96,4
222,4

6,9
119,8
117,7
244,4

SUMMA TILLGÅNGAR

596,1

594,5

1 485,0

1 443,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Varav periodens resultat
Varav övrigt eget kapital
Summa eget kapital

136,2
31,5
104,7
136,2

104,7
24,5
80,2
104,7

239,0
40,1
198,8
239,0

209,2
23,3
186,0
209,2

56,5
0,0
56,5

48,8
0,9
49,6

56,5
10,5
67,0

48,8
0,9
49,6

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

314,3
89,1
403,4

317,5
122,7
440,2

1 013,5
165,5
1 179,0

969,0
215,8
1 184,8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

596,1

594,5

1 485,0

1 443,7

Poster inom linjen
Borgensåtagande
Pensionsförpliktelser äldre än 1998

637,0
225,6

628,2
225,9

8,6
225,6

8,6
225,9

(mkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, lager och exploateringsfastigheter
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Avsättningar
Avsättningar för pension och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts vid upprättande av Smedjebackens
kommuns Årsredovisning 2019 gäller även för upprättandet av delårsrapporten 2020. Inga
förändringar av redovisningsprinciper har skett sedan årsskiftet. Bolagsskatt redovisas inte i
delårsrapporten.

Jämförelsestörande och extraordinära poster

Coronapandemin har inneburit extra kostnader för omsorgsförvaltningen på ca 8,5 mkr under perioden
mars-augusti. Dessa kostnader har man nu återsökt via Socialstyrelsen. Besked om utbetalning väntas
ske under hösten. Coronapandemin har också inneburit utökade statsbidrag för kommunen om totalt
14,2 mkr för år 2020 varav 9,9 mkr berör delårsbokslutet.

Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkat verksamheten

Inga sådana variationer har skett som påverkat verksamheten förutom tidigare nämnda
coronapandemi.

Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar från tidigare år

Inga sådana ändringar av uppskattningar och bedömning har gjorts tidigare år som har en väsentlig
påverkan på delårsrapporten.

Förändringar i ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början
Inga sådana förändringar har skett.

16

Smedjebackens kommun • 777 81 Smedjebacken
Telefon: 0240-66 00 00 • Telefax: 0240-742 41 • E-post: kommun@smedjebacken.se

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 158

Dnr 2020/00534

Investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2023
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 fastställs.
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har sammanställt förslag till investeringsbudget för 2021
med plan för 2022-2023.
För 2020 är investeringar upptagna med 35 080 000 kronor.
Yrkanden
Jan Tholerus (C) yrkar avslag till posterna med ospecificerade medel i
investeringsbudgeten.
Fredrik Rönning (S) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall
investeringsbudgeten i sin helhet.
Efter framställd proposition förklarar ordförande att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till
investeringsbudget för 2021 med plan för 2022-2023.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (C).
_____
Beslutsunderlag
Investeringsbudget 2021 med plan för 2022-2023
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-10-27 § 86

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 86

Dnr 2020/00534

Investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2023
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ärendet lämnas öppet.
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har sammanställt förslag till investeringsbudget för 2021
med plan för 2021-2022.
För 2020 är investeringar upptagna med 35 080 000 kronor.
På grund av att inte alla ledamöter i arbetsutskottet haft tillgång till
investeringsbilagan lämnas ärendet öppet till kommunstyrelsen.
_____
Beslutsunderlag
Investeringsbudget 2021 med plan för 2022-2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

SMEDJEBACKENS KOMMUN , TEKNISKA AVDELNINGEN
Investeringbudget 2021
2021
Fastigheter
Projektering skolor
500
Energieffektivisering
1 800
Skolprojekt
Röda Berga
13 500
Brustorpet
2 500
Källvassdammen
500
Laddstolpar
300
Flatenbergs hytta
800
Fritidsanläggningar
600
Tillgänglighet, miljö, säkerhet, energi 1 600
Köksmaskiner storkök
250
IT/Nätverk
1 300
Ospecificerade investeringar
4 000

2022
500
1 500
19 000

2023
500
1 500
20 000

300
600
600
1 600
250
1 300
4 000

300
600
1 600
250
1 300
4 000

1 000
300
1 000

1 000
300
1 000

500
150
350
1000
1 000

500
150
350

Kommentarer
Projekteringsmedel allmänt för skola/förskola
Energibesparingsåtgärder, belysningar, styr- och regler mm, bl.a.
Projektering renovering/ombyggnad, nästa prioriterade skolprojekt
ROT Befintlig byggnad, under förutsättning att verksamheten inryms i
Myndighetskrav ventilation förskolan + detaljplaneändring
Åtgärder för säkerställande funktion
Laddstolpar till tjänstefordon
Reparation väggar mm. Länsstyrelsen medfinansiär.
Fritid disponerar för föreningars behov
Lås och larm, arbetsmiljö, anpassningar
Köksmaskiner/vitvaror
Utbyte och uppgradering av wifi-utrustning (IT's pengar)+100 wifi
Beslutas i SBU

Gator
Broar
GC-vägar
Ombyggnad elnät , VB
Ospecificerade investeringar

1 000
1 000
300
1 000

Nya broar Söppenmyren
Enligt prioritering mellan Trafikverket och kommunen
Anpassning VB energis ombyggnader

Yttre miljö
Förskolor/Skolor
Parker och offentliga platser
Infarten trädrenovering
Lekplatsen Centrum
Ospecificerade investeringar

500
150
350
1 000

1 000

Utemiljö, staket, tak etc.
Miljöförbättringar
Byte av sjuka träd (73 st angripna Lindar)
Byte av klätterställning och angränsande miljö

Övriga investeringar
KS
KS
ON
FUN
Total Investeringsbudget

80
650
600
800
35 080

600
800
36 350

600
800
35 750

MARK/EXPLOATERING
Mark och exploatering

2021
4 000

2022
4 000

2023
4 000

Räddningstjänsten övningscontainrar
Uppgradering Unit4, kommunmall
Möbler, tekniska hjälpmedel, mm
Möbler, nyuppsättning skolor och förskolor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 159

Dnr 2020/00413

Budget 2021, plan 2022-2023 Smedjebackens kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Budget för 2021 med plan 2022-2023 fastställs.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens budgetberedning har, efter genomgång med nämnderna,
upprättat förslag på budgetramar för 2021 samt plan 2022-2023.
Ekonomiavdelningen har sammanställt budget för 2021 med plan
2022-2023.
Yrkande
Johan Persson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tilläggsförslag
1. Familje- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och
presentera förslag till politiken under 2021 om hur Smedjebackens
kommun kan införa barnomsorgspeng.
2. Familje- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och
presentera förslag till politiken under 2021 om hur Smedjebackens
kommun kan införa motprestation på utbetalning av försörjningsstöd.
3. Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och presentera förslag till
politiken under 2021 om hur Smedjebackens kommun kan införa
motprestation på utbetalning av försörjningsstöd.
Fredrik Rönning (S), Lotta Gunnarsson (M) och Jan Tholerus (C) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag och avslag till Johan Perssons tilläggsyrkanden.
Efter framställd proposition mellan Johan Perssons yrkande om
tilläggsförslag och Fredrik Rönnings yrkande om avslag till
tilläggsförslagen, förklarar ordförande att kommunstyrelsen beslutat
att avslå tilläggsyrkandena.
Reservation
Johan Persson (SD) och Pia Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet
gällande tilläggsyrkandena.
_____
Beslutsunderlag
Budget 2021 med plan 2022-2023
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 98

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 98

Dnr 2020/00413

Budget 2021, plan 2022-2023 Smedjebackens kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Budget för 2021 med plan 2022-2023 fastställs.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens budgetberedning har, efter genomgång med nämnderna,
upprättat förslag på budgetramar för 2021 samt plan 2022-2023.
Från ekonomiavdelningen föreligger sammanställt budgetdokument för 2021
med plan 2022-2023.
_____
Beslutsunderlag
Budget 2021 med plan 2022-2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

BUDGET 2021
Plan 2022-2023

ver 2020-11-11

2

Innehållsförteckning
Vision för Smedjebackens kommun ..................................................................................... 4
Kommunfullmäktiges mål ....................................................................................................... 4
Styrmodell för verksamhet och ekonomi .............................................................................. 5
Budgetförutsättningar för 2021 och plan 2022-2023 ......................................................... 8
Resultatbudget för 2021 och plan 2022–2023 .................................................................. 10
Driftramar för 2021 och plan 2022–2023 ........................................................................... 11
Balansbudget för 2021 och plan 2022–2023 .................................................................... 12
Investeringsbudget för 2021 och plan 2022–2023 ........................................................... 13
Nämndernas budget för 2021 och plan 2022–2023 ........................................................ 14
Kommunstyrelsen .................................................................................................................. 14
Indikatorer ............................................................................................................................... 15
Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelseförvaltningen ........................................................... 16
Kommunstyrelsen/ Samhällsbyggnadsförvaltningen ....................................................... 18
Kulturnämnden ....................................................................................................................... 20
Miljö- och byggnadsnämnden.............................................................................................. 22
Familje- och utbildningsnämnden ....................................................................................... 24
Omsorgsnämnden ................................................................................................................. 26
Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU ................................................................... 28
Överförmyndarnämnden....................................................................................................... 29
Revisionen .............................................................................................................................. 29
Smedjebackens kommunkoncern ....................................................................................... 30
Bärkehus AB........................................................................................................................... 31
Smedjebacken Energi AB .................................................................................................... 32
Barken Vatten & Återvinning AB ......................................................................................... 33

3

Vision för Smedjebackens kommun
Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro.

Kommunfullmäktiges mål
En översyn av målstrukturen gjordes inför budget 2020, målen är uppdelade under tre perspektiv;
hållbarhet, utveckling och effektivitet.

Hållbarhet
En kommun för alla
Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig
delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår
sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska
erbjuda bra möjligheter för alla åldrar.

En ekokommun i framkant
Vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun. Vi ska fortsätta
arbetet för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de
kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder.

Utveckling
Hög sysselsättning
Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda
förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver
näringslivet breddas till fler branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra
grannkommuner och tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att skapa en större
arbetsmarknad. Innovationskraft, engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras.

Attraktivt boende
Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende. Vi ska förtäta för de som vill bo i
tätorterna och erbjuda nya tomter i strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och
bredbandsfiber ska användas för att öka attraktiviteten.

Effektivitet
Bra ekonomi
Smedjebackens kommun ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha en ekonomi som tillförsäkrar
framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på service, verksamhet och anläggningar.

Bra verksamhet
Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. Smedjebackens kommun
ska ha överskott i ekonomin och ligga bland de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och
landstingskvalitetsmätningar. Verksamheten ska utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och
företag.
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Styrmodell för verksamhet och ekonomi
I varje kommun ska det finnas en beslutande församling, kommunfullmäktige.
Fullmäktige ska tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att
fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna genom att
kommunallagen förutsätter att den ska ”leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över
nämndernas verksamhet”. Den konkreta ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga
nämnder framgår ytterst av de reglementen som fastställts av kommunfullmäktige och den delegation
som fullmäktige lämnat till styrelse och nämnder.
Kommunfullmäktige är det organ som fastställer budgeten för kommande år och flerårsplanen för
ytterligare två år. Fullmäktige fastställer mål för ekonomi och verksamhet på övergripande nivå samt
anslag till de olika nämnderna. Kommunens helägda bolag följer tidplanen för budgetprocessen och
budget och plan för drift och investeringar finns med i kommunens budgetdokument som information.
I Smedjebackens kommun innehåller budgeten följande delar:
• Vision
• Övergripande mål
• Indikatorer
• Styrmodell för verksamhet och ekonomi

Varje styrelse och nämnd ansvarar för att verkställa de av kommunfullmäktige beslutade målen för
verksamhet och ekonomi. Förvaltningar och bolag ska aktivt arbeta med kvalitetsutveckling och
förbättringar i syfte att nå dessa mål. För att möta demografiska förändringar, nya krav och
förväntningar på kommunen samt konkurrensen om kompetens inom välfärdssektorn krävs nya synsätt
och arbetssätt. Arbetet med verksamhetsutveckling behöver systematiseras i syfte att säkerställa god
kvalitet och att arbeta effektivare. För det krävs kompetens i förändrings- och processledning på
verksamhetsnivå och central nivå.
Att nyttja ny teknik på rätt sätt är en framgångsfaktor för att fortsatt klara det kommunala uppdraget.
Digitalisering är inget självändamål men en förutsättning för att möta utmaningarna och ställer stora
krav på organisationen att hitta nya arbetssätt och ha kompetens för att klara dessa utmaningar.
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God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål
uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska
aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.
Smedjebacken Kommuns mål för god ekonomisk hushållning:
- Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag ska uppgå till lägst 3 %
- Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar ska vara 100%

Fördelning av ansvar
I budgeten fastställer fullmäktige anslag på nämndsnivå. Fördelning av ekonomiskt och
verksamhetsmässigt ansvar mellan olika nivåer i organisationen beskrivs nedan:
Kommunfullmäktige
- fastställer övergripande mål
- fastställer anslag per nämnd
- beslutar om justeringar under året mellan nämnderna
- fastställer total investeringsnivå samt investeringsplan
Kommunstyrelsen
Har enligt kommunallagen och på kommunfullmäktiges uppdrag att ”leda och samordna
förvaltningens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet”. Kommunstyrelsen
fungerar också som facknämnd för ett antal övergripande verksamheter.
Nämnden
Har ansvaret för att bedriva sin verksamhet inom av fullmäktige fastställt anslag och budgetdokument
- fastställer anslagen per verksamhet/avdelning/enhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar
(budgetansvar) till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster.
- beslutar om ekonomiska justeringar under året mellan olika verksamheter/avdelningar/ enheter
- beslutar om investeringar inom, av fullmäktige, beslutad ram
Kommunchefen
- ansvarar via sin ledningsgrupp för samordning av förvaltningschefer och VD
Förvaltningschef
- har inför nämnden ansvaret för verksamheten inom sin förvaltning och att genomföra uppdraget
inom givna ekonomiska ramar under budgetåret
Avdelningschef/verksamhetschef/enhetschef/budgetansvarig
- har ansvaret och befogenheterna att driva sin avdelning/verksamhet/enhet inom ramen för sin budget.

Koncernnytta
Nämnder, styrelser och samtliga bolag inom Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB ska handla
utifrån ett gemensamt hushållningsperspektiv vilket kan benämnas ”koncernnytta”. Det innebär att
nämnder, styrelser och bolag ska se till den lösning som för kommunkoncernen är den mest
fördelaktiga. Detta kan ske genom samordning av resurser eller samordning av upphandling.
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Priser för kommande år, internt i kommunen eller externt för bolagen, kommer att beslutas i
kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med att planeringsförutsättningar och tidplan för budget tas
i februari. Prismodellerna skiljer sig åt för olika ”utförare”.
-

Internhyran beräknas utifrån kostnaden för lokalen, det vill säga mediakostnad, beräknad
underhållskostnad samt avskrivning och internränta. När en lokal är nyrenoverad är kostnaden
för avskrivning och internränta hög men underhållskostnaden är låg, vilket förändras över tid.
Hyresökning utöver årlig uppräkning av internpriset ska ske när verksamhetsspecifika
önskemål ligger till grund för investering, vid helrenoveringar som väsentligt höjer standarden
eller vid tillkommande ytor.

-

Kostpriset räknas ut per portion inom grundskolan, per dag inom förskolan och per dygn inom
äldreomsorgen. Fördelningen är utifrån antalet elever/barn/boende. Det finns idag kök som
arbetar mot de olika verksamhetsgrenarna och det är deras kostnader som ligger till grund för
priset.

Ekonomiska beslut
Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk ram per nämnd. En driftbudget tas i juni och den slutgiltiga
i november. Det gör att nämnderna måste vara klara med sina budgetunderlag under första delen av
maj och oktober. Den ekonomiska ramen uttrycks i nettotermer och benämns kommunbidrag.
Kommunfullmäktige kan justera dessa ramar under pågående år. Nämnder ska inom den budgetram
som beslutats av kommunfullmäktige uppfylla fastställda målsättningar.
Ekonomiska beslut kommer även fortsättningsvis att tas i såväl kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen som i olika nämnder. Respektive nämnd är skyldig att se till att inga beslut som
kräver ekonomiska resurser fattas utan att finansiering är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför
ekonomiska konsekvenser (till exempel verksamhetsförändringar) ska kostnader redovisas i
beslutsunderlaget.

Taxor och avgifter
Förutom skatteintäkter får kommunen ta in avgifter och taxor för olika typer av tjänster, till exempel
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, äldreomsorg och bygglov. Taxor och avgifter till kommande
år är en del av budgetprocessen i respektive nämnd. De påverkar nettoramen, och ska vara med i
underlaget som beslutas av kommunfullmäktige i november.

Över- och underskott
Över- och underskott balanseras inte mellan åren. Undantag görs för externa medel till exempel EUbidrag eller andra medel som är knutna till godkända och tidsbundna projekt, vilka ska periodiseras.
Statliga bidrag som av staten knutits till vissa specifika projekt eller uppdrag ska redovisas på den
period som uppgörelsen avser, och i enlighet med god redovisningssed.

Investeringar
Investeringsplan beslutas av kommunfullmäktige i november månad. Investeringar, som innebär
volymökning alternativt ny eller utökad verksamhet, ska inför ett beslut alltid presenteras med en
förkalkyl som innehåller såväl kapitalkostnader som övriga driftkostnader. När investeringen
färdigställts ska en slutredovisning göras av investeringsprojektet.
Anskaffning av inventarier för lägre belopp än två prisbasbelopp, exklusive moms, ska betraktas som
inventarier av lägre värde, och bokföras som en driftkostnad. När det gäller anskaffning av flera
inventarier, med ett naturligt samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet.
Motsvarande gäller även anskaffning som kan anses vara ett led i en större inventarieinvestering.
kostnader som följer av en gjord investering, avskrivning och ränta liksom övriga driftkostnader, ska
belasta den verksamhet och enhet som investeringen kan hänföras till.
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Uppföljning och rapportering
Budgetansvarig chef ska löpande följa sitt ekonomiska utfall och delta i förvaltningens gemensamma
uppföljningsarbete. På nämnd- och bolagsnivå ska dessa uppföljningar göras, vid varje sammanträde,
på ackumulerat resultat samt en helårsprognos som rapporteras till kommunstyrelsen. Om prognosen
för det ekonomiska utfallet pekar mot ett budgetöverskridande ska nämnden redovisa åtgärder som
behöver tas för att undvika underskott. För augusti görs också en delårsrapport för kommunkoncernen.
Årsbokslut görs per den 31 december för kommunkoncernen.
Nämnder och styrelser följer upp sina verksamheter löpande under året. Nämnderna har, förutom
Kommunfullmäktiges mål med indikatorer, egna mål som är mätbara och som följs upp av nämnden.
Kommunfullmäktiges mål följs upp, en gång per år, i samband med årsbokslut.

Internkontroll
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa god intern kontroll. För ytterligare
information hänvisas till kommunfullmäktiges reglemente som beskriver dels organisation samt regler
och anvisningar för intern kontroll.

Budgetförutsättningar för 2021 och plan 2022-2023
Svensk ekonomi
När coronapandemin kom i våras innebar detta en extremt snabb nedgång i produktion och
sysselsättning i Sverige och övriga världen. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i
rekordfart. Ekonomin har vänt uppåt sedan dess, men i vilken takt återhämtningen kommer att ske är
fortfarande högst osäkert särskilt då smittspridning av covid-19 åter ökar i samhället.
Det faktiska skatteunderlaget (det som vi använder i budgetplan) beräknas öka med 1,5% under 2021.
Om man sedan räknar bort regelförändringar och prisutveckling blir det reala skatteunderlaget -0,1%,
dvs minskat utrymme för att öka den skattefinansierade kommunala verksamheten.

Kommunernas resultat
Kommunerna redovisade ett resultat på 17 miljarder kronor 2019. I resultatet ingår dock rea- och
exploateringsvinster på 8 miljarder kronor. Justerat för dessa poster blir resultatet 9 miljarder kronor
vilket motsvarar 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är lägre än tumregeln för god
ekonomisk hushållning 2%. Av landets 290 kommuner var det 123 kommuner som hade ett positivt
resultat som översteg 2%. Smedjebacken var en av dessa kommuner.

Prognosen för 2020 är att kommunernas resultat blir ännu bättre än 2019. Detta delvis tack
vare att staten skjutit till stora tillfälliga statsbidrag till kommuner på grund av den pågående
pandemin men även också att skatteintäkterna inte har påverkats i förväntad omfattning trots
att arbetade timmar har minskat under året. Utifrån SKR:s enkät ser resultatet i kommunerna
i år ut att landa på cirka 30 miljarder kronor. Det skulle innebära att kommunsektorns
finansiella sparande för första gången på tio år går med plus.
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Smedjebackens kommun
Befolkning
Den 30 juni 2020 var 10 862 personer folkbokförda i Smedjebackens kommun, vilket är en minskning
med 32 personer sedan årsskiftet. Det är antalet invånare per den 1 november 2020 som utgör grunden
för kommunens skatteintäkter 2021. Underlaget för budget 2021, plan 2022-2023 är 10 800 personer.

Skattesats
Skattesatsen föreslås vara oförändrad för 2021 och uppgår därmed till 22,46 %.

Ny fördelningsmodell för IT-kostnader
En ny finansieringsmodell för IT-kostnader har tagits fram av den gemensamma servicenämnden.
Modellen är uppdelad på två områden, rörliga och fasta kostnader. De rörliga kostnaderna hanteras via
en tjänstekatalog, där verksamheterna själva kan göra sina val kring tjänster rörande till exempel
datorer, skrivare och systemdrift. De fasta kostnaderna hanteras via en fördelningsmodell baseras på
antalet anställda och antalet elever i årskurs 6-9. Omfördelning av driftramar mellan nämnderna för år
2021 har gjorts utifrån utfallet av den nya modellen.

Återföring av överavskrivningar
Vid övergång till komponentredovisning år 2017 konstaterades att kommunen tidigare gjort för stora
avskrivningar. På rekommendation av revisorerna görs därför en återföring med 1 800 tkr per år sedan
2018 och fram till 2027. Denna återföring har tidigare lagts på finansen. Från år 2021 kommer
återföringen att läggas på tekniska kontoret.

Förstärkningar i budget 2021 och plan 2022–2023
Skatteintäkterna och generella statsbidragen beräknas öka med ca 20,1 mkr från Budget 2020 till
Budget för 2021. Utifrån denna ökning har förvaltningarna fått en generell ramuppräkning med 2%.

Generell uppräkning
Uppräkning ramar 2%

2021
11 053

2022
11 405

2023
11 666

Verksamhetsförstärkningar
LSS
Förskola
Kosten
Wifi-IT
Hyra
Inköp maskiner och fordon

2021
5 000
6 000
1 700
500
500
500

2022
5 700
7 000
1 700
500
500
500

2023
5 700
7 000
1 700
500
500
500

Tillfälliga tilläggsanslag
Förstärkt underhåll gator och fastigheter
IFO
Kompetensutveckling

2021
4 000
6 000
60

2022
6 000
4 000

2023
6 000
2 000
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Nämnd/
Styrelse
ON
FUN
ON/FUN
ON
FUN
VBU
Nämnd/
Styrelse
KS SBF
FUN
MBN

Resultatbudget för 2021 och plan 2022–2023
Belopp i mkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Utjämning och generella statliga bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

117,7
-730,1
-17,5
-629,9

120,1
-751,7
-17,5
-649,1

122,5
-763,7
-17,5
-658,7

122,5
-774,6
-17,5
-669,6

534,8
117,1
2,5
-4,0
20,5

529,9
142,1
2,5
-5,0
20,4

543,2
139,9
2,5
-5,7
21,2

555,3
139,4
2,5
-5,9
21,7

Skatter och statsbidrag
Skatter och statsbidrag där även fastighetsavgiften ingår beräknas öka med 3,1 % till 2021 jämfört
med budget 2020.

Verksamhetens nettokostnader
För att kunna hålla balans i ekonomin är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än vad skatter
och statsbidrag gör. Enligt förelagd budget beräknas nettokostnaderna att öka till år 2021 med 3,0%
jämfört med budget 2020.

Finansiella kostnader
Ränteläget är fortsatt lågt. Den senaste förändringen av reporäntan skedde i januari 2020 då
Riksbanken höjde reporäntan till 0%. Medelräntan på kommunens lån har under oktober 2019 till
oktober 2020 varit 0,59% (0,46% oktober 2018 till oktober 2019) och tillsammans med räntan på
pensionsskulden utgör den ca 5 mkr av budgeten år 2021.
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Driftramar för 2021 och plan 2022–2023
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Kommunstyrelsen:
KS Ledning och stöd
KS Samhällsbyggnad
KS Förfogandeanslag
Summa kommunstyrelsen

34 510
62 695
12 000
109 205

35 105
61 321
11 000
107 426

35 808
64 549
6 000
106 357

36 524
65 840
6 000
108 364

Kulturnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd

10 545
9 030

10 756
8 970

10 971
9 089

11 190
9 270

Familj- och utbildningsnämnd:
Kansli, barn och skolverksamhet
Individ och familjeomsorg
Summa familj- och utbildningsnämnd

200 030
37 255
237 286

211 854
37 500
249 354

217 093
36 250
253 343

221 435
34 975
256 410

Omsorgsnämnd

197 380

203 518

208 290

212 457

VBU:
Gymnasiet och komvux
Kulturskolan
Summa VBU:

58 325
3 025
61 350

60 200
3 559
63 759

61 405
3 630
65 035

62 634
3 703
66 337

Överförmyndarnämnd
Revision
Summa nämnder

1 195
890
626 881

1 220
910
645 914

1 245
930
655 260

1 270
930
666 227

11 850
-8 800
3 050

12 050
-8 800
3 250

12 250
-8 800
3 450

12 250
-8 800
3 450

629 931

649 164

658 710

669 677

Belopp i tkr

Finansen:
Sociala avgifter/pensioner, interna poster
Internränta

Summa finansen
Summa verksamheter drift
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Balansbudget för 2021 och plan 2022–2023
Belopp i tkr

Bokslut Delårsbokslut
2019-12-31
2020-08-31

Budget
2021-12-31

Budget
2022-12-31

Budget
2023-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

483,0
111,5

506,3
89,8

526,3
83,8

566,3
72,9

606,3
65,0

Summa tillgångar

594,5

596,1

610,1

639,2

671,3

Eget kapital, avsättningar och
skulder
IB, eget kapital
Årets förändring
Eget kapital

80,2
24,5
104,7

104,7
31,5
136,2

132,4
20,4
152,8

152,8
21,2
174,0

174,0
20,7
194,7

49,6

56,5

54,0

52,0

50,0

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

317,5
122,7
440,2

314,3
89,1
403,4

312,0
91,3
403,3

309,0
104,2
413,2

306,0
120,6
426,6

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

594,5

596,1

610,1

639,2

671,3

Avsättningar

Långfristiga skulder
Kommunen amorterar på de lån som finns i balansräkningen varje år med ca 3 mkr.

Ansvarsförbindelsen
De pensionsförpliktelser som uppstått före 1998 är inte redovisad som en skuld i balansräkningen. Det
innebär att ansvarsförbindelsen kommer att belasta kommunen löpande i takt med att de betalas ut.
Åren 2014–2018 betalade kommunen av 75,0 mkr på ansvarsförbindelsen. Per 30 augusti 2020
uppgick ansvarsförbindelsen till 221,6 mkr.

12

Investeringsbudget för 2021 och plan 2022–2023
Investeringsutrymmet för 2021–2023 är 37,9 mkr (2021), 38,7 mkr (2022) samt 39,2 mkr (2023).
Avskrivningar och årets resultat är det som brukar benämnas investeringsutrymme.
En budget för 2021 samt plan för 2022–2023 har upprättats. Investeringarna i fastigheter, gator och
vägar, parker och inventarier är planerade för 35,0 mkr (2021), 36,3 mkr (2022) samt 35,7 mkr (2023)
Budget
2021
500
1 800

Plan
2022
500
1 500

Fastigheter
Projektering skolor
Energieffektivisering
Skolprojekt
Röda Berga
13 500 19 000
Brustorpet
2 500
Källvassdammen
500
Laddstolpar
300
300
Flatenbergs hytta
800
600
Fritidsanläggningar
600
600
Tillgänglighet, miljö, säkerhet, energi
1 600 1 600
Köksmaskiner storkök
250
250
IT/Nätverk
1 300 1 300
Ospecificerade investeringar
4 000 4 000
Budget Plan
Gator
2021 2022
Broar
1 000
GC-vägar
1 000 1 000
Ombyggnad elnät , VB
300
300
Ospecificerade investeringar
1 000 1 000

Yttre miljö
Förskolor/Skolor
Parker och offentliga platser
Infarten trädrenovering
Lekplatsen Centrum
Ospecificerade investeringar

Budget
2021
500
150
350

Plan
2022
500
150
350
1 000
1 000
Plan
2022

Plan
2023
500
1 500
20 000

300
600
1 600
250
1 300
4 000
Plan
2023

Plan
2023
500
150
350

Övriga investeringar
KS
KS
ON
FUN
Total Investeringsbudget

35 080 36 350 35 750

MARK/EXPLOATERING
Mark och exploatering

Budget
2021
4 000

Plan
2022
4 000

Projekteringsmedel allmänt för skola/förskola
Energibesparingsåtgärder, belysningar, styr- och regler mm
Projektering renovering/ombyggnad, nästa prioriterade
ROT Befintlig byggnad, under förutsättning att
Myndighetskrav ventilation förskolan + detaljplaneändring
Åtgärder för säkerställande funktion
Laddstolpar till tjänstefordon
Reparation väggar mm. Länsstyrelsen medfinansiär.
Fritid disponerar för föreningars behov
Lås och larm, arbetsmiljö, anpassningar
Köksmaskiner/vitvaror
Utbyte och uppgradering av wifi-utrustning (IT's
Beslutas i SBU
Kommentarer

Nya broar Söppenmyren
1 000 Enligt prioritering mellan Trafikverket och kommunen
300 Anpassning VB energis ombyggnader
1 000

1 000
Budget
2021
80
650
600
800

600
800

Kommentarer

Kommentarer
Utemiljö, staket, tak etc.
Miljöförbättringar
Byte av sjuka träd (73 st angripna Lindar)
Byte av klätterställning och angränsande miljö

1 000
Plan Kommentarer
2023
Räddningstjänsten övningscontainrar
Ekonomisystem
600 Möbler, tekniska hjälpmedel, mm
800 Möbler, nyuppsättning skolor och förskolor

Plan
2023
4 000
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Nämndernas budget för 2021 och plan 2022–2023
För respektive nämnd redovisas ett utdrag från nämndernas beslutade budgetdokument för 2021
och plan 2022–2023. Fullständigt budgetdokument finns redovisade i respektive nämnds
sammanträdesprotokoll från oktober på kommunens hemsida, www.smedjebacken.se.

Kommunstyrelsen
Uppdraget
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser, kommunalförbund och
avtalssamverkan.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet
med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera
till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på
annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av
kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Kommunstyrelsens förfogandemedel
Resultaträkning (tkr)

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag, årsbudget

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

0
12 000
12 000

-5 900
16 900
11 000

0
6 000
6 000

0
6 000
6 000

Coronapandemin har haft en stor påverkan på kommunens verksamheter under 2020. Detta har bland
annat inneburit ökade kostnader för extra personal och inköp av skyddsmaterial. Något som
verksamheterna kunnat söka och få ersättning för från kommunstyrelsens förfogandemedel. Det råder
en stor osäkerhet kring vilken påverkan som pandemin kommer att ha på verksamheterna under
kommande budgetår 2021 men man bör utgå från en fortsatt kostnadspåverkan för verksamheterna
under åtminstone första halvåret.
I regeringens budgetproposition avsätts 4 miljarder kronor i riktat statsbidrag till äldreomsorgen utan
att det ställs några särskilda krav på ökad bemanning. Kommunens andel är 5,9 miljoner kronor. Dessa
medel tillskjuts till KS förfogandemedel som en intäkt. Omsorgen kommer att kunna söka medel
under löpande budgetår utifrån de satsningar som görs.
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Indikatorer
Nedanstående indikatorer kommer att användas för att följa upp målen på övergripande nivå.

Hållbarhet
En kommun för alla
• Ohälsotal, för befolkningen 16–64 år
• Antal anmälda våldsbrott/ 1000 inv
• Nöjd-Medborgar-Index
• Nöjd-Inflytande-Index
• Nöjd-Region-Index
• Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av inv 6-15 år

En ekokommun i framkant
• Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
• Energiförbrukning i kommunkoncernens lokaler
• Utsläpp av växthusgaser, ton per person och år
• Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar

Utveckling
Hög sysselsättning
• Befolkningsutveckling
• Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16–64 år/18–24 år
• Bruttoregionalprodukt, BRP (visar den ekonomiska utvecklingen inom en region)
• Andel företagare av förvärvsarbetande

Attraktivt boende
• Andel färdigställda bostäder i småhus
• Antal färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året
• Antal bostäder med bostadsrätter
• Nöjdhet bostäder, index
• Andel hushåll med tillgång till bredbandsfiber

Effektivitet
Bra ekonomi
• Årets resultat i förhållande till summa skatteintäkter och utjämning i resultaträkningen, minst 3 %
• Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar, 100%

Bra verksamhet
• Grundskolan ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning
• Särskilda boenden ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning
• Ordinärt boende (hemtjänst) ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning
• Andel gymnasieelever (hemkommun) med examen inom 4 år
• Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid
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Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelseförvaltningen
Uppdraget
Kommunstyrelsens förvaltning utgörs av kansliavdelningen inklusive medborgarservice,
personalavdelningen samt ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Förvaltningens uppdrag är
att skapa största möjliga nytta för kommunens verksamheter och bidra till att kommunens mål
uppfylls genom att strategiskt och operativt stötta, styra, leda och kontrollera.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning (tkr)

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag, årsbudget

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-8 607
43 117
34 510

-8 510
43 615
35 105

-8 680
44 488
35 808

-8 854
45 378
36 524

Verksamhetsmål för planperioden
Mål
En kommun för alla

En ekokommun i
framkant

Mått

Måltal/trend

Nöjd trygghet index (källa: SCB
Medborgarundersökning)

Ökande

Antal anmälda brott om
skadegörelse i kommunen

Minskande

Antal skuldsatta hos kronofogden i
kommunen

Minskande

Närvaro i kommunikationskanaler

Ökande

Antal medborgardialoger för alla
åldrar

Ökande

Jämställda löner inom kommunens
verksamheter

Kvinna/Män 100%

Förbrukning av kontorspapper
inom förvaltningen

Minskande

Andel digitala nämndsutskick inom
förvaltningen

Ökande

Andel elektroniska fakturor från
leverantör, av totalt antal fakturor

Ökande
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Hög sysselsättning

Andel heltidsarbetande
medarbetare inom kommunens
verksamheter (Källa: Kolada)

Ökande

Andel arbetad tid för
månadsavlönade i förhållande till
timavlönade

Ökande

God ekonomisk hushållning i
förvaltningen

Minst 0-resultat

Avtalstrohet och köp från avtal i
kommunens verksamheter

Ökande

Antal e-tjänster i kommunens
verksamhet

Ökande

Antal leverantörer i ehandelssystemet

Ökande

Korttidssjukfrånvaro, % inom
förvaltningen

Minskande

Långtidssjukfrånvaro, % inom
förvaltningen

Minskande

Antal anmälda arbetsskador inom
kommunen

0-resultat

Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon och får
direkt svar på enkel fråga (Källa:

Ökande

Attraktivt boende
Bra ekonomi

Bra verksamhet

KKIK)

Antal utförda
internutbildningsveckor

Minst 2 per år

Nöjd-kund-index (Källa:

Minst lika mot föregående år

Internserviceenkäten)

Hållbart medarbetarengagemang,
HME, (Källa: Kolada, Totalindex)
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Ökande

Kommunstyrelsen/ Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uppdraget
Kommunstyrelsens del av samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs av tekniska kontoret, arbetsmarknad
och integration, kostavdelningen, näringsliv, fritid samt räddningstjänst. I
samhällsbyggnadsförvaltningen ingår även avdelningarna kultur och bibliotek samt miljö- och bygg.
Dessa avdelningar redovisar till sina respektive nämnder.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning (tkr)

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag, årsbudget

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-98 272
160 967
62 695

-90 679
152 000
61 321

-92 493
157 042
64 549

-94 342
160 182
65 840

Verksamhetsmål för planperioden
Mål

Mått

Måltal/trend

En kommun för alla

Nöjdhet fritid, index (källa SCB
Medborgarundersökning)

Ökande

Nöjd trygghet index (källa: SCB
Medborgarundersökning)

Ökande

Förbrukning av papper inom förvaltningen

Minskande

Andel miljöbilar av personbilar inom
förvaltningen

Ökande

Energiförbrukning i kommunens lokaler

Minskande

Andel ekologiska livsmedel i kommunens
verksamheter

Minst 25%

Matsvinn i kommunens verksamheter

Minskande

Antal nystartade företag i kommunen

Ökande

Andel avslutade deltagare i kommunens AMEverksamhet, som börjat arbeta eller studera

Ökande

Antal nyproducerade bostäder i kommunen

Ökande

En ekokommun i
framkant

Hög sysselsättning

Attraktivt boende
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Bra ekonomi

God ekonomisk hushållning i förvaltningen

Minst 0-resultat

Bra verksamhet

Korttidssjukfrånvaro, % inom förvaltningen

Minskande

Långtidssjukfrånvaro, % inom förvaltningen

Minskande

Antal arbetsskador inom förvaltningen

0-resultat
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Kulturnämnden
Uppdraget
Kulturnämndens uppdrag är att tillgodose invånarnas demokratiska rättighet till aktuella och relevanta
bibliotek samt ett brett och fördjupat, kvalitativt kulturutbud. Kulturnämnden ska i alla verksamheter
verka för innanförskap och integration.
Kulturnämnden ansvarar för allmän biblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen (lag
2013:801) samt allmänkulturverksamhet. Kulturnämndens ansvar omfattar: kommunens
biblioteksverksamhet, skolbibliotek, kulturmiljövård, allmänkulturell verksamhet, samverkan inom
Ekomuseum Bergslagen, bidrag till studieförbund och kulturföreningar och kulturpris.
Kulturnämnden har ansvar att utarbeta förslag till biblioteksplan för sin verksamhet på
biblioteksområdet.
Kulturnämnden ska enligt reglementet ansvara för konstnärlig gestaltning vid kommunens fastigheter
och offentliga platser, ansvara för inköp till och vård av kommunens konstsamling, avge yttranden i
plan- och byggnadsärenden som remitteras till nämnden, avge remissyttrande över förslag till namn på
gator, vägar, allmänna platser, byggnader och anläggningar, arbeta för reformering av nämndens
regelbestånd, fullgöra övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige
överlämnas till nämnden.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning (tkr)

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag, årsbudget

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-2 046
12 591
10 545

-2 087
12 843
10 756

-2 129
13 100
10 971

-2 171
13 361
11 190

Verksamhetsmål för planperioden
Mål

Mått

Måltal/trend

En kommun för alla

Tillgängliggöra litteratur, bildning, utbildning och
information till alla
Möjliggöra för alla att uppleva och skapa kultur
inom olika konstnärliga områden
Tillgängliggöra, vårda och utveckla de
kulturhistoriska besöksmiljöerna och arbetslivsmuseerna
Verka för innanförskap, integration och
delaktighet.

En ekokommun i
framkant
Hög sysselsättning
Attraktivt boende

Tillgodose behovet av biblioteket som
mötesplats.
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Bra ekonomi

Bra verksamhet

Främja intresset för litteratur och läsning
Vidareutveckla konsthallen och
kulturmötesplatsen MEKEN.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Uppdraget
Nämnden arbetar främst med miljö-, hälso- och livsmedelstillsyn, bygglovsprövning,
byggnadstillsyn, samhällsplanering genom framtagande av detaljplaner, miljöstrategiskt
arbete, energi- och klimatrådgivning, underhåll och förvaltning av geografiska data,
kartframställning, utstakning av byggnader och fastigheter samt samordning av kommunens
GIS-tjänster.
Nämnden tillgängliggör även geografiska data i en mängd olika former, exempelvis
grundkartor, nybyggnadskartor och karttjänster som skapar goda förutsättningar för
kommunens fortsatta utveckling. I övrigt utför nämnden en omfattande rådgivning, service
och information till allmänheten inom respektive verksamhetsområde.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning (tkr)

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag, årsbudget

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-4 057
13 087
9 030

-4 138
13 108
8 970

-4 221
13 310
9 089

-4 305
13 575
9 270

Verksamhetsmål för planperioden
Mål

Mått

Måltal/trend

En kommun för alla

Verka för en god och estetiskt tilltalande stadsoch landskapsmiljö.

Nämnden har genom
granskning, rådgivning
och uppföljning av
bygglovsärenden samt i
fysisk planering arbetat
med detta
verksamhetsmål.

Verksamheten ska präglas av öppenhet och
god kommunikation samt skapa möjlighet till
kommuninvånarnas delaktighet.

Nämnden har genom
rådgivning och samråd
arbetat med detta
verksamhetsmål.
Kan mätas genom andel
nöjda kunder,
servicemätning
En ekokommun i
framkant

Främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
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Nämnden har arbetat med
miljötillsyn,
energirådgivning,
bygglovsprövning samt
livsmedelskontroll för att
uppfylla detta
verksamhetsmål.

En ekokommun i
framkant

Följa upp rekommendationer och mål i
översiktsplanen, regionala och nationella mål
samt göra lokala anpassningar av målen, när
detta är lämpligt.

Kommunen deltar i
glokala Sverige och
arrangerar miljötinget.

Nämnden har genom
tillsyn, detaljplanearbete,
va-strategi och
deltagande i länets
miljömålsarbete, arbetat
med detta
verksamhetsmål.
Översiktsplanen har varit
vägledande i all fysisk
planering.
Hög sysselsättning
Attraktivt boende

Antalet färdigställda bostäder i småhus under
året

Ökande

Antalet färdigställda bostäder i flerfamiljshus
under året
Antalet beviljade bygglov för bostäder under
året
Bra ekonomi

Bra verksamhet

Verka för ett gott resursutnyttjande genom
samarbete.
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Andel nöjda kunder,
servicemätning

Familje- och utbildningsnämnden
Uppdraget
Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom
förskoleverksamheten, förskoleklass, grundskola årskurs 1–9, skolbarnomsorg, särskola och elevhälsa
och inom socialtjänsten vad gäller individ och familjeomsorgens alla delar kring barn- och familj,
vuxna och försörjningsstöd. Ansvaret för verksamheterna gäller för hela kommunen.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning (tkr)

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag, årsbudget

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-19 044
256 330
237 286

-19 356
268 710
249 354

-19 456
272 799
253 343

-19 556
275 966
256 410

Verksamhetsmål för planperioden
Mål

Mått

Måltal/trend

En kommun för alla

Barn i åldrarna 3-9 år som har normbrytande
beteende upptäcks genom ”Esterscreening”

Fler

Utveckla det förebyggande arbetet med ”Ung
livsstil”

Fler

Komma in på förstahandsval till gymnasiet

Alla elever

Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd

Minska

Antal barn som lever i hushåll med långvarigt
försörjningsstöd

Minska

Barn och unga ska så långt som möjligt
erbjudas hjälp i sin hemmiljö

Fler

Ungdomar som hamnat i missbruksproblematik ska erbjudas hjälp tidigt, i
första hand på hemmaplan

Fler

En ekokommun i
framkant
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Hög sysselsättning

Förskoleplats ska erbjudas

Inom fyra månader

Bra ekonomi

Sjukfrånvaron

Minska

Bra verksamhet

Meritvärde för varje årskurs under
högstadieperioden

Öka

Andelen högskoleutbildad personal i förskolan

Öka

Andelen högskoleutbildad personal på
fritidshemmet

Öka

Attraktivt boende
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Omsorgsnämnden
Uppdraget
Omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten för äldre
människor, människor med funktionshinder och anhörigvårdare. Nämnden är också ansvarig för den
kommunala hälso- och sjukvården och kommunpsykiatrin.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning (tkr)

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag, årsbudget

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-20 545
217 925
197 380

-21 600
225 118
203 518

-22 000
230 290
208 290

-22 440
234 897
212 457

Verksamhetsmål för planperioden
Mål

Mått

Måltal/trend

En kommun för alla

Minska känslan av ensamhet

En ekokommun i framkant

Innan mål fastställs inleder vi
med att ta fram en
konsekvensbeskrivning av
omsorgens miljöpåverkan

Hög sysselsättning

Minska sjukfrånvaron

Vårt resultat på de särskilda
boendena och i hemtjänsten
ska förbättras med 20% till år
2023
Inventering under 2021 för att
identifiera våra mest
betydande miljöaspekter,
därefter fastställs lämpligt mål
(inventeringen är framskjuten
pga pandemin)
Minska sjukfrånvaron till
maximalt 7,5 % till år 2023

Attraktivt boende

Bra ekonomi

Attraktiv arbetsgivare

Öka svarsfrekvensen på
medarbetarundersökning
med 100% från 2019 till
2023.

Att personer med
funktionsnedsättning ska
kunna bo kvar i
hemkommunen.
Budget i balans

Antalet boendeformer ska
öka med två fram till 2023.
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0-resultat och
behovsanpassad budget

Bra verksamhet

Hemtjänsten ska vara bland
de 100 bästa i landet

Målet ska vara uppnått 2023

Öka användandet av ny
teknik

Minst 2 större
tekniksatsningar och 4 ”prova
på ny teknik” aktiviteter per år
fram till
2023

Äldreboendena ska vara
bland de 100 bästa i landet

Målet ska vara uppnått 2023
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Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU
Uppdraget
VBU, Gymnasium och komvux
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund mellan
medlemskommunerna Ludvika och Smedjebacken. Kommunalförbundet är bildat för samverkan
inom gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, kulturskola samt uppdragsutbildning. VBU,
leds av en förbundsdirektion som består av nio ledamöter, varav fem från Ludvika och fyra
från Smedjebacken. VBU bedriver utbildning vid skolor i Ludvika, Smedjebacken och
Grängesberg. Medlemskommunerna lämnar ekonomiskt bidrag i proportion till hur eleverna
från respektive kommun väljer program och utbildning.

Kulturskolan
Västerbergslagens Kulturskola (VKS) , är en gemensam kulturskola för Ludvika och
Smedjabeckens kommun sedan 2001. Verksamheten, som sedan 2019 ligger under VBU, leds
av direktionen och Kulturskoleutskottet. Förvaltningsansvaret ligger på förbundsschefen på
VBU. VKS undervisar i första hand elever från 4 till 20 års ålder men även vuxna elever.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning (tkr)

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag, årsbudget

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

0
61 350
61 350

0
63 759
63 759

0
65 035
65 035

0
66 337
66 337
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Överförmyndarnämnden
Uppdraget
Överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen (ÖIS) är en kommunal
förvaltningsmyndighet vars huvuduppgift är att motverka rättsförluster för personer som själva inte
kan tillvarata sin rätt. Detta sker genom att överförmyndaren inom ramen för sitt uppdrag utövar
tillsyn över samverkanskommunernas förordnade förmyndare, gode män och förvaltare.
Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare har normalt tre uppgifter att ta han om för
sina huvudmän;
1. Bevaka deras rätt (den juridiska delen av uppdraget)
2. Förvalta deras egendom (den ekonomiska delen av uppdraget)
3. Sörja för deras person (den sociala delen av uppdraget)

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning (tkr)

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Intäkter
Kostnader

0
1 195

0
1 220

0
1 245

0
1 270

Kommunbidrag, årsbudget

1 195

1 220

1 245

1 270

Revisionen
Uppdraget
All kommunal verksamhet ska granskas årligen. Kommunens revisorer genomför därmed granskande
och främjande revision inom ramen för god revisionssed. Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredställande.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning (tkr)

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Intäkter
Kostnader

0
890

0
910

0
930

0
930

Kommunbidrag, årsbudget

890

910

930

930

29

Smedjebackens kommunkoncern
För att få en samlad bild över budget för 2021 och plan för 2022–2023 för hela kommunkoncernen
redovisas även de helägda bolagens drift- och investeringsbudgetar i kommunens budgetdokument.
Budgetarna för bolagen är fastställda av respektive styrelse men ingår i kommunens budgetdokument
så att kommunfullmäktige kan markera att de ställer sig bakom budgetarna som beslutats i respektive
bolag.

Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB
Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB (SKF) är moderbolag för koncernen. Bolaget ska utöva en
tydlig ägarroll över bolagen i koncernen som bidrar till kommunens långsiktiga utveckling och
tillväxt. Såsom moderbolag för kommunens helägda bolag ska man skapa förutsättningar för
effektivitet och samverkan inom kommunkoncernen.

Borgensramar
Årliga borgensramar ska antas av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet. Förslag för
respektive år

Barken Vatten & Återvinning AB
Bärkehus AB
Smedjebacken Energi AB (koncern)
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB
Summa

2021

2022

2023

215
380
80
20
695

215
380
80
0
675

215
380
80
0
675

Borgensavgift
Bärkehus AB och Smedjebacken Energi AB betalar en borgenavgift uppgående till 0,25% av
det nyttjade borgensvärdet. Barken Vatten & Återvinning AB betalar i stället en administrativ
avgift på motsvarande nivå. Borgensavgiften kommer att justeras i takt med att praxis
fastställer den rätta nivån.
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Bärkehus AB
Uppdraget
Bärkehus AB är ett bolag vars verksamhet är att inom Smedjebackens kommun förvärva, avyttra, äga
och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar
samt därmed förenlig verksamhet.
Bärkehus AB ska även enligt särskilda driftdirektiv beslutade av kommunstyrelsen, beslutad budget
och till självkostnadspris utföra arbetsuppgifter på kommunens fastigheter, gator, parker och
idrottsanläggningar.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning (tkr)

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

98 843
-79 742
-12 825
6 276
-3 271
300
3 305

100 693
-81 043
-13 182
6 468
-3 321
305
3 452

102 320
-82 366
-13 446
6 508
-3 371
310
3 447

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Befintliga fastigheter
LSS-boende

14 700
13 000

14 900
0

15 200
0

Summa

27 700

14 900

15 200

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Externa tjänster
Resultat

Investeringar (tkr)
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Smedjebacken Energi AB
Uppdraget
Smedjebacken Energi AB
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för energi, installationsservice och
bredbandsverksamhet inom Smedjebackens kommun. 100 % ägare till dotterbolaget Smedjebacken
Energi Nät AB.

Smedjebacken Energi Nät AB
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att driva elnätsverksamhet innebärande att bolaget
ansvarar för drift underhåll och anläggningsverksamhet inom i huvudsak Smedjebacken och
Morgårdshammars tätorter med omnejd enligt beviljad nätområdeskoncession.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning (tkr)
Smedjebackens Energi AB

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat

68 482
-58 326
-5 936
4 220
-520
3 700

69 766
-58 301
-6 386
5 079
-279
4 800

69 900
-58 525
-6 386
5 079
-279
4 800

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

500
11 080
3 500
15 080

500
2 988
3 500
6 988

500
4 000
3 500
8 000

Smedjebackens Energi Nät
AB

Budget

Plan

Plan

2021

2022

2023

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat

19 200
-13 132
-1 480
4 588
12
4 600

19 500
-12 970
-1 430
5 100
0
5 100

19 700
-12 940
-1 460
5 300
0
5 300

Budget

Plan

Plan

2021

2022

2023

2 900
2 900

865
865

1 100
1 100

Investeringar (tkr)
Smedjebackens Energi AB
Fastighet
Stadsnät
Fjärrvärme
Summa

Resultaträkning (tkr)

Investeringar (tkr)
Smedjebackens Energi Nät
AB
Investeringsplan
Summa
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Barken Vatten & Återvinning AB
Uppdraget
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Smedjebackens kommun:
• Vara huvudman för kommunens VA-verksamhet i enlighet med Lag om allmänna vattentjänster
(2006:412)
• Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde bereda vattenförsörjning och avlopp till
bostadsbebyggelse eller annan bebyggelse.
• Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och utrustning.
• Ansvara för kommunens renhållningsverksamhet
• Omhänderta, behandla och förvara avfall
• Bolaget äger del i WessmanBarken Vatten & Återvinning AB(WBAB) och ska arbeta för samsyn
vad gäller vatten, avlopps- och avfallsfrågor.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning (tkr)

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

15 120

18 145

-15 780
-1 250
-1 910

-16 955
-1 450
-260

19 960
3 000
-18 720
-2 900
1 340

VA

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Intäkter
Driftskostnader
Kapitalkostnader
Resultat

27 332
-22 675
-4 900
-243

28 425
-23 160
-5 400
-135

29 562
-23 660
-5 900
2

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

2 200
16 150
4 800
23 150

24 850
10 200
2 800
37 850

650
9 700
800
11 150

Återvinning
Intäkter
Kostnadsersättning TIS
Driftskostnader
Kapitalkostnader
Resultat

Resultaträkning (tkr)

Investeringar (tkr)

Återvinning
VA, reinvestering
VA, nyutbyggnad
Summa
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TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2020-11-03

KS

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Information
Nämndernas budgetbeslut och presentationer finns i Assistenten under
KS arbetsutskott den 27 oktober.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 160

Dnr 2020/00518

Skattesats 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Den kommunala skattesatsen för 2020 fastställs till 22:46.
Ärendebeskrivning
Skattesatsen för 2020 är 22:46 per skattekrona.
Budgetförslaget för 2021 är beräknat utifrån oförändrad skattesats.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 99

Dnr 2020/00518

Skattesats 2021
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Den kommunala skattesatsen för 2020 fastställs till 22:46.
Ärendebeskrivning
Skattesatsen för 2020 är 22:46 per skattekrona.
Rambeslut för budget 2021 är taget den 17 juni 2020 § 32, i fullmäktige med
en oförändrad skattesats.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 161

Dnr 2020/00567

Borgensram 2021 kommunkoncernen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen
för Smedjebacken Energi AB, Barken Vatten & Återvinning AB och
Bärkehus AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om
675 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar att så som för egen skuld ingå borgen till
Wessman Barken Vatten & Återvinning AB om låneförpliktelser upp till
högsta lånebelopp om 20 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
Ärendebeskrivning
De kommunala bolagen har med hänsyn tagen till sin upplåning samt
investeringsplaner för 2021 föreslagit följande borgensramar:
Barken Vatten & Återvinning AB
Bärkehus AB
Smedjebackens Energi AB (koncern)

215 000 000 kr
380 000 000 kr
80 000 000 kr

Till Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB) har kommunen
ingått en solidarisk borgen tillsammans med Ludvika kommun om
40 000 000 kr. Målet är att bolaget som är ett driftbolag inte ska ha
någon upplåning, utan att eventuell upplåning ska ske i Barken
Vatten & Återvinning AB och motsvarande i Ludvika kommuns nya
anläggningsbolag. WBAB bör därför snarast amortera av befintligt
lån så att borgensåtagandet kan avslutas inför år 2022.
_____
Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Lån och lånebehov sammanställning
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 100

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida
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1(2)

Datum

Referens

2020-10-26

KS045 2020/00567

Ekonomiavdelningen
Jonas Källman,
jonas.kallman@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Borgensram 2021 kommunkoncernen
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen
för Smedjebacken Energi AB, Barken Vatten & Återvinning AB och
Bärkehus AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om
675 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar att så som för egen skuld ingå borgen till
Wessman Barken Vatten & Återvinning AB om låneförpliktelser upp
till högsta lånebelopp om 20 miljoner kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader
Ärendebeskrivning
De kommunala bolagen har med hänsyn tagen till sin upplåning samt
investeringsplaner för 2021 föreslagit följande borgensramar:
Barken Vatten & Återvinning AB

215 000 000 kr

Bärkehus AB

380 000 000 kr

Smedjebackens Energi AB (koncern)

80 000 000 kr

Till Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB) har kommunen
ingått en solidarisk borgen tillsammans med Ludvika kommun om
40 000 000 kr. Målet är att bolaget som är ett driftbolag inte ska ha någon
upplåning, utan att eventuell upplåning ska ske i Barken Vatten &
Återvinning AB och motsvarande i Ludvika kommuns nya
anläggningsbolag. WBAB bör därför snarast amortera av befintligt lån så att
borgensåtagandet kan avslutas inför år 2022.

Beslutsunderlag

Lån och lånebehov sammanställning

Jonas Källman
Koncernekonomichef

Datum

Smedjebackens kommun

Beslutet ska skickas till
Kommuninvest

2020-10-26

Sida

KS 2020/00567

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 100

Dnr 2020/00567

Borgensram 2021 kommunkoncernen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen
för Smedjebacken Energi AB, Barken Vatten & Återvinning AB och
Bärkehus AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om
675 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar att så som för egen skuld ingå borgen till
Wessman Barken Vatten & Återvinning AB om låneförpliktelser upp till
högsta lånebelopp om 20 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
Ärendebeskrivning
De kommunala bolagen har med hänsyn tagen till sin upplåning samt
investeringsplaner för 2021 föreslagit följande borgensramar:
Barken Vatten & Återvinning AB
Bärkehus AB
Smedjebackens Energi AB (koncern)

215 000 000 kr
380 000 000 kr
80 000 000 kr

Till Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB) har kommunen
ingått en solidarisk borgen tillsammans med Ludvika kommun om
40 000 000 kr. Målet är att bolaget som är ett driftbolag inte ska ha
någon upplåning, utan att eventuell upplåning ska ske i Barken
Vatten & Återvinning AB och motsvarande i Ludvika kommuns nya
anläggningsbolag. WBAB bör därför snarast amortera av befintligt
lån så att borgensåtagandet kan avslutas inför år 2022.
_____
Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Lån och lånebehov sammanställning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Lånesammanställning och behov

Lånesammanställning och behov
Koncernen

Bärkehus

SEAB/SENAB
Barken
WBAB

BorgensÅtagande
2021 (2020)

Kommuninvest
lån per
30 sept

Norrbärke
sparbank
lån per
30 sept

380(380)

361

-

80 (80)

64

-

215 (200)

184

8

20 (20)

20

-

695 (680)

629

8

Kommunen

258

-

Koncernen

872

8

Bolagen

Bärkehus
2020: 2021: 11
2022: 13

SEAB/SENAB
2020: 2021: 2022: -

Barken
2020: 2021: 11
2022: 25

Kommunen
2020: 2021: 2022: -

Lånesammanställning och behov
Koncernen
BorgensÅtagande
2021 (2020)

Kommuninvest
lån per
30 sept

Norrbärke
sparbank
lån per
30 sept

380(380)

361

-

80 (80)

64

-

Barken

215 (200)

184

8

WBAB

20 (20)

20

-

695 (680)

629

8

Kommunen

258

-

Koncernen

872

8

Bärkehus

SEAB/SENAB

Bolagen

Koncernen lånebehov
2020: 2021: 22
2022: 38
Återstående låneram (limit)
Kommuninvest: 120 mkr

= senast beslutad
låneutrymme (limit) från
Kommuninvest täcker
koncernens lånebehov
2020-2022

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 162

Dnr 2020/00544

Taxa för sotning och brandskyddskontroll
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för sotning och brandskyddskontroll fastställs.
Taxan höjs från 454,42 kronor per timme till 464,14 kronor per timme.
2. Taxan för sotning och brandskyddskontroll justeras årligen enligt
sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner.
3. Taxan gäller från 1 april 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 77 att överlämna den nya
taxan för sotning och brandskyddskontroll (taxan höjs från 454,42 kronor per
timme till 464,14 kronor timme) till kommunfullmäktige för godkännande,
samt att taxan årligen ska justeras enligt sotningsindex.
Kommunen är enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skyldig att
genomföra sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler i
fastigheter i kommunen.
Taxan är justerad enligt sotningsindex med 2,14 %. Taxan för sotning och
brandskyddskontroll justeras årligen enligt sotningsindex som fastställs av
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i
löneavtalet mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och
Svenska Kommunalarbetarförbundet, dels Konsumentprisindex för
12-månadersförändring i februari.
Taxan gäller från 2021-04-01 och tillsvidare.
_____
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 77
Taxa för sotning och brandskyddskontroll
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 101

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Beräkning av sotningstaxa 2020
2021-2022
Kommun/Distrikt

Smedjebacken
9/22/2020

Datum
Utförd av

Klockan

Gunilla Skoog

Resultat

Ingångsvärden för denna beräkning
Timpris, gällande taxa (ej avrundat)

Nytt timpris

454.42 kr

Fördelning av kostnaderna i timpriset
Lönerelaterade kostnader
Övriga kostnader uppräkans med KPI

80.00%
20.00%
2.14%

Sotningsindex (2,14 %)
Kommuninvånare, antal

464.14 kr

Ingångsvärde gällande taxa
Nytt värde ?

10,900
Nytt årsarvode

31,090.00 kr
Inställelsetid

Taxeperiod

§ 77 bilaga sotningstaxa/Grundformulär/10/15/2020/3:23 PM

Fastboende
Fritidsboende

20.00
25.00

införs fr o m
gäller t o m

4/1/2021
3/31/2022

© Göran Anderberg
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SOTNINGSTAXA

Smedjebacken

Sotningsindex

Objektspriser vid nedan angivet timpris avrundas till
närmast hela krona
Fr o m
4/1/2021
Numrering enligt sotningstaxan.
Nu gällande
Tom
3/31/2022
Beräknad för taxa (ej avrundat)
kr/tim
464.14
kr/tim
474.07
Minutpris
kr
7.74
kr
7.90
1

Objekt i småhus

1.1
1.1.1
1.1.2

Grundavgift
Helårsbebott
Fritidsbostad

1.2
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.2.1
1.2.3.1

Objekt
Värmepanna olja
Miljögodkänd
Värmepanna fast bränsle
Miljögodkänd
Braskamin
Lokaleldstad

1.3
1.3.1.1
1.3.1.2

Tilläggsavgift
Förbindelsekanal 1,0-2,5 m
Förbindelsekanal 2,6-5,0 m

2
2.2

Övriga objekt
Värmepanna - 50 Mcal/h
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300
Sidopanna
- 50 Mcal/h
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300
Separat rökkanal
Hämtning av stege
Administrationsavg
Timersättning

2.2

2.3.1
4.2
4.3
4.5
Kommentar

§ 77 bilaga sotningstaxa/10/15/2020

2.14%

Objektstid

minuter
minuter

Pris

Objektstid

Pris

10.31
19.31

80.00
149.00

10.31
19.31

81.00
153.00

25.32
30.32
30.32
32.50
22.50
20.00

196.00
235.00
235.00
251.00
174.00
155.00

25.32
30.32
30.32
32.50
22.50
20.00

200.00
240.00
240.00
257.00
178.00
158.00

3.84
9.48

30.00
73.00

3.84
9.48

30.00
75.00

Enl 1.1-2
46.94
54.43
62.49
65.65
70.36
16.18
29.47
36.96
45.02
48.18
52.89
4.00
6.00
9.00
60.00

363.00
421.00
483.00
508.00
544.00
125.00
228.00
286.00
348.00
373.00
409.00
31.00
46.00
70.00
464.00

Enl 1.1-2
46.94
54.43
62.49
65.65
70.36
16.18
29.47
36.96
45.02
48.18
52.89
4.00
6.00
9.00
60.00

371.00
430.00
494.00
519.00
556.00
128.00
233.00
292.00
356.00
381.00
418.00
32.00
47.00
71.00
474.00

C-G Anderberg

Sotningstaxa

Period 2021-04-01--2022-03-31

Tillämpningsområde

Smedjebacken
För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete
eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa.
Kronor
exkl. moms
Objekt i småhus
1.
1.1
Grundavgift
Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie
sotningstur per gång
10.31 minuter
1 Helårsbebott hus (Antal minuter * minutpris)
81.00 kr
19.31 minuter
2 Fritidshus (Antal minuter* minutpris)
153.00 kr
1.2
Objektsavgift (kr/enhet)
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande
rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.
1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60kW)
a) eldad uteslutande med olja
200.00
b) miljögodkänd för olja
240.00
c) eldad helt eller delvis med fast bränsle
240.00
d) miljögodkänd för fast bränsle
257.00
2 Braskamin
178.00
3 Lokaleldstad
158.00
1.3
Tilläggsavgift
1 Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd
1) 1,0-2,5 m
30.00
2) 2,6-5,0 m
75.00
3) Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5.
2.
2.1

Övriga objekt
Inställelseavgift
Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets
utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km från
arbetslokalerna.
För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den
proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och
timme med pris, som anges i 4.5.

2.2
1

Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och
förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna största sotade
värmepannan uttas ersättning enligt kolumn a och för var och en av
de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b.

Normaleffekt
Mcal/h
-50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300

2

2.3
1
2

3.
1

(ca KW)
(- 60)
(61 - 120)
(121 - 180)
(181 - 240)
(241 - 300)
(301 - 360)

kolumn a
enligt
1.1 och 1.2
371.00
430.00
494.00
519.00
556.00

kolumn b
128.00
233.00
292.00
356.00
381.00
418.00

För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.2.1 angivet
objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i
4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter
tidsåtgång.
Tilläggsavgift
Separat rökkanal till sidopanna
Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt
2.2.1; timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

32.00

Undersökningsarbeten m m
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas
ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt
transportersättning enligt 4.3.
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4.
1

2

3

Särskilda bestämmelser
Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 2.2.1
undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt
slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.
a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr
åtkomlighetsregler i SBN).
b) anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt
försvårar användning av standardverktyg.
c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och
montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan
omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller övertiger i 4.5.
angiven debiteringsperiod.
d) blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
e) användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten
av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd
än normalt på grund av anläggningsfel.
f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.
För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill
uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med
dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5,
därest tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven
debiteringsperiod.
För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av
rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på
härför tillkännagiven tidpunkt,
uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som
anges i 4.5. samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för
den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2 samt en
administrationsavgift av

Kronor exkl. moms

47.00

71.00

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med
det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till
förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i
kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga
körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den
verkliga kostnaden.
4

För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att
objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning
per man och timme med pris som anges i 4.5 samt tillägg
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

5

Timersättning utgår med
innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete
under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel
halvtimme.
I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och
omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet.
Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningtiden till och
från arbetsplatsen.
I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk
utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning,
exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning
enligt överenskommelse med den betalande.
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Smedjebacken

9/22/2020

Gunilla Skoog

Kommunala årsarvoden till skorstensfejarmästaren
Årsarvoden enligt central
överenskommelse
Antal invånare inom sotningsdistriktet
1997-06-01 (Används
för beräkning av faktorer)
256.00
Baserat på timpris
1
4,999
5,000
6,999
7,000
9,999
10,000
14,999
15,000
19,999
20,000
29,999
30,000
39,999
40,000
49,999
50,000
59,999
60,000
69,999
För varje påbörjad latitud
av 10 000-tal invånare per
sotningsdistrikt utöver 69 999

Kommun
Smedjebacken

Folkmängd
10,900
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Arvode
Inter= Faktor * Timpris vall

Förslag till arvode
för period
2021-04-01--2022-03-31

Faktor

474.07

11,090
11,420
12,560
16,790
21,970
29,660
37,600
42,290
45,590
49,500

43
45
49
66
86
116
147
165
178
193

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20,540
21,150
23,260
31,090
40,690
54,930
69,630
78,310
84,430
91,670

7,610

30

11

14,090

Årsarvode
Intervall
31,090 kr
4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 101

Dnr 2020/00544

Taxa för sotning och brandskyddskontroll
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Taxa för sotning och brandskyddskontroll antas. Taxan höjs från
454,42 kronor per timme till 464,14 kronor per timme.
2. Taxan för sotning och brandskyddskontroll justeras årligen enligt
sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner.
3. Taxan gäller från 1 april 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 77 att överlämna den nya
taxan för sotning och brandskyddskontroll (taxan höjs från 454,42 kronor per
timme till 464,14 kronor timme) till kommunfullmäktige för godkännande,
samt att taxan årligen ska justeras enligt sotningsindex.
Kommunen är enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skyldig att
genomföra sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler i
fastigheter i kommunen.
Taxan är justerad enligt sotningsindex med 2,14 %. Taxan för sotning och
brandskyddskontroll justeras årligen enligt sotningsindex som fastställs av
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i
löneavtalet mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och
Svenska Kommunalarbetarförbundet, dels Konsumentprisindex för
12-månadersförändring i februari.
Taxan gäller från 2021-04-01 och tillsvidare.
_____
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 77
Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

Miljö- och byggnadsnämnden

§ 77

Dnr 2020/00070 – EDP 2020-847

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö-och byggnadsnämnden godkänner den nya taxan för sotning
och brandskyddskontroll och lämnar ärendet vidare till
kommunstyrelsen. Taxan höjs från 454,42 kronor per timme till
464,14 kronor timme.
2. Taxan för sotning och brandskyddskontroll justeras årligen enligt
index som skorstensfejarmästarens riksförbund bestämmer.
Ärendebeskrivning
Taxan för sotning och brandskyddskontroll ska revideras årligen. Taxan är
justerad enligt sotningsindex med 2,14 % enligt skorstensfejarmästarens
riksförbund. Sotningstaxan gäller från 2021-01-01 till 2022-01-01.
Motivering till beslut

3 kap. 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor samt allmänna
råd om rengöring och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
Föreskriften MSBFS 2014:6 innehåller även bestämmelser om vilka objekt
som omfattas av krav på rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll
enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, med vilka intervall
en kontroll ska ske (kontrollfrister), samt vad kontrollen ska omfatta.
Författningen innehåller också bestämmelser om vilken utbildning som krävs
för att ha behörighet att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-23
Beräkning av taxa

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 163

Dnr 2020/00547

Taxor inom plan- och bygglagens område
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för plan-, kart-och bygglovsverksamheten fastställs.
2. Taxan gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 80 att föreslå
kommunfullmäktige att anta taxa för plan-, kart-och bygglovsverksamheten
2021.
I plan- och bygglagen PBL 12 kap. 10 § anges att grunderna för hur
avgifterna beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
Denna taxemodell bygger på principerna som anges i ”Plan- och
bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa” utgiven av Sveriges Kommuner
och Regioner, SKR.
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av
exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen,
PBL. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i
arbetet tar SKR fram underlag för konstruktion av taxan. Arbetet med de
kommunala taxorna är en kontinuerligt pågående process.
Taxan är i stort sett oförändrad sedan föregående år, taxan för detaljplaner
har justerats till högre belopp, men då ingår karta, fastighetsförteckning och
annonsering i samtliga planer. Detta är för att förenkla handläggningen, men
även för exploatörer genom att få ett ”paketpris”.
_____
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 80
Plan-, kart- och bygglovstaxa
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 102

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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2020-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 102

Dnr 2020/00547

Taxor inom plan- och bygglagens område
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Taxa för plan-, kart-och bygglovsverksamheten antas.
2. Taxan gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 80 att föreslå
kommunfullmäktige att anta taxa för plan-, kart-och bygglovsverksamheten
2021.
I plan- och bygglagen PBL 12 kap. 10 § anges att grunderna för hur
avgifterna beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
Denna taxemodell bygger på principerna som anges i ”Plan- och
bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa” utgiven av Sveriges Kommuner
och Regioner, SKR.
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av
exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen,
PBL. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i
arbetet tar SKR fram underlag för konstruktion av taxan. Arbetet med de
kommunala taxorna är en kontinuerligt pågående process.
Taxan är i stort sett oförändrad sedan föregående år, taxan för detaljplaner
har justerats till högre belopp, men då ingår karta, fastighetsförteckning och
annonsering i samtliga planer. Detta är för att förenkla handläggningen, men
även för exploatörer genom att få ett ”paketpris”.
_____
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 80
Plan-, kart- och bygglovstaxa

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Plan och Bygglovstaxa 2021
inklusive Kart- och Mättaxa
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Inledning
Utgångspunkter
Plan- och bygglagen (PBL) ger möjligheter för byggnadsnämnden (byggnadsnämnden: den eller
de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enl. denna lag, PBL 1:34) att ta ut en avgift i
ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av
arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden
kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska
samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov
eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även
täcka kostnader för program, om ett sådant behövs.
De hänvisningar till Plan- och bygglagen som finns i taxan avser den nya lagen (SFS
2011:900). Plan- och bygglovtaxan, inklusive kart- och mättaxa, ska ge stöd för
kommunen att täcka kostnaderna för uppgifterna ovan.
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Kapitel 1
Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § kommunallagen
(1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta
ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet”.
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som
regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en
tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188
s.79–80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för
frivillig uppdragsverksamhet.

Självkostnadsprincipen
För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får överstiga
kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som
avgiften avser.
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen
som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget
tillhandahåller (självkostnaden)”.
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen.
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet
med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala
avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a.
Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 354).
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med.
Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader
(inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m.
Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och
administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens
centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a.
prop. 1993/94:188 s. 85).
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Likställighetsprincipen
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det
enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på
dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal
verksamhet är däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 §
kommunallagen:
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för
något annat”.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller
grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå
för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande
läge ska betala samma avgifter. Kommunen får till exempel inte ta ut andra
avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.
Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet.
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till
kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även
schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65–66).

Retroaktivitetsförbudet
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I rättspraxis har
det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella
undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen:
”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för
medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det”.
I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
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Kapitel 2
Plan- och bygglagen
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:
1. Beslut om planbesked, förhandsbesked,
villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader
för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden
ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt
16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och
den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna.
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin
verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut
avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det är från
kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna bara tar ut avgifter
för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, under förutsättning att
det finns sakliga skäl för det
(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet
och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad (prop.
2009/10:170 s. 351 f

Administrativa rutiner
Kommunfullmäktiges beslut om taxa
Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska
fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas.
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att
ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunen väljer att inte
avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras.

Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval av
ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta
innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera för
allmänna kostnadsökningar.
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Överklagan av beslut om taxa
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning
(kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten
av sådant beslut prövad. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor
från den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft innan
taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med
beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden
Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän
Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de
kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande av
avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter
delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger
beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden.
Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till
tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar
anpassas till gällande regler.

Mervärdesskatt
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt
tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa.

Vad avgiftsbeslut bör innehålla
I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå:
• Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats.
• Hur stor avgift som debiteras.
• När betalning ska ske.
• Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 22–28 §§
förvaltningslagen).
• Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.

Avgiftsbestämning
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner
byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av
avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende.
Byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid
nämnden enligt särskild delegationsordning.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Betalning av avgift
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid
den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från
7
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förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut
återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall
Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar. En
kommunalnämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 §
plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.

Kapitel 3
Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd
av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om
inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den
aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda,
om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande
tabeller och bilagor.

Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna
beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
Därutöver kan justeringsfaktor N i funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden
inom kommunen. Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 1,0.

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
HF
KOM
KF
mPBB
MF
N
NKF
OF
PLF
UF

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Mätningsfaktor
Justeringsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift
Avgift för bygglov/start besked

Planavgift
Mätningsavgift
Kartavgift
Nybyggnad

Faktor x mPBB x N
Beräknas efter bruttoarean
(BTA) + öppenarean
(OPA)
Beräknas efter BTA + OPA
Beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA
Beräknas efter markarean
Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en
tidigare uppförd byggnad till en ny plats.
8
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Tillbyggnad
Ombyggnad

Ändring

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av
byggnadens volym.
Ändring av en byggnad som
innebär att hela byggnaden
eller en betydande och
avgränsbar del av byggnaden
påtagligt förnyas.
En eller flera åtgärder som ändrar en
byggnadskonstruktion, funktion, användningssätt,
utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk
Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare med mera skall
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. Vid
tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid
tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.

Avräkning
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter
för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte
fullföljts inom föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i
förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggs debiteras, för tid
innan betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs.
preskription sker efter tio år.

9
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Tabeller
Tabell 1 Objektsfaktorer
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig
åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.
Area (m2) – BTA + OPA

OF

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga
komplementbyggnader
0-49

4

50-129

6

130-199

8

200-299

10

300-499

14

500-799

20

800-1199

26

1 200-1 999

36

2 000-2 999

46

3 000-3 999

56

4 000-4 999

64

5 000-5 999

72

6 000-7 999

88

8 000-9 999

100

10 000-14 999

125

15 000-24 999

170
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25 000-49 999

235

50 000-100 000

400

Härutöver
Mycket enkla byggnader < 50 m2*

+ 3/1000 m2
2

I separat ärende, till exempel carport, taktäckta uteplatser (som inte är
bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4–6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus,
transformatorbyggnader och liknande.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den
sammanlagda BTA + OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter
dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.
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Tabell 2 Tidsersättning
Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs. den debiterbara tiden
ska vara 75 %) kan timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell.
Total debiterbar årsarbetstid är 1 200–1 400 årsarbetstimmar.
I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för
lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer
förekommer.
Löneintervall (månadslön), kr

Timpris

-21 999

800

22 000–27 999

900

28 000–33 999

1 000

34 000–39 999

1 100

40 000–45 999

1 200

46 000-

1 400
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Tabell 3 Underrättelse och expediering
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.
Avgift = KOM x mPBB x N
Antal
Sakägare

Kommentarer
Mycket enkla byggnader

KOM
10

Sakägare 1–5

40

Sakägare 6–9

60

Sakägare 10-

120

Kungörelse

+ faktisk annonskostnad

80

Kungörelse av beslut i
Post- och Inrikes
tidning

+ faktisk annonskostnad

5

Remiss

Trafikverket m fl..

15
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärd

Handläggningsfaktor
HF1

Administration inkl. arkivering

7

Plan prövning

3

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked
Byggnaden

7

Placering, yttre utformning och
färgsättning Användbarhet och
tillgänglighet
Tomten

7

Tomts ordnande inkl. utfart och parkering
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning
och dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov ej
erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och
högvatten Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besök på platsen

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)
Åtgärd
Administration inkl. arkivering och registrering
av kontrollansvarig

Handläggningsfaktor
HF2
7

Startbesked
Startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av
kontrollplan eller

10

Startbesked och fastställande av kontrollplan eller

5

Startbesked (gäller även rivning)

3

Arbetsplatsbesök

5

Slutsamråd inkl. slutbesked

6

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked

3

Tillkommande arbetsplatsbesök

5

Tillkommande tekniskt samråd

10

Tillkommande slutsamråd

10

Tillkommande startbesked (etapp)

3

Tillkommande slutbesked (etapp)

3
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF

Åtgärd

Avgift

Lämplighet/lokaliseringsprövning
utanför detaljplan

25 % påslag på bygglovavgiften

Tillägg för prövning av liten
avvikelse

20 % påslag på bygglovavgiften

Varsamhet

10 % påslag på bygglovavgiften

Tillbyggnad

100 % av bygglovavgiften

Ombyggnad

100 % av bygglovavgiften

Ändring

70 % av bygglovavgift (berörd del)

Tidsbegränsat bygglov

100 % av bygglovavgiften

Tidsbegränsat bygglov,
förlängning

50 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

100 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning

50 % av bygglovavgift

Förlängning av lov (inom
giltighetstiden)
Förnyelse av lov = ny prövning

50 % av bygglovavgift

Stor enkel byggnad (oisolerad,
t.ex. lagerbyggnad) 2: 200 m2

100 % av bygglovavgift
30 % av bygglovavgift
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Tabell 7 Avgift för besked
Typ av besked

Avgift

Förhandsbesked

100 x mPBB x N- utanför planlagt område

Ingripandebesked

Tidsersättning

Planbesked

Tre ärendekategorier:
Enkel åtgärd
300 x mPBB x N
Medelstor åtgärd
400 x mPBB x N
Stor åtgärd
500 x mPBB x N

Villkorsbesked

100 x mPBB x N

Strandskyddsdispens

200 x mPBB x N

Strandskyddsdispens
komplementbyggnader

100 x mPBB x N

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.
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Planbesked
Positiva besked debiteras med 100 % av ovanstående belopp.
Negativa besked debiteras med 75 % av ovanstående belopp.
Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal.

Planbesked -Ärendekategorier
Enkel åtgärd
Avgift = 200 x mPBB x N
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av
bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller
tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller
övriga projekt med en mark area om högst 2 000 m2 eller ändrad
markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med
enkelt planförfarande.
Medelstor åtgärd
Avgift = 300 x mPBB x N
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för
enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd
Stor åtgärd
Avgift = 400 x mPBB x N
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100
lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2
bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller
ändrad markanvändning till något av ovanstående.

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavgift genom planavtal
Planavgift tas ut för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder
som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser.
Avgiften regleras genom att planavtal tecknas med intressenter som önskar att
detaljplan, program eller områdesbestämmelse upprättas. Detta för att specificera
betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt.
Storleken på kommunens avgifter i planavtal sätts utifrån schablonnivåer för olika
typer av detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa schablonnivåer utgår från
genomsnittliga kostnader för de olika plantyperna och nivåerna följs upp och
utvärderas årligen. Planavtalet inkluderar upprättande av planhandling och
formell handläggning, alternativt enbart formell handläggning av planen när
planhandlingar upprättas av intressenten, genom en konsult. Avgifterna är
följande:
Planavtal
Avtal om planhandling och formell handläggning av detaljplan/områdesbestämmelse
När kommunen upprättar planhandlingar åt en intressent klassas det som
uppdragsverksamhet på vilket moms tillkommer på en tredjedel av beloppet.
Planförfarandet framgår av beslutet om planbesked. Kostnad för karta,
fastighetsförteckning och annonsering ingår i samtliga avtal. Intressenten bekostar de
utredningar som behövs som underlag för detaljplan och/eller områdesbestämmelser.
Begränsat standardförfarande
med godkännande. På delar av
beloppet (30 000 kr) tillkommer
25% moms.
Standardförfarande. På delar av beloppet (50 000
kr) tillkommer 25% moms.
Utökat förfarande. På delar av beloppet (84 000
kr) tillkommer 25% moms
Utökat planförfarande, komplicerad plan
Planprogram

90 000 kr

175 000 kr
277 000 kr
enligt offert
enligt offert
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Avtal om enbart formell handläggning av detaljplan/områdesbestämmelse
Dessa avtal tecknas när intressenten bekostar och låter konsult ta fram
planhandlingar. Kommunen genomför enbart en formell handläggning.
Planförfarandet framgår av beslutet om planbesked. Kostnad för karta,
fastighetsförteckning och annonsering ingår i samtliga avtal. Intressenten bekostar de
utredningar som behövs som underlag för detaljplan och/eller områdesbestämmelser.
Begränsat standardförfarande
med godkännande. På delar av
beloppet (30 000 kr) tillkommer
25% moms.
Standardförfarande. På delar av beloppet (50 000
kr) tillkommer 25% moms.
Utökat förfarande. På delar av beloppet (84 000
kr) tillkommer 25% moms
Utökat planförfarande, komplicerad plan
Planprogram

60 000 kr

127 000 kr
193 000 kr
enligt offert
enligt offert

Planavgift tas ut i förskott och slut regleras vid beslut om att planen antas, ändras
eller upphävs. Avgiften tas ut enligt följande princip: efter samråd 50% samt vid
antagande 50%

Grundkarta
Grundkarta är en produkt som används som underlag till detaljplan och ska betraktas
som ett juridiskt dokument. Vid beställningar av grundkartor för att upprätta
detaljplaner ingår det i priset för detaljplanen. Om planen bedöms vara utökat
planförfarande, komplicerad plan offereras däremot kostnaden för grundkartan.
I en grundkarta ingår normalt följande:
• Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
• Servitut och rättigheter inom planområdet
• Byggnader
• Vägar och järnvägar
• Höjdkurvor
• Övriga markdetaljer (staket, häck, mur, kantsten, stolpar m.m.)

Tidsersättning
Tidsersättning kan debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan, till exempel där
intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt
standard för BTA eller OPA.
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig
Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd
Ny sakkunnig

HF
25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd
Medgivande eller förbud att
använda hiss

HF
50
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Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden
vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta
eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer
enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal.
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Area (m2) – BTA + OPA

OF

HF1

HF2

Byggnader, anläggningar inkl.
bygglovspliktiga
komplementbyggnader
0-49

4

24

28

50-129

6

24

28

130-199

8

24

28

200-299

10

24

28

300-499

14

24

28

500-799

20

24

28

800-1199

26

24

28

1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

88

24

28

8 000-9 999

100

24

28

10 000-14 999

125

24

28

15 000-24 999

170

24

28

25 000-49 999

235

24

28

50 000-

400

24

28
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Komplementbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Objekt

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd

<50 m2

2

17

15

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd

>50 m2

4

17

15

2

17

15

Källsorteringsbehållare/grupp
Sopskåp, sophus
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Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Huvudbyggnad

Yta BTA

OF

HF1 HF2

Tillkommande yta BTA

:S 15 m2

2

17

15

Tillkommande yta BTA

16-49 m2

4

17

15

Tillkommande yta BTA

50-129 m2

6

17

28

Tillkommande yta BTA

130-199 m2

8

17

28

Tillkommande yta BTA

200-299 m2

10

17

28

Tillkommande yta BTA

300-499 m2

14

17

28

Ytterligare intervall se
tabell 11

Komplementbyggnad

OF

HF1 HF2

Typ: carport, förråd enkla

Oavsett storlek
men :S 50 % av
ursprunglig
byggnads BTA

2

17

15

Tillbyggnad fritidshus

:S 49 m2

4

17

15

Tillbyggnad växthus,
lusthus m.m. oisolerat

> 15 m2

2

17

15

Burspråk

2

14

15

Takkupa

2

14

15
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Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Typ

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Kolonistuga

<30 m2

2

17

15

Nätstation/pumpstation

Oavsett storlek

4

17

15

Växthus, lusthus och likn.
oisolerat
Rullstolsgarage förråd
m.m.

> 15 m2 men
:S 49 m2
:S 30 m2

2

17

15

2

17

15

Kiosk, manskapsbod m.m.

:S 49 m2

4

17

15

Sommarveranda, restauranguteservering

:S 49 m2

4

17

15
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Tabell 14 Övriga åtgärder inklusive startbesked
Bygglovavgift = mPBB x HF x N
Åtgärd

Yta BTA

HF

Balkong 1–5 st.

65

Balkong >5 st.

130

Inglasning av balkong 1–5 st.

65

Inglasning av balkong >5 st.

130

Inglasning av uteplats/uterum

oavsett storlek

65

Skärmtak

15–30 m2

50

Skärmtak

2: 31 m2

100

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Övrigt – utan
konstruktion
Fasadändring, mindre

Yta BTA

OF

HF1

HF2

2

14

15

Fasadändring, större

4

14

15

Bostadshiss – handikapp
enbostadshus *

2

17

15

Hiss/ramp

4

17

15

Mur och eller plank vid
enbostadshus

2

14

15

Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet –
oavsett material

6

17

15

Solfångare – inte på enoch tvåbostadshus

2

14

15

Frivilligt bygglov

Avgift enl.
normalt bygglov

’* Endast HF2 vid invändig installation
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Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N
Åtgärd

HF2

Eldstad/styck

25

Grundförstärkning enbostadshus

90

Grundförstärkning

200
50

Ventilationsanläggning enbostadshus

140

Ventilationsanläggning övriga

30

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet/
planlösning, mindre
Ändring av bärande
konstruktion/brandskyddet/planlösning, större

140

Installation eller väsentlig förändring av VAinstallation, tex stambyte
Ombyggnad av byggnader med särskilt
bevarandeintresse
Installation eller väsentlig ändring av hiss

90

Fettavskiljare

30

Rivning utanför planlagt område <100 m2 BTA

30

Rivning utanför planlagt område >100 m2 BTA

60

75
35

Avgift = mPBB x OF x (HF1+HF2) x N
Åtgärd
Komplementbyggnad, (ex carport,
garage, förråd) PBL 9:4 a
Komplementbostad, (inredd
komplett bostad) PBL 9:4 a
Tillbyggnad en- eller
tvåbostadshus PBL 9:4 b
Inreda ytterligare en bostad i
enbostadshus PBL 9:4 c

Yta
BTA

OF

HF1

HF2

4

15

4

28

4

15

4

15
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N
Rivning

HF

Enklare åtgärd, komplementbyggnader

30

< 100 m2 BTA

50

100–250 m2 BTA

100

250–999 m2 BTA

200

>1000 m2 BTA

400
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Tabell 17 Bygglov för skyltar inklusive startbesked
Prövning skall ske som för byggnader. Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och
omgivningspåverkan. Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd

HF
Om liten påverkan
på stads- eller
landskapsbilden

HF
Om stor påverkan
på stads- eller
landskapsbilden

50

75

160

200

10

10

35

45

Skyltar> 1 m2 utöver den första
skylten i samma ansökan
Skyltar:S 1 m2

10

10

25

35

Skyltar:S 1 m2 utöver den
första skylten i samma
ansökan

10

10

Ljusanordning vid idrottsplats
eller likn.

50

100

Förbesiktning (per gång)

10

10

Remiss, Trafikverket m.fl.

15

15

Skylt vid gata, som ska synas på
långt håll, skyltpelare,
stadspelare m.fl.
Skylt vid större väg/gata, längs
trafikleder eller i andra utsatta
lägen
Utöver första skylten i samma
ansökan
Skyltar> 1 m2 ofta på fasad

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som
vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri.
Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell.
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Åtgärd

OF

HF 1

HF 2

Marklov såväl schakt som
fyllning (en- tvåbostadshus)

1

17

15

Marklov såväl schakt som
fyllning

4

17

15

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Endast HF 2 vid anmälan
OF

HF 1

HF 2

4

17

15

Radio- och telemast eller torn ett torn
+ en teknikbod

14

24

28

Vindkraftverk

ett verk

25

24

28

Vindkraftverk

upp till 4 st.

50

24

28

Vindkraftverk

>5 verk

100

24

28

Master, torn,
vindkraftverk
Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod

Beskrivning
mindre mast
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Anläggning på land
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Tillägg ska göras för byggnader inom anläggningen
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Objekt

OF

HF1

HF2

2 000–4 999 m2

30

24

28

-”-

5 000–10 000 m2

40

24

28

-”-

2: 10 000 m2

50

24

28

Mindre anläggningar
t.ex. Parkeringsplats
Upplag/materialgård

4

17

15

4

17

15

Tunnel/bergrum

6

17

15

Anläggningens yta

Beskrivning

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen):
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana,
Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift,
Skjutbana, Småbåtshamn (brygga med över 10-12 båtar)

Anläggning i vatten
Objekt
Brygga, såväl ponton som
fast anlagd
Småbåtshamn – se marina
Marina 5 000–10 000
m2, flera bryggor
Utökning med
pontonbrygga –

Beskrivning

OF

HF1

HF2

för fler än 10–12
båtar, (annars ej
bygglov)
för fler än 10–12 båtar,
<5 000 m2

10

24

28

20

24

28

för fler än 10–12
båtar, annars inte
hamn
per brygga

40

24

28

5

24

28
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Tabell 21 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp

Beskrivning

Anstånd

ingen avgift

Avslag såväl bygglov, marklov
rivningslov som förhandsbesked

50 % av normal
bygglovavgift

Avvisa
Återkallad ansökan (avskrivet
ärende)

HF

20
Vid enklare ärenden
Vid tidskrävande ärenden

20
50

Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor med mera
Utgår
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden
anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.
Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta

NKF Enkel
nybyggnadskarta

NKF eller
tidsersättning

Kartan innehåller
fastighetsgränser, höjder,
befintliga byggnader, planinformation och
anslutningspunkter
Enbostadshus/enstaka byggnad
Oavsett tomtyta

150

110

Övriga byggnader;
sammanbyggda enbostadshus,
flerfamiljshus samt alla övriga
byggnader och anläggningar.
Tomtyta mindre eller lika med 1
999 m2.

150

110

2 000–4 999 m2

250

150

5 000–9 999 m2

350

200

10 000–15 000 m2

450

250

Tomtyta större än 15 000 m2

Skälighetsbedömning/
nedlagd tid

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkarteområdet

Tidersättning

Tidersättning

Granskning av nybyggnadskarta

10

10

Komplettering av
nybyggnadskarta

40

40

Förhandskopia alt, preliminär
nybyggnadskarta

Tidersättning

Tidersättning

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför

Tidersättning

Tidersättning

33

Version 2019-10-14

primärkarteområdet
Alla övriga åtgärder

Tidersättning

Tidersättning

Enkel nybyggnadskarta
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och befintliga byggnader
Åtgärd

KF eller
tidersättning

Analog karta

15

Digital karta

15+15

Digital karta för större områden än normaltomt

Tidersättning
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Tabell 24 Avgift för utstakning
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma
beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas
ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen,
korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning.
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean
(BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i
läge och höjd på utstakningsskissen.
Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad
mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift som skulle utgått om
kommunen utfört arbetet.
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N
Beskrivning

UF

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m.
15–49 m2
1–199 m

80

2

180

200–499 m2

210

500–999 m2

240

1000–1 999 m2

290

2 000–2 999 m2

340

Större än 3000 m2

390

Tillägg per punkt utöver 4

10

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska beräknas
för hela ärendet under förutsättning att det ingår i
samma beslut.

Anbudsförfarande

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och
arbetsfixar

Tidersätting se tabell 2
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Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till
en- och tvåbostadshus (4 punkter).

UF

15–199 m2

70

Tillägg per punkt utöver 4

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)

5

UF

15–199 m2

50

200–1 000 m2

100
5

Tillägg per punkt utöver 4

Övrig
utstakning

UF

Plank eller mur

50

Transformatorstation

70

Detaljpunkter och mätningslinjer

Tidersättning
(minst 1 h)

Grovutstakning kostar 75 % av priset för finutstakning.
Vid tidersättning ska restiden inte överstiga 0,5 timme i avgiftsunderlaget
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Tabell 25 Lägeskontroll
(Moms 25 % tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2.
Lägeskontroll utförs inte i ärenden <15 m2
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

50–199 m2

75
2

90
110
130

200–499 m
500–999 m2
1 000–1 999 m2
2 000–2 999 m2
3 000–5 000 m2
Tillägg per punkt utöver 4

Komplementbyggnad – nybyggnad
garage/uthus till en- och
tvåbostadshus (4 punkter)

150
170
2

Mätningsfaktor (MF)

50–199 m2

40

Tillägg per punkt utöver 4

Tillbyggnader – nybyggnad (4 punkter)

1

Mätningsfaktor (MF)

50–199 m2
200–1 000 m2
Tillägg per punkt utöver 4

40
80
1

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid
tillbyggnad gäller anbudsförfarande.
Vid tidersättning ska restiden inte överstiga 0,5 timme i avgiftsunderlaget
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Tabell 26 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk
information
(Moms 25 % tillkommer)
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av
skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande
av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala
kartmaterialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål
(icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst
angivet ändamål.
Avgift per HA = mPBB x KF x N

Primärkarta
Innehåll i kartan

KF

Informationsandel i %

Gränser och Fastighetsbeteckning

30

9

Byggnader och övriga topografiska objekt

30

9

Vägar, järnvägar, adresser

20

6

Höjdinformation

20

6

All information

100

30

Övriga digitala kartprodukter
Översiktlig karta
Stadskarta

KF
2
1,5
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Stadsmodell 3D

KF

Byggnader med takkonstruktion

7,5

Byggnadskuber

5

Terrängmodell, ytor

6,25

Höjdgitter

5

Digitalt ortofoto

KF

Upplösning (m/pixel)
0,1

0,1

0,2

0,05

0,5

0,0125

Karta/ortofoto/flygbild på papper

KF

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)
0–150

8

150 <

4

Vid utskrift tillkommer kostnad för material.

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall

Snedbild/fotografi

KF

Kommersiellt bruk (digital bild)

25

Privat bruk (digital bild)

6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)

2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)

4

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell
tidersättning och materialkostnad.

Digital adressinformation
Adresspunkt inkl. koordinat

KF
0,0125

Tidersättning tas ut sammanställning i förekommande fall.
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Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
Avgift = mPBB x MF x N

(Moms 25 % tillkommer)
Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N.
Objekt
Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

MF
10

(minimum 3 punkter per beställning)

40

Tabell 28 Utskrift
Utgår

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Dnr 2020/00073 – EDP 2020-848

§ 80

Taxor inom plan- och bygglagens område 2021
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
taxa för plan-, kart-och bygglovsverksamheten 2021.
2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att timavgiften för plan-, kartoch mätverksamheten avseende uppdrag inom kommun-koncernen
debiteras enligt följande:
administratörer

589,86 kr/timme

mätingenjör

803,43 kr/timme

övriga specialister

732,24 kr/timme

3. Justering av timavgifterna (punkt 2 ovan) sker årligen enligt PKV
(prisindex för kommunal verksamhet).
Ärendebeskrivning
I plan- och bygglagen PBL 12 kap. 10 § anges att grunderna för hur
avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av
kommunfullmäktige. Denna taxemodell bygger på principerna som anges i
”Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa” utgiven av Sveriges
kommuner och Regioner.
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av
exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen,
PBL. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i
arbetet tar SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) fram underlag för
konstruktion av taxan. Arbetet med de kommunala taxorna är en
kontinuerligt pågående process.
Taxan är i stort sett oförändrad sedan föregående år, taxan för detaljplaner
har justerats till högre belopp, men då ingår karta, fastighetsförteckning och
annonsering i samtliga planer. Detta är för att förenkla handläggningen, men
även för exploatörer genom att få ett ”paketpris”.
I samband med budgetprocessen har även en översyn av timavgifterna för
kart- och mätverksamheten gjorts. Timavgifterna inom kommunkoncernen
baseras på löne-, data- och andra overheadkostnader enligt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

Miljö- och byggnadsnämnden

självkostnadsprincipen. Justering av timpriserna har skett enligt PKV
(prisindex för kommunal verksamhet). PKV för 2021 är 1,7%.
Fortsättningsvis kommer även en årlig justering av timavgifterna ske via
PKV (prisindex för kommunal verksamhet).
Motivering till beslut

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b §
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som
de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting
är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt
föreskrivet”.
Plan- och bygglagen (PBL) ger möjligheter för byggnadsnämnden
(byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter
enl. denna lag, PBL 1:34) att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov,
förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av
arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked,
villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd,
tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller
förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska
avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-06
Plan-, kart- och bygglovtaxa 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 164

Dnr 2020/00545

Taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens
område
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxorna inom livsmedelslagstiftningen fastställs.
2. Miljö- och byggnadsnämnden ska årligen uppräkna timtaxan inom
livsmedelslagstiftningen i enlighet med PKV, prisindex för kommunal
verksamhet.
3. Taxan gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 78 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna taxorna inom livsmedelslagstiftningen för
2021, samt att miljö- och byggnadsnämnden årligen ska uppräkna timtaxan
inom livsmedelslagstiftningen i enlighet med PKV, prisindex för kommunal
verksamhet.
Taxebestämmelser antas av kommunfullmäktige och ligger till grund för
enskilda beslut om avgifter i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Grunden
för kommunens avgiftsuttag är kontrollförordningen för livsmedel (EU)
2017/625 och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen
(2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) och förordning (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
Avgifter tas också ut i samband med offentlig kontroll som ursprungligen
inte var planerad. Kontroll som ursprungligen inte var planerad kan handla
om kontroll som har blivit nödvändig efter att brister upptäckts under den
planerade kontrollen, och myndigheten behöver komma tillbaka en extra
gång för att kontrollera att bristerna är åtgärdade.
Timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen föreslås bli
1327 kronor per timme. Timtaxan för extra offentlig kontroll föreslås bli
1124 kronor timme.
_____
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 78
Taxa inom livsmedelslagstiftningens område
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 103

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Skrivelse

Miljö- och byggnadsnämnden

Dnr MBN-2020-845

2020-09-25

Taxa inom livsmedelslagstiftningen 2021
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen
(2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna
lagstiftning.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur
kran till konsument,1 och
(1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på
dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003)

2. snus och tuggtobak.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning
3. årlig offentlig kontroll
4. uppföljande kontroll som inte var planerad
5. utredning av klagomål
6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
7. importkontroll
9. offentlig kontroll i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och
byggnadsnämnden efter handläggning.
Timavgift
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 327 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges
i taxan.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.
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Avgift för registrering
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1,5 timmars
kontrolltid.
Årlig kontrollavgift
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden tilldelat eller beslutat för
anläggningen. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar)
multipliceras med timavgiften.
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens
kontrollbehov.
9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift omfattar
kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår
då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt
kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott
och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Om anläggningen placeras i en
annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från
och med det följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som
följer efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.
10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och
som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll,
och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller
för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. Vid tillämpning av denna taxa är avgiften
1124 kronor timme.
Höjning eller nedsättning av avgift
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov
eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta ändra
avgiften enligt denna taxa.
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Avgift exportkontroll
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till miljöoch byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg,
som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den faktiska
kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.
Avgift importkontroll
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 13 §, betala avgift
till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EUbestämmelser som förordningen kompletterar. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid
som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för
provtagning och analys av prover.
Avgiftens erläggande och verkställighet
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Smedjebackens kommun genom dess
miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller
faktura.
Överklaganden
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.
Ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft den 14 december 2020.
Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1
januari 2021. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den
31 december 2020 tidigare beslutad timavgift (1 240 kr). Detsamma gäller ärenden som rör
registreringar som inkommer till nämnden under denna period.

Gunilla Skoog
Miljö- och byggchef
0240-660150
gunilla.skoog@smedjebacken.se
Kopia till
Akten
Kommunstyrelsen
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§ 103

Dnr 2020/00545

Taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens
område
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Taxorna inom livsmedelslagstiftningen antas.
2. Miljö- och byggnadsnämnden ska årligen uppräkna timtaxan inom
livsmedelslagstiftningen i enlighet med PKV, prisindex för kommunal
verksamhet.
3. Taxan gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 78 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna taxorna inom livsmedelslagstiftningen för
2021, samt att miljö- och byggnadsnämnden årligen ska uppräkna timtaxan
inom livsmedelslagstiftningen i enlighet med PKV, prisindex för kommunal
verksamhet.
Taxebestämmelser antas av kommunfullmäktige och ligger till grund för
enskilda beslut om avgifter i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Grunden
för kommunens avgiftsuttag är kontrollförordningen för livsmedel (EU)
2017/625 och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen
(2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) och förordning (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
Avgifter tas också ut i samband med offentlig kontroll som ursprungligen
inte var planerad. Kontroll som ursprungligen inte var planerad kan handla
om kontroll som har blivit nödvändig efter att brister upptäckts under den
planerade kontrollen, och myndigheten behöver komma tillbaka en extra
gång för att kontrollera att bristerna är åtgärdade.
Timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen föreslås bli
1327 kronor per timme. Timtaxan för extra offentlig kontroll föreslås bli
1124 kronor timme.
_____
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 78
Taxa inom livsmedelslagstiftningens område

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden

§ 78

Dnr 2020/00071 – EDP 2020-845

Taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens
område 2021
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner taxorna (offentlig kontroll
1327 kr/tim, extra offentlig kontroll: 1124 kr/tim) inom
livsmedelslagstiftningen för 2021 och skickar ärendet vidare till
kommunstyrelsen för beslut.
2. Miljö- och byggnadsnämnden ska årligen uppräkna timtaxan inom
livsmedelslagstiftningen i enlighet med PKV, prisindex för
kommunal verksamhet.
Ärendebeskrivning
Taxebestämmelser antas av kommunfullmäktige och ligger till grund för
enskilda beslut om avgifter i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Grunden
för kommunens avgiftsuttag är kontrollförordningen för livsmedel (EU)
2017/625 och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen
(2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) och förordning (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
Avgifter tas också ut i samband med offentlig kontroll som ursprungligen
inte var planerad. Kontroll som ursprungligen inte var planerad kan handla
om kontroll som har blivit nödvändig efter att brister upptäckts under den
planerade kontrollen, och myndigheten behöver komma tillbaka en extra
gång för att kontrollera att bristerna är åtgärdade.
Timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen föreslås bli
1327 kronor per timme. Timtaxan för extra offentlig kontroll föreslås bli
1124 kronor timme.
Motivering till beslut

Kommunens befogenheter att utöva livsmedelskontroll regleras i
livsmedelslagen, livsmedelsförordningar och i EU-lagstiftningar.
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för den prövning, registrering och
offentlig kontroll som utförs inom livsmedelsområdet. Livsmedelskontrollen
finansieras både genom anslag och med avgifter som tas ut av alla
verksamhetsutövare som har en registrerad livsmedelsanläggning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)
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Miljö- och byggnadsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-25
Taxa inom livsmedelslagstiftningens område 2021
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Kommunstyrelsen

§ 165

Dnr 2020/00576

Avgifter omsorgsnämndens matpriser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 520 kronor.
2. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde
ska vara oförändrat – 60 kronor per portion.
3. Priserna gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
De gällande matpriserna för 2020 är 3 450 kronor per månad för helt
matabonnemang och 60 kronor per portion för färdiglagad mat som
distribueras hem till den enskilde.
Omsorgsnämnden beslöt 2020-10-14 § 70 att föreslå kommunfullmäktige
att:
-

Priset för helt matabonnemang höjs till 3 520 kronor per månad.
Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde ska
vara oförändrat.
Priserna gäller från och med den 1 januari 2021 och tillsvidare.

_____
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden 2020-10-14 § 70
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 104

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Dnr 2020/00576

Avgifter omsorgsnämndens matpriser
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 520 kronor.
2. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde
ska vara oförändrat – 60 kronor per portion.
3. Priserna gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
De gällande matpriserna för 2020 är 3 450 kronor per månad för helt
matabonnemang och 60 kronor per portion för färdiglagad mat som
distribueras hem till den enskilde.
Omsorgsnämnden beslöt 2020-10-14 § 70 att föreslå kommunfullmäktige
att:
-

Priset för helt matabonnemang höjs till 3 520 kronor per månad.

-

Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde ska
vara oförändrat.

-

Priserna gäller från och med den 1 januari 2021 och tillsvidare.

_____
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden 2020-10-14 § 70

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr 2020/00157

Avgifter matpriser från 1 januari 2021
Omsorgsnämndens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 520 kronor per månad från
och med den 1 januari 2021 och tills nytt beslut fattas.
2. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde ska förbli
oförändrat från den 1 januari 2021 och tills nytt beslut fattas.

Ärendebeskrivning
De gällande matpriserna för 2020 är:
1. 3 450 kronor per månad för helt matabonnemang.
2. 60 kronor per portion för färdiglagad mat som distribueras hem till den
enskilde.
Priset för helt matabonnemang föreslås höjas till 3 520 kronor per månad.
Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde föreslås
vara oförändrat.
Det nya priset föreslås gälla från och med den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningssekreterare 2020-09-23

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Dnr 2020/00575

Avgifter för hunddagis
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1 550 kronor.
2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga hålls oförändrat
på 75 kronor per dag.
3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis hålls oförändrad på
100 kronor per dag.
4. Avgifterna gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
De gällande avgifterna för hunddagis är:
-

1 500 kronor per månad för hund på hunddagis.
Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga 75 kronor
per dag.
Tillfällig vistelse på hunddagis 100 kronor per dag.

Omsorgsnämnden beslöt 2020-10-14 § 73 att föreslå kommunfullmäktige
att den månatliga avgiften höjs till 1 550 kronor och övriga avgifter föreslås
stå oförändrade.
_____
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden 2020-10-14 § 73
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 105

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 105

Dnr 2020/00575

Avgifter för hunddagis
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1 550 kronor.
2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga hålls oförändrat
på 75 kronor per dag.
3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis hålls oförändrad på
100 kronor per dag.
4. Avgifterna gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
De gällande avgifterna för hunddagis är 2020:
-

1 500 kronor per månad för hund på hunddagis.
Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga 75 kronor
per dag.
Tillfällig vistelse på hunddagis 100 kronor per dag.

Omsorgsnämnden beslöt 2020-10-14 § 73 att föreslå kommunfullmäktige att
den månatliga avgiften höjs till 1 550 kronor och övriga avgifter föreslås stå
oförändrade.
_____
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden 2020-10-14 § 73

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

§ 73

Dnr 2020/00153

Avgifter för hunddagis från 1 januari 2021
Omsorgsnämndens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1 550 kronor från och
med den 1 januari 2021.
2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga hålls oförändrat
på 75 kronor per dag.
3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis hålls oförändrad på 100 kronor
per dag.
Samtliga avgifter ska gälla tills nytt beslut fattas.
Ärendebeskrivning
De gällande avgifterna för hunddagis är 2020:
1. 1 500 kronor per månad för hund på hunddagis.
2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga 75 kronor per
dag.
3. Tillfällig vistelse på hunddagis 100 kronor per dag.
Den månatliga avgiften föreslås höjas till 1 550 kronor och övriga avgifter
föreslås stå oförändrade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningssekreterare 2020-09-23

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Dnr 2020/00550

Kulturnämndens taxor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avgifter i samband med uthyrning av Gruvstugan på Flogberget
fastställs till:
Föreningar
500 kronor
Privatpersoner
1 500 kronor
2. Kommunfullmäktige delegerar till kulturnämnden rätt att fastställa
avgifter som rör guidningar och deltagar-/inträdesavgifter.
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslöt 2020-10-15 § 39 att justera avgifter inom
allmänkulturenhetens område enligt följande:
-

Avgiften för biljett till guidad kulturhistorisk visning höjs från 100 kr
per person till 125 kronor per person från 18 år och äldre
Kostnaden för Flogbergets familje- eller barnvisningar fastställs till
100 kronor per vuxen. Barn och unga under 18 år gratis.
Avgifter i samband med uthyrning av Gruvstugan på Flogberget:
Föreningar betalar en avgift om 500 kronor
Privatpersoner betalar en avgift om 1 500 kronor

Förslaget om en mindre avgiftshöjning hänger samman med planen att
överlåta biljettbokningar sommartid åt Visit Dalarna, vilka tar ut en avgift
för uppdraget.
_____
Beslutsunderlag
Kulturnämnden § 39
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 106

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Dnr 2020/00550

Kulturnämndens taxor
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Avgifter i samband med uthyrning av Gruvstugan på Flogberget
fastställs till:
Föreningar
500 kronor
Privatpersoner
1 500 kronor
2. Kommunfullmäktige delegerar till kulturnämnden rätt att fastställa
avgifter som rör guidningar och deltagar-/inträdesavgifter.
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslöt 2020-10-15 § 39 att justera avgifter inom
allmänkulturenhetens område enligt följande:
-

Avgiften för biljett till guidad kulturhistorisk visning höjs från 100 kr
per person till 125 kronor per person från 18 år och äldre

-

Kostnaden för Flogbergets familje- eller barnvisningar fastställs till
100 kronor per vuxen. Barn och unga under 18 år gratis.

-

Avgifter i samband med uthyrning av Gruvstugan på Flogberget:
Föreningar betalar en avgift om 500 kronor
Privatpersoner betalar en avgift om 1 500 kronor

Förslaget om en mindre avgiftshöjning hänger samman med planen att
överlåta biljettbokningar sommartid åt Visit Dalarna, vilka tar ut en avgift
för uppdraget.
_____
Beslutsunderlag
Kulturnämnden § 39

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 168

Dnr 2020/00489

Fritid taxor och avgifter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avgifter vid uthyrning av kommunens idrottsanläggningar fastställs.
2. Avgiften för cirkus ska vara oförändrad.
3. Avgifterna gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Ett förslag för uppräkning av avgifter vid uthyrning av idrottsanläggningar
inför 2021 har tagits fram av fritidschefen.
För att avgifterna vid uthyrning ska följa med prisindex och
kostnadsutvecklingen samt för att täcka kostnader för slitage,
förbrukningsmaterial mm i runt om på våra anläggningar så föreslås en
höjning inför 2021.
Avgifterna för samtliga hallar, förutom Barken Arena, är uppräknade med i
snitt 2 %, med en avrundning uppåt för att få en jämnare summa och göra det
lättare vid fakturering och betalning.
Övriga ändringar i förslaget (jämfört med 2020):

Justerandes signatur

-

Barken Arena - har fått en uppräkning av avgifterna med 10 % för
övriga hyresgäster än kommunens föreningar. Under 2019 gjordes en
omvärldsanalys på liknande fotbollshallar runt om i Sverige där det
upptäcktes att Barken Arena ligger lågt i avgift i förhållande till andra
hallar. Det gjordes en uppräkning av avgiften 2020 för att närma sig
övriga fotbollshallars avgifter och i detta förslag så görs en till höjning
med 10% inför 2021 för att komma ännu närmare.

-

Cirkus – Fritidschefen föreslår att avgiften för cirkus tas bort och
förhandlas vid varje tillfälle för plats där cirkus ska placeras i samråd
med gatuchef.

-

Gym, Barken Arena – för att underlätta framtida tillgång till gymmet vid
andra tider än dagtid, föreslås att avgift för enkel träning och 10-kort tas
bort. Istället erbjuds ett fritt prova-på-tillfälle, månadskort och årskort
där det kommer bli lättare att kvittera ut till exempel tagg för tillträde av
gymmet.

-

MH Fritidsgård – endast festsalen står tillgänglig för uthyrning av
fritidsavdelningen. Ingen uthyrning till fester eller liknande, då det är
emot kommunens uthyrningspolicy. Övriga ytor i fritidsgården är
tomställda i samråd med tekniska och inväntar ny hyresgäst.

Utdragsbestyrkande

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

Iordningställande av lokalen - före/efter arrangemang tas bort och
debiteras enligt gällande timtaxa eller enligt lämnad offert.
-

Campingavgift – camping invid arenorna höjs till 75 kr/dygn.

_____
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Avgifter idrottsanläggningar 2021 Idrottsanläggningar
Bilaga 2: Avgifter idrottsanläggningar 2021 BA Gym
Bilaga 3: Avgifter idrottsanläggningar 2021 Intern taxa
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-22 § 80

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(2)

Avgifter Hyra 2021
Lokaler/Idrottsanläggningar
Fritidsavdelningen

Ungdomsförening kr/tim

Seniorförening kr/tim

Övriga kr/tim

Cuper/turneringar *2 ungdom/vuxen kr/tim

Smedjehallen
Skepp 1
Skepp 2
Badmintonbana

0
0
0

110
110
60

130
130
65

110/130
110/130
65

Bergahallen
Helplan
Halvplan
Badmintonbana

0
0
0

110
60
60

130
65
65

110/130
55/65
65

Stegelbacken, Vinsbo & Vad
Hel hall

0

45

65

MH Fritidsgård
Festsal

0

115

230

Ovakohallen
Match
Isbana
Match

0
0
0

110
110
110

370
370
370

Fotbollsplaner
Gräsplan - 11 manna
Match
Gräsplan - 7 manna
Match

0
0
0
0

110
110
55
110

130
160
80
160

Aktivitetshallen
Helplan
Halvplan
Badmintonbana

0
0
0

110
60
60

130
65
65

110
160
Hyrs ut av Föreningen Söderbärkeparken

Övriga vardag/ lör-sön/storhelg kr/tim
Barken Arena
Fotbollsplan
Övervåning

110/130

0
0

110
0

Övriga arrangemang:
Ovakohallen (ej säsong), Smedjehallen och Bergahallen gäller enhetstaxa 1970 kr/dag
Barken Arena 10560 kr/dag, exl. golv. Vid större evenemang inkl. golv lämnas offert på pris efter förfrågan.
Avgifter är exl. städning, elektricitet och vaktmästartjänster, som inte är under ordinarie arbetstid.
Hyra för grönytor t.ex. sportfältet 3290 kr/tillfälle.
Tillfällig campinghyra vid arena 75 kr/dygn
Omklädningsrum, då inte kommunens anläggning nyttjas, 40 kr/omklädningsrum
*2 Vid deltagande från annan kommun än Smedjebacken och Ludvika.

750/860/1040
95

110/130
55/65
65
Cuper/turneringar *2 vardag/lör-sön/storhelg kr/tim
750/860/1040
95

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-22
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 80

Dnr 2020/00489

Fritid - Taxor och avgifter
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Avgifter vid uthyrning av kommunens idrottsanläggningar antas och
börjar att gälla från 1 januari 2021.
2. Avgiften för cirkus ska vara oförändrad.
Ärendebeskrivning
Ett förslag för uppräkning av avgifter vid uthyrning av idrottsanläggningar
inför 2021 har tagits fram av fritidschefen.
För att avgifterna vid uthyrning ska följa med prisindex och
kostnadsutvecklingen samt för att täcka kostnader för slitage,
förbrukningsmaterial mm i runt om på våra anläggningar så föreslås en
höjning inför 2021.
Avgifterna för samtliga hallar, förutom Barken Arena, är uppräknade med i
snitt 2 %, med en avrundning uppåt för att få en jämnare summa och göra det
lättare vid fakturering och betalning.
Övriga ändringar i förslaget (jämfört med 2020):

Justerandes signatur

-

Barken Arena - har fått en uppräkning av avgifterna med 10 % för
övriga hyresgäster än kommunens föreningar. Under 2019 gjordes en
omvärldsanalys på liknande fotbollshallar runt om i Sverige där det
upptäcktes att Barken Arena ligger lågt i avgift i förhållande till andra
hallar. Det gjordes en uppräkning av avgiften 2020 för att närma sig
övriga fotbollshallars avgifter och i detta förslag så görs en till höjning
med 10% inför 2021 för att komma ännu närmare.

-

Cirkus – Fritidschefen föreslår att avgiften för cirkus tas bort och
förhandlas vid varje tillfälle för plats där cirkus ska placeras i samråd
med gatuchef.

-

Gym, Barken Arena – för att underlätta framtida tillgång till gymmet vid
andra tider än dagtid, föreslås att avgift för enkel träning och 10-kort tas
bort. Istället erbjuds ett fritt prova-på-tillfälle, månadskort och årskort
där det kommer bli lättare att kvittera ut till exempel tagg för tillträde av
gymmet.

-

MH Fritidsgård – endast festsalen står tillgänglig för uthyrning av
fritidsavdelningen. Ingen uthyrning till fester eller liknande, då det är
emot kommunens uthyrningspolicy. Övriga ytor i fritidsgården är
tomställda i samråd med tekniska och inväntar ny hyresgäst.

Utdragsbestyrkande

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-22
Samhällsbyggnadsutskottet

Iordningställande av lokalen - före/efter arrangemang tas bort och
debiteras enligt gällande timtaxa eller enligt lämnad offert.
-

Campingavgift – camping invid arenorna höjs till 75 kr/dygn.

_____
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Avgifter idrottsanläggningar 2021 Idrottsanläggningar
Bilaga 2: Avgifter idrottsanläggningar 2021 BA Gym
Bilaga 3: Avgifter idrottsanläggningar 2021 Intern taxa

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Referens

2020-09-15

KS806 2020/00489

Fritidsenheten
Siw Östlund, 0240-660400
siw.ostlund@smedjebacken.se
[Huvudmottagare]

Fritid - Taxor och avgifter
Förslag till beslut
Avgifter vid uthyrning av kommunens idrottsanläggningar antas och börjar
att gälla från 1/1 2021.
Ärendebeskrivning
Ett förslag för uppräkning av avgifter vid uthyrning av idrottsanläggningar
inför 2021 har tagits fram av fritidschef.
För att avgifterna vid uthyrning ska följa med prisindex och
kostnadsutvecklingen samt för att täcka kostnader för slitage,
förbrukningsmaterial mm i runt om på våra anläggningar så föreslås en
höjning inför 2021.
Avgifterna för samtliga hallar, förutom Barken Arena (se nedan), är
uppräknade med i snitt 2 %, med en avrundning uppåt för att få en jämnare
summa och göra det lättare vid fakturering och betalning via swisch eller
kort.
Övriga ändringar i förslaget (jämfört med 2020):
Barken Arena - har fått en uppräkning av avgifterna med 10% för övriga
hyresgäster än kommunens föreningar. Under 2019 gjordes en
omvärldsanalys på liknande fotbollshallar runt om i Sverige där det
upptäcktes att Barken Arena ligger lågt i avgift i förhållande till andra hallar.
Det gjordes en uppräkning av avgiften 2020 för att närma sig övriga
fotbollshallars avgifter och i detta förslag så görs en till höjning med 10%
inför 2021 för att komma ännu närmare.
Cirkus – Avgiften för Cirkus tas bort och fritidschef föreslår att vid ev.
Cirkus så förhandlas pris för ev. plats där Cirkus ska placeras i samråd med
Gatuchef.
Gym, Barken Arena – för att underlätta framtida tillgång till gymmet vid
andra tider än dagtid så föreslår Fritidschef och bitr. fritidschef att avgift för
enkel träning och 10-kort tas bort. Istället erbjuds ett fritt prova-på-tillfälle,
månadskort och årskort där det kommer bli lättare att kvittera ut ex. tagg för
tillträde av gymmet.
MH Fritidsgård – endast festsalen står tillgänglig för uthyrning av
fritidsavdelningen. Ingen uthyrning till fester eller liknande, då det är emot
kommunens uthyrningspolicy. Övriga ytor i fritidsgården är tomställda i
samråd med tekniska och inväntar ny hyresgäst.
Iordningställande av lokalen - före/efter arrangemang tas bort och debiteras
enligt gällande timtaxa eller enligt lämnad offert.

Datum

Smedjebackens kommun

2020-09-15

Sida

KS 2020/00489

Campingavgift – camping invid arenorna höjs till 75 kr/dygn.

Avgifter och hyresvillkor kommer efter beslut att anslås på kommunens
hemsida samt som bilagor vid uthyrning.
Beslutsunderlag

Bilaga 1: Avgifter idrottsanläggningar 2021 Idrottsanläggningar
Bilaga 2: Avgifter idrottsanläggningar 2021 BA Gym
Bilaga 3: Avgifter idrottsanläggningar 2021 Intern taxa

Siw Östlund
Fritidschef

Beslutet ska skickas till
"[Skriv text här]"

2(2)

Avgifter Hyra 2021
Barken Arena Gyn
Fritidsavdelningen

Barken Arena Gym
Månadskort vuxen
Månadskort pensionär/skolungdom
Årskort vuxen
Årskort pensionär/skolungdom

220
170
2200 2 mån kostnadsfritt
1700 2 mån kostnadsfritt

Avgifter hyra 2021
Interntaxa
Fritidsavdelningen

Smedjehallen
Skepp 1
Skepp 2
Badmintonbana

90
90
40

Bergahallen
Helplan
Halvplan
Badmintonbana

90
45
40

Stegelbacken, Vinsbo & Vad
Hel hall

30

MH Fritidsgård
Festsal

55

Ovakohallen
Isbana

90

Fotbollsplaner
Gräsplan - 11 manna
Match
Gräsplan - 7 manna
Match
Aktivitetshallen
Helplan
Halvplan
Badmintonbana
Barken Arena
Fotbollsplan
Övervåning

0
0
0
0
Hyrs ut av Föreningen Söderbärkeparken

90
45
40
90
0

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 169

Dnr 2020/00493

Räddningstjänsten taxor och avgifter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för räddningstjänstens externa tjänster fastställs.
2. Avgifterna gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare
Ärendebeskrivning
Från räddningstjänsten föreligger förslag till revidering av taxor för
räddningstjänstens externa tjänster.
_____
Beslutsunderlag
Taxor och avgifter för räddningstjänsten
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-22 § 81

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-22
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 81

Dnr 2020/00493

Räddningstjänstens externa taxor och avgifter
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
Frågan lämnas öppen.
Ärendebeskrivning
Från räddningstjänsten föreligger förslag till revidering av taxor och avgifter
för räddningstjänstens externa tjänster.
_____
Beslutsunderlag
Taxor och avgifter för räddningstjänsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

PRISLISTA
Räddningstjänstens externa tjänster
fr.o.m. 2021-01-01
Antagen av Kommunfullmäktige 2020-11-?

Innehåll
A.
B.
C.
D.
E

Personalkostnader
Utbildning
Tillsyn
Larmavgifter
Lokaler

Sida 2 av 2

Tjänst

Pris exkl. moms

2021-01-01

A Personalkostnader
450:-/tim
350:-/tim
320:-/tim

- Bevakning t. ex. säkerhetsvakt, efterbevakning
- Övrigt (teknisk service, fordonsförare m.m.) Påbörjad 1:a timme räknas som hel timme
därefter debiteras påbörjad 1/2 -timme

B Utbildning (föreningar i kommunen)
-

Brandskyddsutbildning– ca:4 lektionstimmar. (t ex SBA, brandskyddskontrollant)
Brandskyddsutbildning– ca:6 lektionstimmar. (t ex brandskyddsansvarig)
Hjärt- och lungräddning – ca:4 lektionstimmar.
Docka i samband med kurs ”Hjärt- och lungräddning”
Lunga till docka

(300) 400:-/deltagare
(450) 600:-/deltagare
(300) 400:-/deltagare
370:-/st
50:-/st

C Tillsyn enl. LSO och LBE
- Grundbelopp för tillsyn
-

Timdebitering vid tillsyn

1 400:700:-/tim

D Larm, och anläggningsavgifter
-

Felaktig alarmering av vaktstyrka via automatlarm
Automatlarmsavtal mellan anläggningsägare och Räddningstjänsten Smedjebacken
Anmälan ny automatlarmsanläggning
Anmälan ägarbyte automatlarmsanläggning
Kvartalsprovning av brandlarm och överföring till SOS Alarm AB

5 480:-/ larm
1 000:-/år
(ny) 1 500:(ny) 750:800:-/år

E Lokaler
- Lektionssal - Hel dag
- Lektionssal - Halv dag
- Kaffe i samband med hyra/lån av lektionssal

800:450:10:-/kopp

Vid Akut RVR, städning av Trafikverkets vägar och spår gäller priser enligt SBF Restvärdesenhetens prislista som justeras för personalersättning
i enlighet med arbetskostnadsindex, övriga ersättningar justeras i enlighet med konsumentprisindexförändring, under perioden juni-juni.
Vid utbildningar är anmälan bindande och debiteras om avanmälan inte inkommer 3 arbetsdagar före utbildningstillfället. Platsen kan besättas av kollega.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 170

Dnr 2020/00519

Avfallstaxa
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallstaxa för år 2021 fastställs.
2. Avfallstaxan gäller från och med 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB har beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa avfallstaxa för år 2021. Avfallstaxan ska
gälla från och med 2021-01-01 och tillsvidare. Avgifter nedan anges
exklusive moms.
Förändringar som föreslås införas i 2021 års avfallstaxa jämfört med
nuvarande års avfallstaxa (2020):
Avfallsinsamling
-

Kundkategori ”verksamhet säsong” tillagd
Taxa för krantömmande mark- och underjordsbehållare tillagd
Ingen avgiftshöjning för insamling av matavfall (brunt kärl)

Slam från enskilda avloppsanläggningar
-

Justerandes signatur

Tömnings- och behandlingsavgift anges i taxa och på faktura som ett
enhetspris per tömning.
Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m³ höjs från 1 071,20 kr
till 1 145,60 kr
Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m³ höjs från 1 657,60 kr
till 1 748,80 kr
Avgift för ytterligare m3 höjs från 276,00 till 291,20 kr/m3
Minireningsverk tömningsavgift 3,1-6,0 m³ tillagd
Minireningsverk tömningsavgift 0-3 m³ har höjts från 878,40
till 1 328,80 kr
BDT-brunnar tömningsavgift i samband med tömning av sluten tank har
höjts från 466,40 till 556,00 kr
Tömnings- och behandlingsavgift enbart BDT-brunn har höjts från
804,00 till 875,20 kr
Latrin lämnad vid ÅVC höjs från 181,60 till 220,00 kr/st
Budningsavgift för tömning av fettavskiljare inom tre arbetsdagar tillagd
Övriga avgifter för enskilda avloppsanläggningar, latrin och
fettavskiljare lämnas oförändrade.

Utdragsbestyrkande

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

För övriga avgifter i avfallstaxan föreslås en höjning med 12 % för att täcka:
-

Kapitalkostnader för ny återvinningscentral
Ökade behandlingsavgifter och fjärrtransporter på avfall
Beslutad avfallsförbränningsskatt per ton avfall (infördes 2020 med
75 kr per ton) som höjs till 100 kr år 2021. Samt deponeringsskatt för
aska och utsläppsrätter för förbränning av restavfall.
- Ökade kostnader vid förlängd entreprenad av insamling av mat- och
restavfall.
_____
Beslutsunderlag
VD Sabine Dahlstedts tjänsteskrivelse
Avfallstaxa och prisbilaga
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 107

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 107

Dnr 2020/00519

Avfallstaxa 2021
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Avfallstaxa för år 2021 antas.
2. Avfallstaxan gäller från och med 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB har beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa avfallstaxa för år 2021. Avfallstaxan ska
gälla från och med 2021-01-01 och tillsvidare. Avgifter nedan anges
exklusive moms.
Förändringar som föreslås införas i 2021 års avfallstaxa jämfört med
nuvarande års avfallstaxa (2020):
Avfallsinsamling
-

Kundkategori ”verksamhet säsong” tillagd
Taxa för krantömmande mark- och underjordsbehållare tillagd
Ingen avgiftshöjning för insamling av matavfall (brunt kärl)

Slam från enskilda avloppsanläggningar
-

Tömnings- och behandlingsavgift anges i taxa och på faktura som ett
enhetspris per tömning.
Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m³ höjs från 1 071,20 kr
till 1 145,60 kr
Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m³ höjs från 1 657,60 kr
till 1 748,80 kr
Avgift för ytterligare m3 höjs från 276,00 till 291,20 kr/m3
Minireningsverk tömningsavgift 3,1-6,0 m³ tillagd
Minireningsverk tömningsavgift 0-3 m³ har höjts från 878,40
till 1 328,80 kr
BDT-brunnar tömningsavgift i samband med tömning av sluten tank har
höjts från 466,40 till 556,00 kr
Tömnings- och behandlingsavgift enbart BDT-brunn har höjts från
804,00 till 875,20 kr
Latrin lämnad vid ÅVC höjs från 181,60 till 220,00 kr/st
Budningsavgift för tömning av fettavskiljare inom tre arbetsdagar tillagd
Övriga avgifter för enskilda avloppsanläggningar, latrin och
fettavskiljare lämnas oförändrade.

För övriga avgifter i avfallstaxan föreslås en höjning med 12 % för att täcka:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

Kapitalkostnader för ny återvinningscentral
Ökade behandlingsavgifter och fjärrtransporter på avfall
Beslutad avfallsförbränningsskatt per ton avfall (infördes 2020 med
75 kr per ton) som höjs till 100 kr år 2021. Samt deponeringsskatt för
aska och utsläppsrätter för förbränning av restavfall.
- Ökade kostnader vid förlängd entreprenad av insamling av mat- och
restavfall
_____
Beslutsunderlag
VD Sabine Dahlstedts tjänsteskrivelse
Avfallstaxa och prisbilaga

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barken Vatten & Återvinning AB

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-23

Kommunstyrelsen

Avfallstaxa för år 2021
Bolagets förslag till beslut
Barken Vatten & Återvinning AB föreslår kommunfullmäktige att fastställa den
nya avfallstaxan för år 2021. Avfallstaxan ska gälla från och med
2021-01-01 och tillsvidare. Avgifter nedan anges exklusive moms.
Beskrivning av ärendet
Förändringar som föreslås införas i 2021 års avfallstaxa jämfört med nuvarande
års avfallstaxa (2020):
Avfallsinsamling
-

Kundkategori ”verksamhet säsong” tillagd

-

Taxa för krantömmande mark- och underjordsbehållare tillagd

-

Ingen avgiftshöjning för insamling av matavfall (brunt kärl)

Slam från enskilda avloppsanläggningar
- Tömnings- och behandlingsavgift anges i taxa och på faktura som ett
enhetspris per tömning.
- Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m³ höjs från 1 071,20 till
1 145,60 kr
-

Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m³ höjs från 1 657,60 till
1 748,80 kr

-

Avgift för ytterligare m3 höjs från 276,00 till 291,20 kr/m3

-

Minireningsverk tömningsavgift 3,1-6,0 m 3 tillagd

-

Minireningsverk tömningsavgift 0-3 m3 har höjts från 878,40 till
1 328,80 kr

-

-

BDT-brunnar tömningsavgift i samband med tömning av sluten tank
har höjts från 466,40 till 556,00 kr
Tömnings- och behandlingsavgift enbart BDT-brunn har höjts från
804,00 till 875,20 kr
Latrin lämnad vid ÅVC höjs från 181,60 till 220,00 kr/st

-

Budningsavgift för tömning av fettavskiljare inom tre arbetsdagar tillagd

-

Övriga avgifter för enskilda avloppsanläggningar, latrin och
fettavskiljare lämnas oförändrade

-

Sida
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Datum

Barken Vatten och Återvinning AB

2020-10-23

För övriga avgifter i avfallstaxan föreslås en höjning med 12 % för att täcka:
-

-

Kapitalkostnader för ny återvinningscentral
Ökade behandlingsavgifter och fjärrtransporter på avfall
Beslutad avfallsförbränningsskatt per ton avfall (infördes 2020 med 75
kr per ton) som höjs till 100 kr år 2021. Samt deponeringsskatt för aska
och utsläppsrätter för förbränning av restavfall.
Ökade kostnader vid förlängd entreprenad av insamling av mat- och
restavfall

Sabine Dahlstedt
VD

Bilagor
Bilaga

Avfallstaxa – textbilaga 2021
Avfallstaxa – prisbilaga 2021

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige, för verkställighet
Barken Vatten & Återvinning AB, för kännedom
Akten

Sida
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1(3)

AVFALLSSTAXA SMEDJEBACKEN KOMMUN
fr.o.m. den 1 januari 2021
Antagen av kommunfullmäktige xx november 2020, § xx.

Ansvar
Med kommunalt avfallsansvar avses den kommunala renhållningsskyldigheten
enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av avfall i kommunen som
faller under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.
BarkenVatten & Återvinning AB har på uppdrag av kommunfullmäktige i
Smedjebacken ansvar för den kommunala renhållningsskyldigheten och verksamheten utförs genom det med Ludvika samägda driftbolaget WBAB
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB.
För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering skall ägare av fastighet
inom kommunen betala avgifter enligt denna taxa.
Avfallstaxan är uppdelad i flera delar där följande ingår:
Grundavgiften täcker kostnader för avfallsplanering, utGrundavgift
veckling, administration och service. För hushållen ingår
nyttjande av återvinningscentralen samt hantering av farligt
avfall, batterier, vitvaror och elektronik. Verksamheter
betalar extra för nyttjande av återvinningscentraler.
Grundavgiften är indelad i olika kundkategorier (en- och
tvåfamiljshus, fritidshus, flerbostadshus, verksamhet
helår/säsong). Grundavgiftens storlek är baserad på kundkategoriernas beräknade nyttjandegrad av de tjänster som
grundavgiften finansierar.
Hämtnings- och Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker kostnader för
behandlingsavgift att hämta och behandla kommunalt avfall och slam från
hushåll och verksamheter.
Avgiften beror på kärllösning, kärlstorlek samt hur ofta
kärlet töms.
Storlek på den enskilda avloppsanläggningen
(slamavskiljare/tank).
Tilläggstjänster

Exempelvis extra hämtningar, hämtning av grovavfall och
oförutsedd tjänst.

Abonnemangsavgifter och hämtningsförutsättningar
Samtliga priser anges i prisbilagan exklusive moms.
På hämtningsdagen ska kärlet vara placerat vid tomtgräns mot hämtningsväg.
Hämtning kan ske från klockan 6:00.
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För en- och tvåfamiljshus sker hämtning varannan vecka, var 4:e vecka och 4
ggr/år.
För fritidsbostäder sker hämtning varannan vecka under sommarperiod från
1 maj till och med 30 september.
Tilläggstjänster
Extra säck
Hämtning av extra säckar vid ordinarie hämtning. Extra säck ska vara märkt ”Extrasopor”. Kärlets lock ska vara stängt. Om extra säcken hämtas utanför ordinarie
tur tillkommer en framkörningsavgift.
Extra hämtning (budning)
Extra hämtningar kan genomföras mot extra avgift. Exempelvis kan fritidshus
med sommarabonnemang få sitt kärl tömt vintertid. Om den extra hämtningen utförs utanför ordinarie tur tillkommer en framkörningsavgift.
Byte av kärl
För byte av kärl på kundens begäran utgår en avgift för kärlkostnad och utkörning. Avgift utgår inte om kärlet gått sönder vid tömning.
Hämtning av grovavfall med servicebil
Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll, till exempel trädgårdsavfall eller
deponirest i säck, kasserade kyl- och frysskåp, spisar, möbler, emballage hämtas,
mot avgift, efter beställning till WBAB kundservice. Avfallet ska vara märkt och
utställt vid farbar väg.

Slam och latrin
Slam från slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare
Tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och fettavskiljare
ska ske enligt föreskrifter om avfallshantering i Smedjebacken kommun.

Slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare skall vara lätt tillgängliga för
tömning. Lock eller manlucka skall vara av lätt material och får inte vara övertäckt när tömning skall ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens
skötsel och underhåll.
Vid särskilda behov som avviker från ovan, kan extra man debiteras med
kr/gång enligt prisbilagan.
Ordinarie körtur innebär att man till WBAB anmält att man önskar återkommande slamtömning med en intervall av minst en gång per år.
Slamtömning som inte ingår i ordinarie körtur beställs via WBAB kundservice
och en extra framkörningsavgift tillkommer, så kallad budning eller beställning.
Akut tömning kan beställas via WBAB kundservice eller av WBAB beredskapspersonal. Med akut tömning menas tömning som måste utföras på samma
dag som beställningen eller tömning på icke ordinarie arbetstid.
Vid budning, beställning och akut tömning tillkommer alltid tömningsavgift
beroende på brunnstyp.
Behandlingsavgift ingår i tömningsavgiften.

3(3)
Vid bomkörning, när hinder förekommer så att tömning inte kan ske och som
WBAB eller dess entreprenör inte råder över debiteras särskild avgift. Efterföljande tömning betraktas som budning/beställning.
Latrin i engångsemballage
Latrinkärl köps och lämnas tillbaka när det är fyllt till återvinningscentralerna.
Hämtning kan även ske efter beställning till WBAB kundservice. Latrinkärlet ska
vara märkt med gul dekal som utlämnas i samband med köp av eller byte av
latrinkärl för att det ska hämtas.
Oförutsedd tjänst
I de fall tjänster utförs som inte finns upptagen i taxan på annan plats.

Allmänna bestämmelser
Kärl och fyllnadsgrad
Kärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas. Kärlet får inte vara så
tungt att det blir uppenbara svårigheter att hämta avfallet.

Överfullt kärl vid enstaka tillfälle faktureras dubbel behandlings- och tömningsavgift. Vid återkommande överfullt kärl övergår abonnemanget till större kärl alternativt ytterligare ett kärl.
Hemkompost
Fastighetsägaren kan efter godkännande av miljö- och byggnadsnämnden anskaffa hemkompost för matavfall. Ordinarie hämtning sker av restavfallet (grönt
kärl).
Uppehåll i hämtning
För hushåll med uppehåll i hämtning utgår grundavgiften för aktuellt abonnemang.
Betalning
Avgiftsskyldighet gäller för samtliga fastighetsägare. Med fastighetsägare avses
den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Betalningsmottagare är Barken Vatten & Återvinning AB.
Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid påträffande
av fel uppgifter debiteras fastighetsägaren 3 år tillbaka i tiden enligt preskriptionslagen.
Betalas debiterat belopp inte inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt
6 § Räntelagen från räkningens förfallodag tills dess betalning sker. Utöver detta
tillkommer kravavgifter.
Förändringar i abonnemang
Förändringar av löpande abonnemang ska skriftligen anmälas till WBAB kundservice vid ägarbyte så fort som möjligt.
Ändring av taxor och avgifter
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige i Smedjebacken kommun.
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Avfallstaxa för Smedjebackens kommun – prisbilaga 2021
Antagen av kommunfullmäktige den XX november 2020.
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2021.
Avgifterna i avfallstaxan för år 2021 redovisas exklusive moms.

Abonnemangsavgifter

En- och tvåfamiljshus

Avgift kr/år (exkl. moms)

Grundavgift

876,80

Hämtnings- och
behandlingsavgift

Restavfall 190 liter kärl, hämtning 26 ggr/år

998,40

Restavfall 190 liter kärl, hämtning 13 ggr/år

565,60

Restavfall 190 liter kärl, hämtning 4 ggr/år

266,40

Matavfall 140 liter kärl, hämtning 26 ggr/år

1 357,60

Fritidshus, sommarabonnemang 1 maj-30 september

Avgift kr/år (exkl. moms)

Grundavgift

569,60

Hämtnings- och
behandlingsavgift

Restavfall 190 liter kärl, hämtning 12 ggr/år

552,00

Matavfall 140 liter kärl, hämtning 12 ggr/år

626,40

Gemensamt hämtställe
En- och tvåfamiljshus

Avgift kr/år (exkl. moms)

Grundavgift

876,80

Hämtnings- och behandlingsavgift

998,40

Fritidshus

Avgift kr/år (exkl. moms)

Grundavgift

569,60

Hämtnings- och behandlingsavgift

447,20
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Delade kärl
(”delar två” innebär att två fastigheter delar ett kärl och så vidare)
En- och tvåfamiljshus. Hämtning var 14:e dag

Avgift kr/år (exkl. moms)

Grundavgift

876,80

Hämtnings- och
behandlingsavgift.
Hämtning var 14:e
dag

Restavfall 190 liter kärl, delar två

499,20

Restavfall 190 liter kärl, delar tre

332,80

Restavfall 190 liter kärl, delar fyra

248,80

Matavfall 140 liter kärl, delar två

679,20

Matavfall 140 liter kärl, delar tre

452,80

Matavfall 140 liter kärl, delar fyra

340,00

En- och tvåfamiljshus. Hämtning var 4:e vecka

Avgift kr/år (exkl. moms)

Grundavgift

876,80

Hämtnings- och
behandlingsavgift.
Hämtning var 4:e
vecka

Restavfall 190 liter kärl, delar två

283,20

Restavfall 190 liter kärl, delar tre

188,80

Restavfall 190 liter kärl, delar fyra

141,60

Fritidshus. Hämtning var 14:e dag

Avgift kr/år (exkl. moms)

Grundavgift

569,60

Hämtnings- och
behandlingsavgift.
Hämtning var 14:e
dag

Restavfall 190 liter kärl, delar två

276,00

Restavfall 190 liter kärl, delar tre

184,00

Restavfall 190 liter kärl, delar fyra

137,60

Restavfall 190 liter kärl, delar fem

110,40

Restavfall 190 liter kärl, delar sex

92,00

Matavfall 140 liter kärl, delar två

313,60

Matavfall 140 liter kärl, delar tre

208,80

Matavfall 140 liter kärl, delar fyra

156,80
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Flerbostadshus
Avgift kr/år (exkl.
moms)

Flerbostadshus
Grundavgift
Hämtnings- och
behandlingsavgift

Per lägenhet och år
Tömning var 4:e vecka

Restavfall 660 liter

2 046,40

Tömning var 14:e dag

Matavfall 140 liter

1 357,60

Restavfall 190 liter

998,40

Restavfall 660 liter

4 066,40

Matavfall 140 liter

2 732,00

Restavfall 190 liter

1 996,80

Restavfall 370 liter

8 109,60

Restavfall 660 liter

8 188,00

Matavfall 140 liter

5 464,00

Restavfall 190 liter

3 995,20

Restavfall 660 liter

16 375,20

Matavfall 140 liter

8 142,40

Restavfall 190 liter

5 992,80

Restavfall 660 liter

24 563,20

Tömning 1 gång/vecka

Tömning 2 gånger/vecka

Tömning 3 gånger/vecka

Dragväg

614,40

Per kärl och påbörjat 10 meters intervall

24,00

Hämtnings- och behandlingsavgift för krantömmande mark- och underjordsbehållare
Avgift kr/år (exkl. moms)

Flerbostadshus
Grundavgift

Per lägenhet och år

614,40

Avfallsfraktion

Volym, m3

Avgift, kr/tömning (exkl. moms)

Restavfall

0,2-1

239,20 kr exklusive insatssäck

1,1-3

477,60 kr exklusive insatssäck

3,1-5

784,00 kr exklusive insatssäck

0,2 - 0,5

146,40 kr exklusive insatssäck

0,51 - 1

292,00 kr exklusive insatssäck

Matavfall
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Verksamheter
Verksamheter helårshämtning

Avgift kr/år (exkl.
moms)

Grundavgift verksamhet helår

525,60

Hämtnings- och
behandlingsavgift

Tömning var 4:e vecka

Restavfall 660 liter

2 046,40

Tömning var 14:e dag

Matavfall 140 liter

1 357,60

Restavfall 190 liter

998,40

Restavfall 660 liter

4 066,40

Matavfall 140 liter

2 732,00

Restavfall 190 liter

1 996,80

Restavfall 370 liter

8 109,60

Restavfall 660 liter

8 188,00

Matavfall 140 liter

5 464,00

Restavfall 190 liter

3 995,20

Restavfall 660 liter

16 375,20

Matavfall 140 liter

8 142,40

Restavfall 660 liter

24 563,20

Helårshämtning

Tömning 1 gång/vecka

Tömning 2 gånger/vecka

Tömning 3 gånger/vecka

Dragväg

Per kärl och påbörjat 10 meters intervall

24,00

Verksamheter säsongshämtning

Avgift kr/år (exkl.
moms)

Grundavgift verksamhet säsong

262,80

Hämtnings- och
behandlingsavgift

Tömning var 4:e vecka

Restavfall 660 liter

1 023,20

Tömning var 14:e dag

Matavfall 140 liter

679,20

Restavfall 190 liter

499,20

Restavfall 660 liter

2 033,60

Matavfall 140 liter

1 366,40

Restavfall 190 liter

998,40

Restavfall 370 liter

4 055,20

Restavfall 660 liter

4 094,40

Matavfall 140 liter

2 732,00

Restavfall 190 liter

1 997,60

Restavfall 660 liter

8 188,00

Säsongshämtning

Tömning 1 gång/vecka

Tömning 2 gånger/vecka
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Tömning 3 gånger/vecka

Dragväg

Matavfall 140 liter

4 071,20

Restavfall 660 liter

12 281,60

Per kärl och påbörjat 10 meters intervall

24,00

Hämtnings- och behandlingsavgift för krantömmande mark- och underjordsbehållare
Verksamheter

Avgift kr/år (exkl. moms)

Grundavgift verksamhet helår

525,60

Avfallsfraktion

Volym, m3

Avgift, kr/tömning (exkl. moms)

Restavfall

0,2-1

239,20 kr exklusive insatssäck

1,1-3

477,60 kr exklusive insatssäck

3,1-5

784,00 kr exklusive insatssäck

0,2 - 0,5

146,40 kr exklusive insatssäck

0,51 - 1

292,00 kr exklusive insatssäck

Matavfall

Tilläggstjänster
Extra hämtning inom ordinarie tur

Matavfall kärl 140 liter

58,40 kr/kärl (exkl. moms)

Restavfall kärl 190 liter

38,40 kr/kärl (exkl. moms)

Restavfall kärl 370 liter

155,20 kr/kärl (exkl. moms)

Restavfall kärl 660 liter

156,00 kr/kärl (exkl. moms)

Extra hämtning per m3

282,40 kr/m3 (exkl. moms)

Säck 160 liter

69,60 kr/säck (exkl. moms)

Extra hämtning utanför ordinarie tur.
Framkörningsavgift

740,80 kr/gång (exkl. moms)

Oförutsedd tjänst

1 480,80 kr/gång (exkl. moms)

Hämtning av grovavfall från privata
hushåll med servicebil

932,00 kr/gång (exkl. moms)

För extra man tillkommer

531,20 kr/gång (exkl. moms)

Byte av kärl på abonnentens begäran.
Kärlkostnad tillkommer enligt prislista.

932,00 kr/gång (exkl. moms)
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Slam från slamavskiljare och slutna tankar mm
Ordinarie tur.
Tömning minst en
gång per år enligt
körturlista.

Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m³: 1 145,60 kr/tömning (exkl.
moms)
Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m³: 1 748,80 kr/tömning (exkl.
moms)
Tillkommer för ytterligare m3: 291,20 kr/m3 (exkl. moms)
Tömnings- och behandlingsavgift BDT-brunn i samband med tömning av
sluten tank: 556,00 kr/tömning (exkl. moms)
Tömnings- och behandlingsavgift enbart BDT-brunn: 875,20 kr kr/tömning
(exkl. moms)

Minireningsverk

Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m³: 1 328,80 kr/tömning (exkl.
moms)
Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m³: 1 778,40 kr/tömning (exkl.
moms)
Spolning i samband med tömning av minireningsverk: 856,00 kr /gång (exkl.
moms)

Fosforfällor

Hämtning av förbrukat material från fosforfälla: 2 140,00 kr/gång (exkl.
moms)

Budning/beställning
utanför ordinarie tur

Vid budning, tömning inom tre arbetsdagar: 707,20 kr/gång (exkl. moms)

Tömningsavgift
tillkommer
Akutavgift
Tömningsavgift
tillkommer

Vid utryckning på icke ordinarie arbetstid, samt vid tömning samma dag som
beställning: 1 819,20 kr/gång (exkl. moms)

Extra man

För extra man tillkommer: 460,80 kr/gång (exkl. moms)

Bomkörning

Tömning som ej kan utföras och renhållaren inte råder över: 428,00 kr/gång
(exkl. moms)

Latrin
Latrin lämnad vid återvinningscentral

220,00 kr/behållare (exkl. moms)

Behållare inklusive behandling
Latrin hämtning vid fastighet
Behållare inklusive hämtning och behandling

Fettavskiljare

1 361,60 kr/behållare (exkl. moms)
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Tömning av fettavskiljare

Tömnings- och behandlingsavgift 1m3: 1 538,40 kr/tömning
(exkl. moms)
Tillkommer för ytterligare m3: 724,00 kr/m3

Budning/beställning utanför
ordinarie tur

Vid budning, tömning inom tre arbetsdagar: 707,20 kr/gång
(exkl. moms)

Tömningsavgift tillkommer

Övriga avgifter
Oförutsedd tjänst

1 480,80 kr/gång (exkl. moms)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 171

Dnr 2020/00520

VA-taxa
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. VA-taxa för år 2021 fastställs.
2. Taxan gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB har beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till VA-taxa för år 2021. Taxan gäller
från och med 1 januari 2021 och tillsvidare.
Taxehöjning föreslås av VA-taxan med 4 procent. Det är
brukningsavgifterna som föreslås höjas. Anläggningsavgifterna föreslås
vara oförändrade.
Anledningen till höjningen är:
_____

Ökade kapitalkostnader på de investeringar som gjorts
Ökade kostnader på förebyggande underhåll för att minska
felavhjälpande åtgärder
Indexuppräkningar på ramavtal
Löneökningar på befintlig personalstyrka

Beslutsunderlag
VD Sabine Dahlstedts tjänsteskrivelse
VA-taxa 2021
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 108

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 108

Dnr 2020/00520

VA-taxa 2021
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. VA-taxa för år 2021 antas.
2. Taxan gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB har beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till VA-taxa för år 2021. Taxan gäller
från och med 1 januari 2021 och tillsvidare.
Taxehöjning föreslås av VA-taxan med 4 procent. Det är
brukningsavgifterna som föreslås höjas. Anläggningsavgifterna föreslås
vara oförändrade.
Anledningen till höjningen är:
-

Ökade kapitalkostnader på de investeringar som gjorts
Ökade kostnader på förebyggande underhåll för att minska
felavhjälpande åtgärder
Indexuppräkningar på ramavtal
Löneökningar på befintlig personalstyrka

_____
Beslutsunderlag
VD Sabine Dahlstedts tjänsteskrivelse
VA-taxa 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-10-23

Taxa för Barken Vatten & Återvinning ABs allmänna vatten- &
avloppsanläggningar fr.o.m. 1 januari 2021
Antagen av kommunfullmäktige i Smedjebacken
§1
Till täckande av nödvändiga kostnader för Barken Vatten & Återvinning AB, nedan kallad huvudman
för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar skall ägare av fastighet inom
anläggningarnas verksamhetsområden och annan som enligt 2 och 4 §§ vattentjänstlagen(Lagen om
allmänna vattentjänster,SFS2006:412) jämställes med fastighetsägare, betala avgifter enligt denna
taxa.
§2
Avgifterna utgörs dels av anläggningsavgifter, dels brukningsavgifter.
§3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, obebyggd fastighet och annan fastighet.
Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.
Med annan fastighet avses fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att
bebyggas till övervägande del kontors-, affärs-, hantverks-, industri-, skol-, sjukhus- eller därmed
jämförligt ändamål.
Bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen icke brukas, räknas som obebyggd
fastighet med de undantag som kan följa av § 14 mom 3.
§4
Mom 1
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål.
V - vattenförsörjning till fastighet
S - spillvattenavlopp från fastighet
D - dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Mom 2
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och D inträder när va-verket upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och upprättat fastighetsägaren därom. Härvid förutsätts att samtliga
i 9 § första stycket va-lagen angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
(Tills vidare utgår ej avgifter för ändamål D).

1. ANLÄGGNINGSAVGIFTER
§5
Mom 1
För bostadsfastighet skall anläggningsavgiften vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna
ändamål utgå med:
a) en grundavgift per anslutning
b) en avgift per lägenhet

109 000 kronor
15 000 kronor

Mom 2
För fastighet, som vid tillbyggnad eller nybyggnad ökar antalet lägenheter skall tilläggsavgift erläggas.
Mom 3
Uppförs helt ny bebyggelse på fastighet som bildats av förut bebyggda fastigheter eller delar av, och
har därvid nybebyggelsen föregåtts av sådan stads- eller byggnadsplaneändring som medfört att den
tidigare fastighetsindelningen blivit väsentligt omändrad samt har dessutom, på grund av
planändringen, den ändrade fastighetsindelningen eller nybebyggelsen, va-ledningsnätet måst
byggas om och nya förbindelsepunkter upprättas, utgår för den nybildade fastigheten oreducerade
avgifter enligt vad i denna paragraf föreskrivs.
§6
Mom 1
För annan fastighet skall anläggningsavgiften vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna
ändamål utgå med:
a) en grundavgift per anslutning

53 000 kronor

b) en avgift per m² tomtyta

23 kronor

Mom 2
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta
som huvudmannen godkänner.
Tomtyta överstigande 5.000m² men ej överstigande 10.000 m² reduceras med 25% och tomtyta
överstigande 10.000 m² med 40%.

Mom 3
Utöver den i mom 2 angivna reduktionen äger huvudmannen medge reduktion av avgiftspliktig
tomtyta för fastighet, om fastigheten har så stor areal och är så belägen att huvudmannens kostnad
för det lokala va-nätet i förhållande till fastighetens areal är väsentligt lägre än för fastigheter inom
verksamhetsområdet i allmänhet.
Huvudmannen äger medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för sådan del av fastighets
areal som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Mom 4
Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt mom 1 b för tillkommande tomtyta.
Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i mom 3.
Mom 5
Uppföres helt ny bebyggelse på fastighet som bildats av förut bebyggda fastigheter eller delar därav,
och har därvid nybebyggelsen föregåtts av sådan stads- eller byggnadsplaneändring som medfört att
den tidigare fastighetsindelningen blivit omändrad samt har dessutom, på grund av planändringen,
den ändrade fastighetsindelningen eller nybebyggelsen, va-ledningsnätet måst byggas om och nya
förbindelsepunkter upprättas, skall för den nybildade fastigheten erläggs avgifter helt i enlighet med
vad i denna paragraf föreskrivs.
§7
För obebyggd fastighet, som enligt stadsplan eller byggnadsplan är avsedd för bebyggande, liksom
för bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen icke brukas, erlägges avgifter enligt §
5 mom 1 a och 1 b eller § 6 mom 1.
§8
Mom 1
Föreligger avgiftsskyldighet endast för ett av ändamålen V och S erlägges avgift enligt § 5 mom 1 eller
§ 6 mom 1 med följande procentsats.
Ändamål för vilket avgifts skyldighet föreligger. Avgift i procent samt exempel kr
V

70 % (Enbart V inkl. moms = 108 500 kr)

S

90 % (Enbart S inkl. moms = 139 500 kr)

V+S

100% (Både V+ S inkl. moms = 155 000 kr)

Mom 2
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet ej tidigare förelegat, skall
tilläggsavgift motsvarande åtnjuten reduktion erläggas jämte förekommande fall ersättning för vaverkets merkostnad till följd av att avgiftsskyldighet på grund av fastighetsägarens önskemål eller
åtgärd inträtt vid olika tidpunkter för olika ändamål.

§9
Mom 1
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgift enligt § 5 - 8 eller tilläggsavgift
enligt § 5 mom 4 och § 6 mom 5 enligt ovan angivna grunder eller är, på grund av bebyggelsens
lokalisering, terräng- eller markförhållandena eller andra omständigheter, kostnaden för att bereda
fastigheten möjlighet att bruka anläggningen avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom
verksamhetsområdet i allmänhet, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren
eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. Erfordras vid anslutning av fastighet till den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen särskilda anordningar (t ex pumpanläggningar) eller djupare
förläggning av va-ledningar, äger huvudmannen jämväl i sådant fall enligt ovan avgivet lagrum träffa
avtal om ersättning utöver ovan angivna anläggningsavgifter.
Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om täckning av
nödvändiga kostnader och om kostnadsfördelning som ligger till grund för denna anläggningstaxa.
Mom 2
Grundavgift enligt § 5 mom 1 eller § 6 mom 1 förutsätts att servisledningar av va-verket utförts fram
till förbindelspunkter för fastighet i samband med utförande av ledning i gatan eller väg. I andra fall
påförs fastighetsägaren efter huvudmannens bestämmande den merkostnad för servisernas
utförande som uppkommer till följd av att de utförts senare.
§ 10
Sedan avgiftsskyldighet inträtt enligt § 4 mom 2, skall anläggningsavgift enligt § 5 - 9 betalas inom tid
som huvudmannen anger i räkningen.
Uppgår anläggningsavgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska
bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetens ägare begär det samt godtagbar säkerhet
ställs, avgiften jämte ränta på obetalt belopp fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, högst tio
år. Ränta skall erläggas enligt § 5 räntelagen (SFS 1975:635) på varje del av avgiften som förfaller till
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av
avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt tredje stycket.
Betalas icke debiterat belopp inom tid som anges på räkningen skall dröjsmålsränta erläggas enligt 6
§ räntelagen från dagen för anfordran.
Avgiftsskyldigheten enligt § 5 mom 3 eller § 6 mom 4 föreligger, då byggnadslov för däri avsett
ändrat förhållande meddelats eller sådant ändrat förhållande, t ex ökning av tomtyta, inträtt utan att
byggnadslov erfordrats eller meddelats.
Tilläggsavgift erlägges på tid som huvudmannen anger i räkning. Meddelar fastighetsägaren icke när
det ändrade förhållandet inträtt, utgår ränta som i tredje stycket sägs för tiden från och med två
månader efter det avgiftsskyldighet inträtt och till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 11
Mom 1
Om efter ansökan och särskilt medgivande av huvudmannen ledning utförts på annan sätt eller
försetts med andra anordningar än vad huvudmannen funnit erforderligt eller extra servisledning
anlagts skall fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och
tilläggsavgift enligt § 5 - 9, erlägga ersättning för den uppkomna merkostnaden.
Mom 2
Begär fastighetsägare att servisledning skall utföras i stället för och med annat läge än redan
befintligt och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den
befintliga servisledningens ålder och skick.
Mom 3
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan
befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetsägarens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till
den befintliga servisledningens ålder och skick.

2. BRUKNINGSAVGIFTER
§ 12
Mom 1
I fråga om fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen brukas, skall bruknings-avgift utgå med:
a) en grundavgift per år
1. för bostadsfastighet

3 247 kronor

2. för flerfamiljshus per lägenhet

1 672 kronor

b) en avgift per m³ levererat renvatten för
V vattenförsörjning
12,17 kronor
S spillvattenavlopp

12,17 kronor

eller tillsammans

24,34 kronor

Mom 2
Mätare skall installeras där det är tekniskt möjligt. Det åligger fastighetsägaren att utföra och bekosta
de anordningar som krävs för mätarinstallationen. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren
ej skadas genom frost eller åverkan. Mätarens placering skall godkännas av huvudmannen. Mätaren
tillhandahålls och installeras kostnadsfritt av huvudmannen.

Därest tekniska möjligheter saknas, eller på grund av höga kostnader det ej är ekonomiskt
försvarbart att installera vattenmätare, beräknas brukningsavgiften enligt mom 1 a + b till belopp
motsvarande en normalförbrukning.
Avgift per år och lägenhet med bad eller WC

7 120 kronor

Avgift per år och lägenhet som saknar bad och WC

5 458 kronor

§ 13
Tillföres avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden,
skall avgift för spillvattenavlopp utgå efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt, varom
överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller eljest efter
huvudmannens uppskattning.
Vad som ovan angivits får ej föranleda att brukningsavgift utgår med lägre sammanlagt belopp än
vad som skulle gälla vid tillämpning av bestämmelserna i § 14.
§ 14
Mom 1
Brukas icke den allmänna renvattenanläggningen för viss fastighet och föreligger ej avgiftsskyldighet
för detta ändamål för fastigheten, beräknas avgiften enligt § 12 mom 2 och § 14 mom 4.
Mom 2
Brukas icke den allmänna spillvattenanläggningen för viss fastighet och föreligger ej avgiftsskyldighet
för detta ändamål för fastigheten, tas inte ut avgift enligt § 12 mom 1 b S.
Mom 3
I fråga om fastighet för vilken avgiftsskyldighet föreligger utan att den allmänna va-anläggningen
brukas för fastigheten, prövar huvudmannen i vad mån brukningsavgift skall utgå.
Mom 4
Utgår brukningsavgift enligt § 12 mom 2 erlägges avgifterna vid brukandet av endast renvattenrespektive spillvattenanläggningen med 60% respektive 40%.
Mom 5
I fråga om bebyggd fastighet, för vilken avgiftsskyldighet föreligger utan att den allmänna vaanläggningen brukas för fastigheten, skall erläggas grundavgift enligt § 12 mom 1 a.
Föreligger därvid avgiftsskyldighet endast för ett av ändamålen V och S, reduceras grundavgiften en
enlighet med reglerna i mom 4.

§ 15
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna brukningsavgift enligt de i § 12 - 24 angivna
grunderna eller är huvudmannens kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för
fastigheten avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet exempelvis på grund av att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter överstigande
det normala hushållsspillvattnets - får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren
eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om täckning av
nödvändiga kostnader och om kostnadsfördelning som ligger till grund för denna brukningstaxa.
§ 16
Mom 1
Brukningsavgift enligt § 12 debiteras i månadersperioder i efterskott på grundval av enligt mätning
förbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i § 13.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning icke för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse, uthyrning e d.
Betalas icke debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta enligt § 10 tredje
stycket.
§ 17
Mom 1
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företaga åtgärd för att underlätta eller möjliggöra
hans brukande av anläggningen i vissa fall eller avseende eller har särskild åtgärd eljest påkallats på
grund av fastighetens va-förhållanden, påförs brukningsavgift med hänsyn till huvudmannens
kostnader för åtgärden.
Mom 2
Har fastighet med stöd av §43 vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel påförs fastighetens
ägare huvudmannens kostnader för avstängning och återinkoppling.

3. INDEXREGLERING
§ 18
Anläggningsavgifterna enligt § 5 - 7 samt brukningsavgifterna enligt § 12 är baserade på prisnivån vid
tidpunkt för taxans ikraftträdande.
Barken Vatten & Återvinning AB och dess styrelse äger rätt att reglera avgifterna efter ändringar i
prisnivån. Sådan reglering får ske högst en gång per år, varvid anläggningsavgifterna skall regleras

efter Statistiska Centralbyrån, SCB, fastställda indexavtal för va-entreprenader grupp I:E och
bruknings-avgifter enligt av SCB fastställda konsumentprisindex.

4. TAXANS INFÖRANDE
§ 19
Denna taxa tillämpas från 1 januari 2021

5. MERVÄRDESSKATT
§ 20
Till avgifter enligt denna taxa kommer vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt och annan liknande
skatt kan tas ut av stat eller kommun.

VA-TAXA 2021 tariffer
Förslag höjning 4 %
WBAB Styrelse….

KF……….

TAXA EDP

BENÄMNING

BYGGVAFAST

DAGVLEDNING

Vatten/Avlopp fast avgift bygg
VA-anslutning framdragen (ej inkopplad)
Vatten/Avlopp småhus med mätare
Vatten/Avlopp extra mätarplats
Vatten/Avlopp rörlig avgift småhus
Vatten/Avlopp extra förbindelsepunkt
Vatten/Avlopp flerfamiljshus med mätare
Vatten/Avlopp rörlig avgift flerfamiljshus
Vatten/Avlopp småhus fast avgift
Vatten/Avlopp flerfamiljshus fast avgift
Vatten/Avlopp industri med mätare
Vatten/Avlopp rörlig avgift industri
Vatten/Avlopp fast avgift, ej WC
Vatten OVAKO
Vatten industri med mätare
Vattenpost fast avgift
Vattenpost flera fast avgift
Vatten rörlig avgift industri
Köksavlopp fast avgift
Avlopp kyrkan
Avlopp småhus fast avgift
Avlopp flerfamiljshus fast avgift
Avlopp flerfamiljshus med mätare
V-anslutning framdragen
VAT 801 mätare flera fast avgift
Vatten småhus med mätare
Vatten flerfamiljshus med mätare
Vatten småhus fast avgift
Rening dagvatten(rännstensbrunnar)reningsverk.

EGNAANL

Egna anläggningar./reningsverk/pumpstationer m.m

VA-ANSLUTNING
VASMÅHUS
EXTMÄTPLATS
VARÖRLSMÅHUS
FLERAFÖRBPUNKT
VAFLERFAM
VARÖRLIGFLERFAM
VASMÅHUSFAST
VAFLERFAMFAST
VAINDUSTRI
VARÖRLIGIND
VAFASTEJWC
VOVAKO
VINDUSTRI
VATTENPOST
VATTENPOSTFLER
VRÖRLIG
KÖKSAVLOPPFAST
AKYRKAN
ASMÅHUSFAST
AFLERFAMFAST
ASMÅHUS
V-ANSLUTNING
VGEMENSAMMÄT
VSMÅHUS
VFLERFAM
VSMÅHUSFAST

VA-TAXA 2021

VA-TAXA 2021

Priser exkl.moms

Priser inkl.moms

Fast avgift

Rörlig avg.

Fast avgift

Rörlig avg.

kr/år

kr/m3

kr/år

kr/m3

3247
1418
3247
872
1949
1672
7120
7120
3248

4059
1773
4059
1090

24.34
24.34
24.34
24.34
24.34
24.34

2436
2090
8900
8900
4060

24.34
24.34

5458
1949
3179
3179

Ingen avgift .

30.43
30.43

6823
10.09
12.17

2436
3974
3974

12.17
2120
108304
2848
2848
1298
1949
1949
1949
1002
4271
253767

30.43
30.43
30.43
30.43
30.43
30.43

12.68
12.68

15.21
2650
135380
3560
3560
1623
2436
2436
2436
1253
5339
317209

12.17

12.17
12.17

Ingen avgift .

15.21

15.21
15.21

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 172

Dnr 2020/00492

Avgifter inom gemensamma ATL-nämndens
verksamhetsområde
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslagna procentandelar, enligt utredning daterad den 30 september
2020, fastställs. Beslutet gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av
regeringen.
2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till
prisbasbeloppets förändring. Utgångsläget är avgifternas procentandel
av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning daterad den 30
september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre
100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas.
3. ”Tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen” samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och
tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om
handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande
folköl” godkänns.
Ärendebeskrivning
En översyn av avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har endast ändrats
marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora
förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och
tillsyn, vilket medför behov av fler och högre avgifter.
Förslaget innebär att de antagna avgifterna baseras på en procentsats av
prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt
prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är föreslagna avgifter för
2021 och enligt SKR/Regeringen preliminärt prisbasbelopp för 2021.
_____
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ATL-nämnden 2020-10-13 § 127
Utredning 2020-09-30 gällande avgifter inom gemensamma nämndens
verksamhetsområde
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 110

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 110

Dnr 2020/00492

Avgifter inom gemensamma ATL-nämndens
verksamhetsområde
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Föreslagna procentandelar, enligt utredning daterad den 30 september
2020, fastställs. Beslutet gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare.
Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av
regeringen.
2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till
prisbasbeloppets förändring. Utgångsläget är avgifternas procentandel
av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning daterad den 30
september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre
100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas.
3. ”Tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen” samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och
tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om
handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande
folköl” godkänns.
Ärendebeskrivning
En översyn av avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har endast ändrats
marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora
förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och
tillsyn, vilket medför behov av fler och högre avgifter.
Förslaget innebär att de antagna avgifterna baseras på en procentsats av
prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt
prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är föreslagna avgifter för
2021 och enligt SKR/Regeringen preliminärt prisbasbelopp för 2021.
_____
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ATL-nämnden 2020-10-13 § 127
Utredning 2020-09-30 gällande avgifter inom gemensamma nämndens
verksamhetsområde

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Falu kommun
Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och
receptfria läkemedel

§ 127

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-10-13

Avgifter inom gemensamma nämndens
verksamhetsområde (ATL0065/20)

Beslut
Förslag till respektive kommuns fullmäktige
1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och
tillsvidare enligt utredning daterad den 30 september 2020. Avgifternas
storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av regeringen.
2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till
prisbasbeloppets förändring. Utgångsläget är avgifternas procentandel av
2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning daterad den 30
september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre
100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas.
3. Godkänna ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen” samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och
tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om
handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande
folköl”.
Gemensamma nämnden beslutar för egen del
1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena
alkohol, tobak och receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har endast
ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora
förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och
tillsyn, vilket medför behov av fler och högre avgifter.
Förslaget innebär att de antagna avgifterna baseras på en procentsats av
prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt
prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är föreslagna avgifter för 2021
och enligt SKR/Regeringen preliminärt prisbasbelopp för 2021.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
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Falu kommun
Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och
receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-10-13

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-30
Skickas till
Samtliga kommuner som ingår i gemensamma nämnden ATL
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1 (11)
Falu kommun
Socialförvaltningen
Ylva Renström
Tel. 023-830 00
E-post: ylva.renstrom@falun.se

Dnr
ATL0065/20
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Utredning gällande avgifter inom gemensamma nämndens
verksamhetsområde
Bakgrund
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har 2014-0930 fattat beslut om avgifter för serveringstillstånd och tillsyn med stöd av 8 kap.
10 § alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter §§ 1,2 samt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730).
En översyn av gällande avgifter har genomförts för det uppdrag kontoret har
inom områdena serveringstillstånd och tillsyn, tobakstillstånd och tillsyn, tillsyn
av folköl samt kontroll av receptfria läkemedel. Bakgrund till översynen är dels
att gällande avgifter i stort varit oförändrade sedan 2014, samt betydande
förändringar i lagstiftningen inom tobaksområdet sedan 2019 (lag om tobak och
liknande produkter 2018:2088). Det har tagit tid att få anvisningar och erfarenhet
av vad förändringarna i tobakslagen innebär, hur mycket extra handläggning och
tillsyn som krävs och därför kommer förslag om flera avgiftsförändringar först
nu.
Avgiftsförslaget föreslås också justeras för att bättre täcka den tid som
handläggningen av respektive ärende tar, både gällande ansökningsärenden och
tillsynsverksamhet för att uppnå en högre kostnadstäckning.
Efter en genomförd tillsyn av länsstyrelsen under augusti månad krävdes en
ändring i riktlinjerna för serveringstillstånd gällande tidsperioden för tillfälligt
tillstånd. Det innebar en ändring utredningen för avgifterna och därmed
reviderads Gemensamma nämndens tidigare beslut om avgifter 2020-05-12. Nytt
beslut fattades 2020-09-15. Ytterligare justeringar i utredningen har behövts
och därför behöver nytt beslut fattas åter igen.

Förslag nya avgifter
För att följa kostnadsutvecklingen föreslår ATL kontoret att de antagna
avgifterna baseras på en procentsats av prisbasbeloppet, vilket innebär att
avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt prisbasbelopp varje år.
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Avgiften kommer att avrundas upp till närmaste 100-tal kronor. Grunden för
procentsatsen är föreslagna avgifter för 2021 och preliminärt prisbasbelopp för
2021. Om prisbasbeloppet sänks ska avgifterna inte sänkas.
Både alkohollagen och den nya tobakslagen föreskriver att kommunen får ta ut
en avgift för tillstånd och tillsyn. Motsvarande finns i 23 § i lag (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel. I kommunallagen finns uttalat att
kommunen för avgiftsfinansierad verksamhet inte får ta mer betalt än vad den
faktiska insatsen kostat kommunen, självkostnadsprincipen.
Avgifter serveringstillstånd
Den årliga fasta tillsynsavgiften rörande serveringstillstånd har i den föreslagna
taxan inkluderats i den rörliga omsättningsbaserade avgiften. Ändringen görs för
att det ska bli enklare att förstå vilken avgift man ska betala. I det lägsta
intervallet har den omsättningsbaserade avgiften tidigare varit 0 kronor, vilket nu
höjs med 1 000 kr utifrån att det inte bör vara billigare att sälja alkohol i mindre
volymer i jämförelse med att sälja folköl.
Avgift för stadigvarande tillstånd för provsmakning har höjts till samma nivå
som avgift för pausservering (från 4 000 kr till 6 000 kr). Detta för att uppnå en
bättre korrelation i ärendena då omfattningen av handläggningen är i stort sett
densamma.
Vid ändring av bolagsform, då det enda som förändras är organisationsnummer,
(d.v.s. samma ägare), PBI (person med betydande inflytande), serveringsyta samt
inriktning på verksamheten, föreslås den behandlas under en egen post. En ny
utredning med samtliga remisser behöver genomföras, men då ägaren/företrädaren och verksamheten är känd blir arbetsinsatsen lite lägre och därför
föreslås en avgift på 7 000 kr. Idag behandlas ansökan som en ny ansökan med
avgift på 12 000 kr.
För ansökan om stadigvarande förändring i gällande serveringstillstånd som ej
kräver utredning, till exempel utökat sortiment uttas en mindre administrationsavgift (500 kr).
I anmälningsärende har vid anmälan om mindre förändring tillkommit avgift för
prövning av ytterligare person med betydande inflytande (PBI) (2 000 kr) samt
en administrativ avgift (500 kr) om samma bolag har flera serveringsställen som
berörs av ändringen.
Avgifter tobakstillstånd
För avgifter inom tobaksområdet har ny avgift om 2 000 kr tillkommit som rör
ansökan om ändring i tobakstillstånd utifrån att ny prövning måste göras.
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Vidare har det inom tobaksområdet tillkommit avgifter i anmälningsärende som
handlar om betydande och mindre förändringar i bolaget som överensstämmer
med liknande avgifter gällande serveringstillstånd.
Förslag om höjning av årlig tillsynsavgift för tobak (från 1 500 kr till 4 000 kr)
beror på merarbete både i den inre och yttre tillsynen i samband med nya regler i
tobakslagen. Den inre tillsynen ska ske genom att följa upp att tillståndshavare
följer lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt
efterlevnad av lagens bestämmelser. I den yttre tillsynen har tillkommit att
handläggarna ska bedriva tillsyn över den unika identitetsmärkningen och
säkerhetsmärkningen på tobaksvaror, gentemot detaljhandlare. Kommunen har
numer tillsynsansvar även över partihandel med tobak.
Ytterligare en avgift rörande uppföljande tillsyn (2 000 kr) har tillkommit inom
tobaksområdet. Detta utifrån att tobaksförsäljning är tillståndspliktigt och kan
vara föremål för administrativa åtgärder vid brister i verksamheten.
I de föreslagna avgifterna har avgiften för receptfria läkemedel sänkts till en
lägre nivå (från 1 500 kr till 500 kr) då nuvarande avgift är samma tillsynsavgift
som för folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är inte är rimligt då
Läkemedelsverket ansvarar för eventuella sanktioner.
Rabatten som innebar lägre årlig avgift för tre produkter (3 produkter: 3 500 kr)
tas bort. Tidigare var avgiften för tillsyn 1 500 kr per produkt, tobak, folköl samt
receptfria läkemedel.

4 (11)
Falu kommun

Dnr

ATL0065/20

Avgifter för tillstånd och tillsyn gällande serveringstillstånd
(nya avgifter eller förslag på ändring har gul markering i höger kant)

Tillsynsavgifter serveringstillstånd
Rörlig del baserad på omsättning

Förslag
avgifter
2021

Andel av PBB.
Antagande av PBB
2021 enl
SKR/Regering
Tillämpning/

(intervaller omsättning av alkoholförsäljning per år)

2021

47 600 kr ändring

0 – 100 000

2000

4,2%

100 001 – 250 000

3 000

6,3%

250 001 – 500 000

9 000

18,9%

500 001 – 1 000 000

12 000

25,2%

1 000 001 – 2 000 000

15 000

31,5%

2 000 001 – 3 000 000

18 000

37,8%

3 000 001 – 5 000 000

21 000

44,1%

5 000 001 – 7 000 000

25 000

52,5%

7 000 001 – 10 000 000

28 000

58,8%

Över 10 000 001

32 000

67,2%

Påminnelseavgift restaurangrapport serveringstillstånd
Påminnelse om att inkomma med restaurangrapport

2 000 kr

4,2%

Avgifter i Ansökningsärende om serveringstillstånd
Stadigvarande tillstånd
Ny ansökan till allmänheten/slutet sällskap inkl. catering
Ansökan om stadigvarande förändringar i gällande
serveringstillstånd som kräver utredning , ex. serveringstid,
serveringsyta, avbrott i verksamheten,
Ansökan om stadigvarande förändring i gällande
serveringstillstånd som ej kräver utredning, ex namnbyte,
utökning av sortiment
Ansökan om stadigvarande tillstånd för pausservering
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning vid
tillverkningsstället
Ändring av bolagsform (Enbart org. nummer, inga andra
förändringar i gällande tillstånd)

Avgift

Andel av PBB 2021

12 000 kr

25,2%

S1

5 000 kr

10,5%

500 kr

1,1%

6 000 kr

12,6%

S3
S4

6 000 kr

12,6%

S5

7 000 kr

14,7%

S6

S2

5 (11)
Falu kommun

Dnr

Tillfälliga tillstånd
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten för sökande med
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Avgift

Andel av PBB 2021

4 000 kr

8,4%

Maximalt 12 serveringstillfällen per år.

1 000 kr

2,1%

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten för sökande utan
ett stadigvarande serveringstillstånd, (enstaka dag, ny adress)
serveringstillfälle 1.

8 000 kr

16,8%

1 000 kr
500 kr

2,1%
1,1%

S9

6 000 kr

12,6%

S10

8 000 kr

16,8%

500 kr

1,1%

S11
S12

4 000 kr

8,4%

S13

2 000 kr

4,2%

S14

1 000 kr

2,1%

3 000 kr

6,3%

S7

För ytterligare serveringstillfälle

S8

För ytterligare serveringstillfälle
Maximalt 12 serveringstillfällen per år

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten för innehavare
med ett stadigvarande serveringstillstånd. Maximalt 2 mån.
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten från sökande utan
stadigvarande serveringstillstånd. Maximalt 2 mån.
Ansökan om tillfälligt tillstånd för pausservering.
Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning vid
tillverkningsstället
Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning vid
arrangemang, serveringstillfälle 1
Ytterligare serveringstillfälle
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för gemensamt
serveringsutrymme för flera innehavare med ett stadigvarande
serveringstillstånd/per tillståndshavare

S15
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Avgifter kunskapsprov serveringstillstånd
Avgift
Avgift för kunskapsprov vid ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd samt tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten
Avgift kunskapsprov gällande tillfälliga serveringstillstånd till
slutet sällskap, pausservering eller provsmakning av
alkoholdrycker

Andel av PBB 2021

2 000 kr

4,2%

1 000 kr

2,1%

S16
S17

Avgifter i Anmälningsärende serveringstillstånd
Avgift
Anmälan om betydande förändring . Överlåtelse av
aktier/bolagsandelar på 50% eller mer. (Avser ej
förändring av bolagsform, se under stadigvarande
tillstånd)

Andel av PBB 2021

12 000 kr

25,2%
S18

Anmälan om mindre förändring i bolag, ingen ändring
av ägarmajoritet. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar
mindre än 50% och/eller ny PBI. (Avser ej förändring av
bolagsform, se under stadigvarande tillstånd)

4 000 kr

8,4%

Prövning av ytterligare PBI utifrån en mindre
förändring, 2 000kr/st (max 12 000kr)

2 000 kr

4,2%

500 kr

1,1%

Om samma bolag har flera serveringsställen som
berörs av ändringen tillkommer en administrativ avgift

S19

S20

Avgift för extra tillsyn serveringstillstånd
Avgift
Uppföljande tillsyn med anledning av brister.

2 000 kr

Andel av PBB 2021
4,2%

Tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen
1 § Avgifter för kommunens arbete med serveringstillstånd och årlig tillsyn
enligt alkohollagen skall betalas av den som ansöker om serveringstillstånd och
den som beviljats sådant tillstånd.
2 § En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att ansökningsavgiften
inbetalts till kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att
betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per
post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan
avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Ansökningsavgiften
återbetalas inte om ansökan avslås.

S21
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3 § Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis
återbetalas.
4 § Årlig tillsynsavgift för tillståndshavare med stadigvarande tillstånd uttas som
en rörlig årsavgift som är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på
serveringsställets årsomsättning av alkoholdrycker enligt följande:

Årsomsättning/avgiftsklasser:
1.
0 – 100 000
2.
100 001 - 250 000
3.
250 001 – 500 000
4.
500 001 – 1000 000
5. 1 000 001 – 2 000 000
7. 2 000 001 – 3 000 000
8. 3 000 001 – 5 000 000
9. 5 000 001 - 7 000 000
10. 7 000 001 – 10 000 000
11. Över 10 000 001 –
5 § En förutsättning för att tillsynsavgifter skall kunna tas ut är att
restaurangrapport inlämnas årligen till kommunen senast i följebrev angivet
datum. Om restaurangrapporten inte inkommit i tid tas en förseningsavgift ut
samtidigt som en påminnelse skickas med ett sista inlämningsdatum. Inkommer
inte restaurangrapporten innan sista inlämningsdatumet debiteras bolaget den
högsta taxan.
Tillsynsavgift baseras på föregående årsomsättning enligt restaurangrapport.
Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens
personliga lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.
Tillsynsavgift skall betalas senast 30 dagar efter det att räkning utsänts.
6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehovet eller övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned eller att
de 30 dagarna förlängs.
7 § Förklaring av vissa avgifter:
*Avgift för tillfälligt serveringstillstånd (S7-S11)
Tillfälliga serveringstillstånd kan sökas för enstaka tillfällen eller för en
sammanhängande period, det går inte att söka både för enstaka tillfällen och en
sammanhängande period under samma kalenderår.
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För sökanden med stadigvarande och sökanden utan stadigvarande
serveringstillstånd kan tillfälligt serveringstillstånd sökas för en
sammanhängande period om maximalt 2 månader och avser då samma adress
under perioden för tillståndet. Man kan ansöka om tillfälligt serveringstillstånd
för en sammanhängande period på samma adress två gånger, därefter behöver
man ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd.
Sökanden kan istället ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för
enstaka dagar, dock maximalt 12 serveringstillfällen/år. Den högre avgiften
betalas för första serveringstillfället på en viss adress, vid fler serveringstillfällen
på adressen under samma kalenderår debiteras den lägre avgiften.
Avgift för tillfälligt tillstånd till slutet sällskap uttas per serveringsställe.
*Avgift för Kunskapsprov (S16-S17)
En av förutsättningarna för erhållande av serveringstillstånd, vare sig det avser
stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd, är att sökande avlagt godkänt
kunskapsprov. Kunskapsprov kan göras maximalt 3 gånger för samma ansökan,
om inte godkänt resultat uppnås efter 3:e försöket bedöms sökande som
olämpligt för tillståndet och ansökan avslås. Antal försök baseras på
Folkhälsomyndigheten föreskrifter om kunskapsprov (FoHMFS 2014:7).
* Avgift för pausservering (S4, S12)
Ansökan om pausservering kan göras som stadigvarande eller som tillfälligt
tillstånd. Vid utfärdande av tillfälligt tillstånd tas avgift ut per till tillfälle. För
båda tillstånden krävs att godkänt kunskapsprov avlagts.
* Avgift i anmälningsärende (S18-20)
Vid anmälan om förändring av ägarförhållande i bolag tillämpas två olika
avgifter beroende på omfattningen av förändringen.
En betydande förändring i bolagssammansättningen där ny ägarmajoritet skapas,
genom överlåtelse av aktier/bolagsandelar på 50 % eller mer.
En mindre förändring innebär överlåtelse av aktier/bolagsandelar på mindre än
50%, och/eller att det tillkommit en ny PBI. Vid prövning av ytterligare PBI i
samband med en mindre förändring utgår ytterligare en avgift/PBI.
Om ändringen gäller vid flera serveringsställen debiteras avgiften för
förändringen vid ett serveringsställe, för de andra serveringsställena tas en
administrativ avgift ut.
*Avgift för extra tillsyn (S21)
I de fall det uppmärksammas brister i verksamheten som föranleder att ATL
kontoret behöver utföra en uppföljande tillsyn, tas en avgift ut för detta. Extra
tillsynen ger underlag för eventuella administrativa åtgärder, till exempel erinran
eller varning.
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Avgifter för tillstånd och tillsyn gällande tobak, folköl, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel.
Avgifter i Ansökningsärende Tobakstillstånd
Stadigvarande tillstånd

Avgift

Andel av PBB 2021

Ny ansökan om tobakstillstånd, detaljhandel
Ny ansökan om tobakstillstånd, partihandel,

8 000 kr
9 000 kr

16,8%
18,9%

Ansökan om ändring i nuvarande tobakstillstånd

2 000 kr

4,2%

Tillfälligt tillstånd

Avgift

Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd

T1
T2
T3

Andel av PBB 2021

8 000 kr

16,8%

T4

Avgifter i Anmälningsärende tobakstillstånd
Avgift

Andel av PBB 2021

Anmälan om betydande förändring som innebär en ny
majoritetsägare. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar på
50 % eller mer.

8 000 kr

Anmälan om mindre förändring i bolag, ingen ändring
av ägarmajoritet. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar
mindre än 50% och/eller ny PBI.

4 000 kr

Prövning av ytterligare PBI, 2000kr/st (max 8 000kr)

2 000 kr

4,2%

500 kr

1,1%

Om samma bolag har flera försäljningsställen som
berörs av ändringen tillkommer en administrativ avgift

16,8%
T5
8,4%
T6

T6

T7

Årlig Tillsynsavgift
Stadigvarande tillstånd tobak
E-cigaretter och påfyllningsbehållare
Folkölsförsäljning/servering
Receptfria läkemedel (kontrollavgift)

4 000 kr
1 500 kr
1 500 kr
500 kr

8,4%
3,2%
3,2%
1,1%

T8
T9
T10
T11

Avgift för extra tillsyn
Avgift
Uppföljande tillsyn med anledning av brister.

2 000 kr

Andel av PBB 2021
4,2%

T12
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Tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt
lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande folköl.
1 § Avgift för kommunens arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak
och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt
alkohollagen gällande folköl skall betalas av näringsidkare som bedriver
tillståndspliktig och/eller anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror,
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare, detaljhandel med vissa
receptfria läkemedel, och detaljhandel eller servering av folköl.
2 § Näringsidkare med försäljning enligt lagen om tobak och liknande produkter
skall ansöka om tillstånd för att få sälja tobak. Innan försäljning kan påbörjas
måste tillstånd ha beviljats.
Näringsidkare med försäljning enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel skall göra anmälan till Läkemedelsverket enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.
Näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte
tillhandahålla elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare för försäljning till
konsumenter, utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där
försäljningen ska ske.
En näringsidkare som vill bedriva detaljhandel eller servering av folköl måste
anmäla det till kommunen. Efter att anmälan godkänts kan försäljning påbörjas.
3 § En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att ansökningsavgiften
inbetalts till kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att
betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per
post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan
avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Ansökningsavgiften
återbetalas inte om ansökan avslås.
4 § Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis
återbetalas.

5 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift vid
försäljning av tobaksvaror, vid försäljning av receptfria läkemedel och vid
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt vid
försäljning och/eller servering av folköl. Årsavgiften avser kalenderår och skall
betalas samma år. Årsavgiften skall betalas senast 30 dagar efter det att räkning
utsänts. Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens
personliga lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.

11 (11)
Falu kommun

Dnr

ATL0065/20

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned eller att
de 30 dagarna förlängs.
7 § Förklaring av vissa avgifter:

* Avgift vid ansökan om ändring (T3)
Avgift tas ut vid ansökan om ändring i gällande tobakstillstånd. Detta kan avse
försäljningsställe med detaljhandelstillstånd som vill ansöka om tillstånd för
distanshandel.
* Avgift i anmälningsärende (T5-T7)
Vid anmälan om förändring av ägarförhållande i bolag tillämpas två olika
avgifter beroende på omfattningen av förändringen.
En betydande förändring i bolagssammansättningen är där ny ägarmajoritet
skapas, genom överlåtelse av aktie/ bolagsandelar på 50 % eller mer.
En mindre förändring innebär överlåtelse av aktier/bolagsandelar på mindre än
50% och/eller att det tillkommit en ny PBI. Vid prövning av ytterligare PBI i
samband med en mindre förändring utgår ytterligare en avgift. Om ändringen
gäller vid flera försäljningsställen debiteras avgiften för förändringen vid ett
försäljningsställe, för de andra försäljningsställena tas en administrativ avgift ut.
*Avgift för extra tillsyn (T12)
I de fall det uppmärksammas brister i verksamheten som föranleder att ATL
kontoret behöver utföra en uppföljande tillsyn, tas en avgift ut för detta. Extra
tillsynen ger underlag för eventuella administrativa åtgärder, till exempel
varning.
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§ 173

Dnr 2020/00563

Allmänna bestämmelser för användandet av
Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar ABVA 20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Allmänna bestämmelser för användandet av Smedjebackens kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA 20 antas.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB beslöt 2020-09-07
att överlämna förslag till allmänna bestämmelser för användandet av
Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
ABVA 20, till kommunfullmäktige för antagande.
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i
Smedjebackens kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som föreskrivs i
allmänna bestämmelser för användandet av Smedjebackens kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA 20.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Smedjebackens kommun är
Barken Vatten & Återvinning AB.
_____
Beslutsunderlag
Barken Vatten & Återvinning AB beslut 2020-09-07 inkl. bilaga ABVA 20
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 109
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§ 109

Dnr 2020/00563

Allmänna bestämmelser för användandet av
Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar ABVA 20
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Allmänna bestämmelser för användandet av Smedjebackens kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA 20 antas.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB beslöt 2020-09-07
att överlämna förslag till allmänna bestämmelser för användandet av
Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
ABVA 20, till kommunfullmäktige för antagande.
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i
Smedjebackens kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som föreskrivs i
allmänna bestämmelser för användandet av Smedjebackens kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA 20.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Smedjebackens kommun är
Barken Vatten & Återvinning AB.
_____
Beslutsunderlag
Barken Vatten & Återvinning AB beslut 2020-09-07 inkl. bilaga ABVA 20
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§ 174

Dnr 2020/00461

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk
förening
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Smedjebackens kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening
inbetala ett insatsbelopp om 1 800 000 kronor. Kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de ytterligare
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest
ekonomiska förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren
2021-2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr/invånare.
Ärendebeskrivning
Om Kommuninvest
Smedjebackens kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Ekonomiska föreningen”) Denna ekonomiska förening är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och
utlåningsverksamheten bedrivs i det av Ekonomiska föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”)
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Ekonomiska föreningen förlagslån från
medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att
efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan
på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Ekonomiska föreningen har därför använt lånebeloppet
till att finansiera ett separat förlagslån från Ekonomiska Föreningen till
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest.
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd.
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från
Ekonomiska föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
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den Ekonomiska föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Ekonomiska
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till
medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Ekonomiska
föreningen och således inbetala motsvarande belopp till ekonomiska
föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Smedjebackens kommuns insatskapital
Smedjebackens kommuns insatskapital i Kommuninvest Ekonomiska
förening är i dag 9 640 800 kronor (900 kr/inv x 10 712 inv, 2014 års
befolkningstal).
Till nästa år behöver insatskapitalet höjas till minst 10 712 000 kronor
(1000 kr/inv x 10 712 inv, 2014 års befolkningstal). Förslaget från
Kommuninvest är att kommunen använder återbetalt förlagslån (utbetalades
30 september) på 1 800 000 kronor och betalar in det som kapitalinsats.
Detta innebär att kommunens nya insatskapital blir 11 440 800 kronor
(1068 kr/inv x 10 712 inv, 2014 års befolkningstal).
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Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Information om kapitalisering från Kommuninvest, daterad 2020-09-03
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 111
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Bilaga 1
Svenska kommuner och regioner i samverkan

2020-09-03

[Ange kommun]

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Bakgrund
Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1
(”Lånevillkoren”).
[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor,
jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800
kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två
alternativa situationer:

(i)
(ii)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av
kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommunrespektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten
enligt ovan.
Beslut
[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder.
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar
Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska
inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen.
Välj ett av följande alternativ:
Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen under de kommande fyra åren:
Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare.
Eventuell kompletterande beslutsformulering:
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven
person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.
2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt
för Föreningen vid förfrågan.
3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner]

Svenska kommuner och regioner i samverkan

Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83.

Med vänlig hälsning
Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare
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§ 111

Dnr 2020/00461

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk
förening
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Smedjebackens kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening
inbetala ett insatsbelopp om 1 800 000 kronor. Kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de ytterligare
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest
ekonomiska förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren
2021-2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr/invånare.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Om Kommuninvest
Smedjebackens kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Ekonomiska föreningen”) Denna ekonomiska förening är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och
utlåningsverksamheten bedrivs i det av Ekonomiska föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”)
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Ekonomiska föreningen förlagslån från
medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att
efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan
på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Ekonomiska föreningen har därför använt lånebeloppet
till att finansiera ett separat förlagslån från Ekonomiska Föreningen till
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest.
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd.
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från
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Ekonomiska föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
den Ekonomiska föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Ekonomiska
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till
medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Ekonomiska
föreningen och således inbetala motsvarande belopp till ekonomiska
föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Smedjebackens kommuns insatskapital
Smedjebackens kommuns insatskapital i Kommuninvest Ekonomiska
förening är i dag 9 640 800 kronor (900 kr/inv x 10 712 inv, 2014 års
befolkningstal).
Till nästa år behöver insatskapitalet höjas till minst 10 712 000 kronor
(1000 kr/inv x 10 712 inv, 2014 års befolkningstal). Förslaget från
Kommuninvest är att kommunen använder återbetalt förlagslån (utbetalades
30 september) på 1 800 000 kronor och betalar in det som kapitalinsats.
Detta innebär att kommunens nya insatskapital blir 11 440 800 kronor
(1068 kr/inv x 10 712 inv, 2014 års befolkningstal).
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Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Information om kapitalisering från Kommuninvest, daterad 2020-09-03
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Referens

2020-09-29

KS106 2020/00461

Ekonomiavdelningen
Jonas Källman,
jonas.kallman@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning
av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
Smedjebackens Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala
ett insatsbelopp om 1 800 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas
att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de ytterligare
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest
ekonomiska förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren
2021-2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr/invånare.
Smedjebackens Kommun ska tillse att protokollet från kommunfullmäktiges
möte (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för
Ekonomiska Föreningen vid förfrågan.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Om Kommuninvest

Smedjebackens Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Ekonomiska föreningen”) Denna ekonomiska förening är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala
sektorn
i
finansieringsfrågor.
Upplåningsoch
utlåningsverksamheten bedrivs i det av Ekonomiska föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”)
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Ekonomiska föreningen förlagslån från
medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att
efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på
att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Ekonomiska föreningen har därför använt lånebeloppet
till att finansiera ett separat förlagslån från Ekonomiska Föreningen till
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.
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Smedjebackens kommun
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KS 2020/00461

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest.
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd.
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Ekonomiska
föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till den
Ekonomiska föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Ekonomiska
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till
medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Ekonomiska
föreningen och således inbetala motsvarande belopp till ekonomiska
föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit
möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare
för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren
enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Smedjebackens Kommuns insatskapital
Smedjebackens Kommuns insatskapital i Kommuninvest Ekonomiska
förening är i dag 9 640 800 kronor (900 kr/inv x 10 712 inv, 2014 års
befolkningstal).
Till nästa år behöver insatskapitalet höjas till minst 10 712 000 kronor (1000
kr/inv x 10 712 inv, 2014 års befolkningstal). Förslaget från Kommuninvest
är att kommunen använder återbetalt förlagslån (utbetalades 30 september) på
1 800 000 kronor och betalar in det som kapitalinsats. Detta innebär att
kommunens nya insatskapital blir 11 440 800 kronor (1068 kr/inv x 10 712
inv, 2014 års befolkningstal).
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2020-09-29

Sida

KS 2020/00461

Beslutsunderlag

Information om kapitalisering från Kommuninvest, daterad 2020-09-03

Jonas Källman
Koncernekonomichef

Beslutet ska skickas till
Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommuninvest i Sverige AB (publ)
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2020-09-03
Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
1
Bakgrund
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och
lekmannarevisorerna uppdrag.
2
Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida
kapitaliseringen av Kommuninvest.


En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren.
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.



En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.



Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.


Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.
Insatskapital för kommuner
1000 kr/invånare
1100 kr/invånare
1200 kr/invånare
1300 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:
Insatskapital för regioner
200 kr/invånare
220 kr/invånare
240 kr/invånare
260 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024



Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs.
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.



Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte
gör.
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också
föreningsstämman beslutade.
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet.
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som
tecknade lånet.
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har
anmält att räntan på förlagslånet betalas till.
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som
insatskapital.
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Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort,
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar2020.pdf
3
Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och
medlemmarnas insatser.
30 september 2020

Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.

20 november 2020

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto
som förlagslånet utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.

30 juni 2022 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30 juni 2024 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4
Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5

Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se
alternativt 070-340 39 83.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare

Medlemsnamn

ALE KOMMUN
ALINGSÅS KOMMUN
ALVESTA KOMMUN
ANEBY KOMMUN
ARBOGA KOMMUN
ARJEPLOGS KOMMUN
ARVIDSJAURS KOMMUN
ARVIKA KOMMUN
ASKERSUNDS KOMMUN
AVESTA KOMMUN
BENGTSFORS KOMMUN
BERGS KOMMUN
BJURHOLMS KOMMUN
BJUVS KOMMUN
BODENS KOMMUN
BOLLEBYGDS KOMMUN
BOLLNÄS KOMMUN
BORGHOLMS KOMMUN
BORLÄNGE KOMMUN
BORÅS STAD
BOTKYRKA KOMMUN
BOXHOLMS KOMMUN
BROMÖLLA KOMMUN
BRÄCKE KOMMUN
BURLÖVS KOMMUN
BÅSTADS KOMMUN
DALS-EDS KOMMUN
DEGERFORS KOMMUN
DOROTEA KOMMUN
EDA KOMMUN
EKERÖ KOMMUN
EKSJÖ KOMMUN
EMMABODA KOMMUN
ENKÖPINGS KOMMUN
ESKILSTUNA KOMMUN
ESLÖVS KOMMUN
ESSUNGA KOMMUN
FAGERSTA KOMMUN
FALKENBERGS KOMMUN
FALKÖPINGS KOMMUN
FALU KOMMUN
FILIPSTADS KOMMUN
FINSPÅNGS KOMMUN
FLENS KOMMUN
FORSHAGA KOMMUN

Aktuell insats inkl
överinsats

25,580,700.00
30,405,694.00
17,552,700.00
5,883,300.00
12,267,900.00
2,598,300.00
5,835,600.00
23,193,900.00
10,007,100.00
19,819,800.00
8,600,400.00
7,338,808.00
2,205,900.00
13,886,100.00
25,098,300.00
7,786,800.00
23,934,600.00
9,612,900.00
45,643,500.00
93,255,840.00
80,010,900.00
4,789,800.00
11,362,500.00
5,816,700.00
15,687,000.00
12,977,100.00
4,319,100.00
8,577,900.00
2,785,010.00
7,607,700.00
25,477,200.00
14,938,200.00
8,260,052.00
37,703,700.00
88,864,560.00
28,961,100.00
5,082,300.00
11,957,400.00
38,654,100.00
18,821,959.00
53,294,998.00
9,551,700.00
19,035,000.00
14,617,800.00
10,241,100.00

Aktuell Insatsnivå
Förlagslån
Aktuell insats inkl.
överinsats och
förlagslån
3,400,000
4,688,000
3,388,000
1,100,000
2,088,000
700,000
1,288,000
4,600,000
1,500,000
4,100,000
2,088,000
1,200,000
600,000
2,300,000
5,888,000
1,600,000
5,200,000
0
6,500,000
0
14,588,000
888,000
2,000,000
1,688,000
2,900,000
2,200,000
600,000
1,500,000
700,000
1,300,000
0
3,200,000
1,600,000
0
17,300,000
5,800,000
1,000,000
1,900,000
5,600,000
0
7,500,000
2,200,000
4,100,000
2,500,000
2,100,000

28,980,700
35,093,694
20,940,700
6,983,300
14,355,900
3,298,300
7,123,600
27,793,900
11,507,100
23,919,800
10,688,400
8,538,808
2,805,900
16,186,100
30,986,300
9,386,800
29,134,600
9,612,900
52,143,500
93,255,840
94,598,900
5,677,800
13,362,500
7,504,700
18,587,000
15,177,100
4,919,100
10,077,900
3,485,010
8,907,700
25,477,200
18,138,200
9,860,052
37,703,700
106,164,560
34,761,100
6,082,300
13,857,400
44,254,100
18,821,959
60,794,998
11,751,700
23,135,000
17,117,800
12,341,100

FÄRGELANDA KOMMUN
GAGNEFS KOMMUN
GISLAVEDS KOMMUN
GNESTA KOMMUN
GNOSJÖ KOMMUN
GRUMS KOMMUN
GRÄSTORPS KOMMUN
GULLSPÅNGS KOMMUN
GÄLLIVARE KOMMUN
GÄVLE KOMMUN
GÖTEBORGS STAD
GÖTENE KOMMUN
HABO KOMMUN
HAGFORS KOMMUN
HALLSBERGS KOMMUN
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
HALMSTADS KOMMUN
HAMMARÖ KOMMUN
HANINGE KOMMUN
HAPARANDA KOMMUN
HEBY KOMMUN
HEDEMORA KOMMUN
HERRLJUNGA KOMMUN
HJO KOMMUN
HOFORS KOMMUN
HUDDINGE KOMMUN
HUDIKSVALLS KOMMUN
HULTSFREDS KOMMUN
HYLTE KOMMUN
HÅBO KOMMUN
HÄLLEFORS KOMMUN
HÄRJEDALENS KOMMUN
HÄRNÖSANDS KOMMUN
HÄRRYDA KOMMUN
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
HÖGANÄS KOMMUN
HÖGSBY KOMMUN
HÖRBY KOMMUN
HÖÖRS KOMMUN
JOKKMOKKS KOMMUN
JÄRFÄLLA KOMMUN
JÖNKÖPINGS KOMMUN
KALIX KOMMUN
KALMAR KOMMUN
KARLSBORGS KOMMUN
KARLSHAMNS KOMMUN
KARLSKOGA KOMMUN
KARLSKRONA KOMMUN
KARLSTADS KOMMUN
KATRINEHOLMS KOMMUN

5,845,500.00
9,021,600.00
25,863,300.00
8,089,983.00
8,759,700.00
8,050,500.00
5,067,000.00
4,706,100.00
16,407,900.00
86,986,080.00
344,418,300.00
11,772,000.00
9,999,000.00
6,626,219.00
13,783,500.00
14,036,400.00
84,983,040.00
13,878,000.00
31,565,448.00
8,847,900.00
12,379,500.00
13,576,500.00
8,438,400.00
8,084,700.00
7,256,961.00
91,213,200.00
33,569,100.00
12,364,200.00
9,250,200.00
18,030,600.00
6,242,400.00
9,201,600.00
22,279,500.00
32,661,900.00
45,508,500.00
7,951,490.00
5,203,800.00
13,434,300.00
14,193,000.00
4,564,800.00
66,970,800.00
112,183,200.00
14,600,700.00
58,208,400.00
6,107,400.00
29,097,000.00
27,048,600.00
57,913,200.00
79,515,000.00
25,699,875.00

1,300,000
2,100,000
0
1,700,000
1,300,000
1,500,000
1,100,000
1,100,000
3,600,000
11,500,000
0
2,600,000
2,000,000
2,600,000
2,100,000
3,288,000
15,700,000
2,488,000
13,700,000
2,200,000
2,700,000
2,300,000
1,600,000
1,688,000
2,388,000
17,288,000
6,900,000
2,888,000
0
3,788,000
1,200,000
2,300,000
3,688,000
4,200,000
8,600,000
3,300,000
1,288,000
2,400,000
0
1,200,000
0
20,900,000
3,000,000
11,500,000
1,200,000
5,400,000
4,400,000
8,100,000
16,000,000
4,300,000

7,145,500
11,121,600
25,863,300
9,789,983
10,059,700
9,550,500
6,167,000
5,806,100
20,007,900
98,486,080
344,418,300
14,372,000
11,999,000
9,226,219
15,883,500
17,324,400
100,683,040
16,366,000
45,265,448
11,047,900
15,079,500
15,876,500
10,038,400
9,772,700
9,644,961
108,501,200
40,469,100
15,252,200
9,250,200
21,818,600
7,442,400
11,501,600
25,967,500
36,861,900
54,108,500
11,251,490
6,491,800
15,834,300
14,193,000
5,764,800
66,970,800
133,083,200
17,600,700
69,708,400
7,307,400
34,497,000
31,448,600
66,013,200
95,515,000
29,999,875

KILS KOMMUN
KINDA KOMMUN
KIRUNA KOMMUN
KLIPPANS KOMMUN
KNIVSTA KOMMUN
KRAMFORS KOMMUN
KRISTIANSTADS KOMMUN
KRISTINEHAMNS KOMMUN
KROKOMS KOMMUN
KUMLA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSÖRS KOMMUN
KUNGÄLVS KOMMUN
KÄVLINGE KOMMUN
KÖPINGS KOMMUN
LAHOLMS KOMMUN
LANDSKRONA STAD
LAXÅ KOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
LEKSANDS KOMMUN
LERUMS KOMMUN
LESSEBO KOMMUN
LIDKÖPINGS KOMMUN
LILLA EDETS KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN
LINKÖPINGS KOMMUN
LJUNGBY KOMMUN
LJUSDALS KOMMUN
LJUSNARSBERGS KOMMUN
LOMMA KOMMUN
LUDVIKA KOMMUN
LULEÅ KOMMUN
LUNDS KOMMUN
LYCKSELE KOMMUN
LYSEKILS KOMMUN
MALUNG-SÄLENS KOMMUN
MALÅ KOMMUN
MARIESTADS KOMMUN
MARKARYDS KOMMUN
MARKS KOMMUN
MELLERUDS KOMMUN
MJÖLBY KOMMUN
MORA KOMMUN
MOTALA KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
MUNKEDALS KOMMUN
MUNKFORS KOMMUN
MÖLNDALS STAD
MÖNSTERÅS KOMMUN
MÖRBYLÅNGA KOMMUN

10,620,000.00
8,815,500.00
20,916,900.00
15,715,800.00
14,494,500.00
16,523,100.00
73,643,400.00
21,702,600.00
13,183,200.00
18,914,400.00
71,229,600.00
7,442,100.00
38,100,600.00
9,069,533.00
22,838,400.00
21,402,900.00
39,216,600.00
5,097,600.00
6,742,800.00
13,726,800.00
20,101,040.00
7,430,400.00
34,884,900.00
11,860,200.00
20,942,100.00
128,388,240.00
24,769,800.00
17,124,300.00
4,421,700.00
20,651,400.00
23,427,000.00
68,479,200.00
41,425,303.00
10,959,300.00
12,869,100.00
8,972,100.00
2,388,041.00
21,793,500.00
8,594,100.00
30,498,300.00
8,390,700.00
23,785,200.00
18,005,400.00
38,612,700.00
6,398,100.00
9,218,700.00
3,350,486.00
58,018,500.00
11,751,300.00
13,048,200.00

2,300,000
2,000,000
4,600,000
0
2,588,000
4,200,000
10,600,000
4,200,000
2,700,000
2,200,000
7,800,000
1,200,000
7,500,000
0
5,000,000
3,900,000
4,900,000
1,000,000
1,000,000
2,700,000
6,800,000
1,600,000
6,800,000
2,700,000
3,200,000
0
4,600,000
3,500,000
888,000
2,500,000
4,900,000
9,588,000
18,300,000
2,488,000
2,600,000
2,000,000
700,000
4,700,000
0
5,700,000
1,800,000
3,400,000
4,200,000
8,100,000
1,300,000
1,500,000
800,000
0
2,300,000
2,300,000

12,920,000
10,815,500
25,516,900
15,715,800
17,082,500
20,723,100
84,243,400
25,902,600
15,883,200
21,114,400
79,029,600
8,642,100
45,600,600
9,069,533
27,838,400
25,302,900
44,116,600
6,097,600
7,742,800
16,426,800
26,901,040
9,030,400
41,684,900
14,560,200
24,142,100
128,388,240
29,369,800
20,624,300
5,309,700
23,151,400
28,327,000
78,067,200
59,725,303
13,447,300
15,469,100
10,972,100
3,088,041
26,493,500
8,594,100
36,198,300
10,190,700
27,185,200
22,205,400
46,712,700
7,698,100
10,718,700
4,150,486
58,018,500
14,051,300
15,348,200

NORA KOMMUN
NORBERGS KOMMUN
NORDANSTIGS KOMMUN
NORDMALINGS KOMMUN
NORRKÖPINGS KOMMUN
NORRTÄLJE KOMMUN
NORSJÖ KOMMUN
NYBRO KOMMUN
NYKVARNS KOMMUN
NYKÖPINGS KOMMUN
NYNÄSHAMNS KOMMUN
NÄSSJÖ KOMMUN
OCKELBO KOMMUN
OLOFSTRÖMS KOMMUN
ORSA KOMMUN
ORUST KOMMUN
OSBY KOMMUN
OSKARSHAMNS KOMMUN
OVANÅKERS KOMMUN
OXELÖSUNDS KOMMUN
PAJALA KOMMUN
PARTILLE KOMMUN
PERSTORPS KOMMUN
PITEÅ KOMMUN
RAGUNDA KOMMUN
REGION GOTLAND
ROBERTSFORS KOMMUN
RONNEBY KOMMUN
RÄTTVIKS KOMMUN
SALA KOMMUN
SALEMS KOMMUN
SANDVIKENS KOMMUN
SIGTUNA KOMMUN
SIMRISHAMNS KOMMUN
SJÖBO KOMMUN
SKARA KOMMUN
SKELLEFTEÅ KOMMUN
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN
SKURUPS KOMMUN
SKÖVDE KOMMUN
SMEDJEBACKENS KOMMUN
SOLLEFTEÅ KOMMUN
SOLLENTUNA KOMMUN
SOLNA STAD
SORSELE KOMMUN
SOTENÄS KOMMUN
STAFFANSTORPS KOMMUN
STENUNGSUNDS KOMMUN
STORFORS KOMMUN
STORUMANS KOMMUN

9,316,800.00
5,222,700.00
8,559,900.00
6,376,500.00
113,603,760.00
52,802,100.00
3,758,400.00
17,742,600.00
9,172,800.00
48,157,200.00
24,750,000.00
27,405,900.00
5,270,400.00
11,727,900.00
6,130,800.00
13,548,600.00
11,545,200.00
23,670,900.00
10,322,100.00
10,395,900.00
5,176,991.00
33,584,400.00
6,604,200.00
37,965,600.00
4,848,300.00
52,202,700.00
6,051,600.00
25,398,900.00
10,230,154.00
19,732,500.00
4,384,213.00
34,049,700.00
43,317,000.00
17,158,500.00
16,573,500.00
16,839,900.00
64,821,600.00
3,987,900.00
13,650,300.00
48,199,500.00
9,640,800.00
17,798,400.00
63,225,900.00
66,636,900.00
2,264,400.00
8,105,400.00
20,694,600.00
22,747,500.00
3,695,400.00
5,359,500.00

1,300,000
900,000
1,700,000
1,300,000
21,000,000
0
800,000
3,600,000
1,600,000
0
4,600,000
6,000,000
900,000
2,488,000
1,000,000
2,000,000
2,500,000
4,300,000
2,700,000
2,200,000
600,000
0
0
5,900,000
1,100,000
7,800,000
1,200,000
5,100,000
1,900,000
3,800,000
0
4,988,000
7,200,000
3,500,000
3,500,000
3,288,000
9,888,000
700,000
2,400,000
0
1,800,000
4,200,000
0
0
700,000
1,900,000
2,700,000
4,500,000
700,000
1,300,000

10,616,800
6,122,700
10,259,900
7,676,500
134,603,760
52,802,100
4,558,400
21,342,600
10,772,800
48,157,200
29,350,000
33,405,900
6,170,400
14,215,900
7,130,800
15,548,600
14,045,200
27,970,900
13,022,100
12,595,900
5,776,991
33,584,400
6,604,200
43,865,600
5,948,300
60,002,700
7,251,600
30,498,900
12,130,154
23,532,500
4,384,213
39,037,700
50,517,000
20,658,500
20,073,500
20,127,900
74,709,600
4,687,900
16,050,300
48,199,500
11,440,800
21,998,400
63,225,900
66,636,900
2,964,400
10,005,400
23,394,600
27,247,500
4,395,400
6,659,500

STRÄNGNÄS KOMMUN
STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSUNDS KOMMUN
SUNDBYBERGS STAD
SUNNE KOMMUN
SURAHAMMARS KOMMUN
SVALÖVS KOMMUN
SVEDALA KOMMUN
SVENLJUNGA KOMMUN
SÄFFLE KOMMUN
SÄTERS KOMMUN
SÄVSJÖ KOMMUN
SÖDERHAMNS KOMMUN
SÖDERKÖPINGS KOMMUN
SÖDERTÄLJE KOMMUN
SÖLVESBORGS KOMMUN
TANUMS KOMMUN
TIBRO KOMMUN
TIDAHOLMS KOMMUN
TIERPS KOMMUN
TIMRÅ KOMMUN
TINGSRYDS KOMMUN
TJÖRNS KOMMUN
TOMELILLA KOMMUN
TORSBY KOMMUN
TORSÅS KOMMUN
TRANEMO KOMMUN
TRANÅS KOMMUN
TRELLEBORGS KOMMUN
TROLLHÄTTANS STAD
TROSA KOMMUN
TYRESÖ KOMMUN
TÖREBODA KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
ULRICEHAMNS KOMMUN
UMEÅ KOMMUN
UPPLANDS-BRO KOMMUN
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN
UPPSALA KOMMUN
UPPVIDINGE KOMMUN
VADSTENA KOMMUN
VAGGERYDS KOMMUN
VALDEMARSVIKS KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN
VANSBRO KOMMUN
VARA KOMMUN
VARBERGS KOMMUN
VAXHOLMS STAD
VETLANDA KOMMUN
VILHELMINA KOMMUN

30,490,200.00
11,424,600.00
10,540,800.00
41,499,000.00
12,082,500.00
8,926,200.00
4,950,835.00
18,415,800.00
9,455,400.00
13,800,600.00
9,977,400.00
9,990,000.00
22,910,400.00
12,961,800.00
82,609,200.00
15,444,000.00
11,111,400.00
9,777,600.00
6,359,589.00
18,220,500.00
16,222,500.00
10,978,200.00
13,783,500.00
11,706,300.00
10,792,800.00
5,601,437.00
10,476,000.00
16,574,400.00
39,023,100.00
51,236,100.00
10,677,600.00
41,559,300.00
8,164,800.00
48,165,300.00
20,919,600.00
102,321,360.00
22,758,300.00
37,634,400.00
168,061,860.00
8,299,800.00
6,653,700.00
12,034,800.00
6,891,300.00
28,772,100.00
6,024,600.00
14,037,300.00
54,379,800.00
7,622,555.00
23,982,300.00
6,124,500.00

5,900,000
1,900,000
2,200,000
0
2,288,000
2,200,000
0
2,600,000
2,000,000
3,288,000
1,788,000
2,000,000
5,000,000
2,400,000
0
3,000,000
1,700,000
0
0
3,388,000
3,400,000
2,500,000
2,188,000
2,200,000
2,500,000
1,500,000
2,400,000
3,700,000
7,400,000
6,688,000
2,200,000
0
1,600,000
6,188,000
3,888,000
12,000,000
3,500,000
0
0
1,600,000
1,100,000
2,500,000
1,288,000
0
1,188,000
0
6,400,000
2,000,000
4,700,000
1,200,000

36,390,200
13,324,600
12,740,800
41,499,000
14,370,500
11,126,200
4,950,835
21,015,800
11,455,400
17,088,600
11,765,400
11,990,000
27,910,400
15,361,800
82,609,200
18,444,000
12,811,400
9,777,600
6,359,589
21,608,500
19,622,500
13,478,200
15,971,500
13,906,300
13,292,800
7,101,437
12,876,000
20,274,400
46,423,100
57,924,100
12,877,600
41,559,300
9,764,800
54,353,300
24,807,600
114,321,360
26,258,300
37,634,400
168,061,860
9,899,800
7,753,700
14,534,800
8,179,300
28,772,100
7,212,600
14,037,300
60,779,800
9,622,555
28,682,300
7,324,500

VIMMERBY KOMMUN
VINDELNS KOMMUN
VINGÅKERS KOMMUN
VÅRGÅRDA KOMMUN
VÄNERSBORGS KOMMUN
VÄNNÄS KOMMUN
VÄRMDÖ KOMMUN
VÄRNAMO KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN
VÄXJÖ KOMMUN
YDRE KOMMUN
YSTADS KOMMUN
ÅMÅLS KOMMUN
ÅNGE KOMMUN
ÅRE KOMMUN
ÅRJÄNGS KOMMUN
ÅSELE KOMMUN
ÅSTORPS KOMMUN
ÅTVIDABERGS KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVKARLEBY KOMMUN
ÄLVSBYNS KOMMUN
ÄNGELHOLMS KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
ÖDESHÖGS KOMMUN
ÖREBRO KOMMUN
ÖRKELLJUNGA KOMMUN
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
ÖSTHAMMARS KOMMUN
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN
ÖVERKALIX KOMMUN
ÖVERTORNEÅ KOMMUN
REGION BLEKINGE
REGION KALMARLÄN
REGION DALARNA
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
REGION SÖRMLAND
REGION UPPSALA
REGION VÄRMLAND
REGION ÖREBRO LÄN
REGION GÄVLEBORG
REGION KRONOBERG
REGION NORRBOTTEN
REGION VÄSTERBOTTEN
REGION VÄSTMANLAND

13,767,300.00
4,844,700.00
8,027,100.00
9,980,100.00
34,101,000.00
7,754,400.00
37,800,000.00
20,427,324.00
32,444,100.00
99,034,963.00
3,294,000.00
25,893,900.00
11,093,400.00
8,545,500.00
9,499,500.00
8,823,600.00
2,138,425.00
14,245,200.00
10,383,300.00
14,317,200.00
6,346,800.00
8,363,700.00
7,353,900.00
36,206,100.00
11,630,700.00
4,716,000.00
118,884,960.00
8,759,700.00
49,723,200.00
19,734,300.00
12,691,800.00
3,068,100.00
4,142,700.00
6,467,806.00
9,817,840.00
50,585,040.00
17,805,452.00
50,519,880.00
17,435,306.00
49,444,380.00
51,867,000.00
12,084,730.00
34,446,420.00
10,405,465.00
48,627,720.00
47,106,540.00

2,700,000
1,188,000
1,600,000
1,500,000
4,700,000
1,700,000
0
0
5,400,000
14,100,000
900,000
5,300,000
0
2,188,000
600,000
600,000
700,000
2,200,000
2,100,000
2,900,000
1,400,000
1,588,000
1,700,000
5,300,000
2,000,000
900,000
14,188,000
1,800,000
10,600,000
3,800,000
2,400,000
800,000
888,000
0
0
0
0
16,688,000
12,488,000
11,500,000
17,000,000
24,300,000
0
9,700,000
0
10,088,000

16,467,300
6,032,700
9,627,100
11,480,100
38,801,000
9,454,400
37,800,000
20,427,324
37,844,100
113,134,963
4,194,000
31,193,900
11,093,400
10,733,500
10,099,500
9,423,600
2,838,425
16,445,200
12,483,300
17,217,200
7,746,800
9,951,700
9,053,900
41,506,100
13,630,700
5,616,000
133,072,960
10,559,700
60,323,200
23,534,300
15,091,800
3,868,100
5,030,700
6,467,806
9,817,840
50,585,040
17,805,452
67,207,880
29,923,306
60,944,380
68,867,000
36,384,730
34,446,420
20,105,465
48,627,720
57,194,540

Ny insatsnivå

28,423,000
41,420,000
19,503,000
6,537,000
13,631,000
2,887,000
6,484,000
25,771,000
11,119,000
22,022,000
9,556,000
7,067,000
2,451,000
15,429,000
27,887,000
8,652,000
26,594,000
10,681,000
50,715,000
103,617,600
88,901,000
5,322,000
12,625,000
6,463,000
17,430,000
14,419,000
4,799,000
9,531,000
2,757,000
8,453,000
28,308,000
16,598,000
9,009,000
41,893,000
98,738,400
32,179,000
5,647,000
13,286,000
42,949,000
33,246,000
58,340,000
10,613,000
21,150,000
16,242,000
11,379,000

Insatsnivå 1000
Att betala in exk
förlagslån

2,842,300
11,014,306
1,950,300
653,700
1,363,100
288,700
648,400
2,577,100
1,111,900
2,202,200
955,600
0
245,100
1,542,900
2,788,700
865,200
2,659,400
1,068,100
5,071,500
10,361,760
8,890,100
532,200
1,262,500
646,300
1,743,000
1,441,900
479,900
953,100
0
845,300
2,830,800
1,659,800
748,948
4,189,300
9,873,840
3,217,900
564,700
1,328,600
4,294,900
14,424,041
5,045,002
1,061,300
2,115,000
1,624,200
1,137,900

Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
0.00
6,326,306.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,068,100.00
0.00
10,361,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,830,800.00
0.00
0.00
4,189,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,424,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

31,265,300
45,562,000
21,453,300
7,190,700
14,994,100
3,175,700
7,132,400
28,348,100
12,230,900
24,224,200
10,511,600
7,773,700
2,696,100
16,971,900
30,675,700
9,517,200
29,253,400
11,749,100
55,786,500
113,979,360
97,791,100
5,854,200
13,887,500
7,109,300
19,173,000
15,860,900
5,278,900
10,484,100
3,032,700
9,298,300
31,138,800
18,257,800
9,909,900
46,082,300
108,612,240
35,396,900
6,211,700
14,614,600
47,243,900
36,570,600
64,174,000
11,674,300
23,265,000
17,866,200
12,516,900

Insatsnivå 1100
Att betala in exk
förlagslån

5,684,600
15,156,306
3,900,600
1,307,400
2,726,200
577,400
1,296,800
5,154,200
2,223,800
4,404,400
1,911,200
434,892
490,200
3,085,800
5,577,400
1,730,400
5,318,800
2,136,200
10,143,000
20,723,520
17,780,200
1,064,400
2,525,000
1,292,600
3,486,000
2,883,800
959,800
1,906,200
247,690
1,690,600
5,661,600
3,319,600
1,649,848
8,378,600
19,747,680
6,435,800
1,129,400
2,657,200
8,589,800
17,748,641
10,879,002
2,122,600
4,230,000
3,248,400
2,275,800

6,495,000
10,024,000
28,737,000
11,365,000
9,733,000
8,945,000
5,630,000
5,229,000
18,231,000
96,651,200
382,687,000
13,080,000
11,110,000
11,606,000
15,315,000
15,596,000
94,425,600
15,420,000
91,676,000
9,831,000
13,755,000
15,085,000
9,376,000
8,983,000
9,588,000
101,348,000
37,299,000
13,738,000
10,278,000
20,034,000
6,936,000
10,224,000
24,755,000
36,291,000
50,565,000
26,942,000
5,782,000
14,927,000
15,770,000
5,072,000
74,412,000
124,648,000
16,223,000
64,676,000
6,786,000
32,330,000
30,054,000
64,348,000
88,350,000
34,755,000

649,500
1,002,400
2,873,700
3,275,017
973,300
894,500
563,000
522,900
1,823,100
9,665,120
38,268,700
1,308,000
1,111,000
4,979,781
1,531,500
1,559,600
9,442,560
1,542,000
60,110,552
983,100
1,375,500
1,508,500
937,600
898,300
2,331,039
10,134,800
3,729,900
1,373,800
1,027,800
2,003,400
693,600
1,022,400
2,475,500
3,629,100
5,056,500
18,990,510
578,200
1,492,700
1,577,000
507,200
7,441,200
12,464,800
1,622,300
6,467,600
678,600
3,233,000
3,005,400
6,434,800
8,835,000
9,055,125

0.00
0.00
2,873,700.00
1,575,017.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,268,700.00
0.00
0.00
2,379,781.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,410,552.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,027,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,690,510.00
0.00
0.00
1,577,000.00
0.00
7,441,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,755,125.00

7,144,500
11,026,400
31,610,700
12,501,500
10,706,300
9,839,500
6,193,000
5,751,900
20,054,100
106,316,320
420,955,700
14,388,000
12,221,000
12,766,600
16,846,500
17,155,600
103,868,160
16,962,000
100,843,600
10,814,100
15,130,500
16,593,500
10,313,600
9,881,300
10,546,800
111,482,800
41,028,900
15,111,800
11,305,800
22,037,400
7,629,600
11,246,400
27,230,500
39,920,100
55,621,500
29,636,200
6,360,200
16,419,700
17,347,000
5,579,200
81,853,200
137,112,800
17,845,300
71,143,600
7,464,600
35,563,000
33,059,400
70,782,800
97,185,000
38,230,500

1,299,000
2,004,800
5,747,400
4,411,517
1,946,600
1,789,000
1,126,000
1,045,800
3,646,200
19,330,240
76,537,400
2,616,000
2,222,000
6,140,381
3,063,000
3,119,200
18,885,120
3,084,000
69,278,152
1,966,200
2,751,000
3,017,000
1,875,200
1,796,600
3,289,839
20,269,600
7,459,800
2,747,600
2,055,600
4,006,800
1,387,200
2,044,800
4,951,000
7,258,200
10,113,000
21,684,710
1,156,400
2,985,400
3,154,000
1,014,400
14,882,400
24,929,600
3,244,600
12,935,200
1,357,200
6,466,000
6,010,800
12,869,600
17,670,000
12,530,625

11,800,000
9,795,000
23,241,000
17,462,000
16,105,000
18,359,000
81,826,000
24,114,000
14,648,000
21,016,000
79,144,000
8,269,000
42,334,000
31,705,000
25,376,000
23,781,000
43,574,000
5,664,000
7,492,000
15,252,000
42,568,000
8,256,000
38,761,000
13,178,000
23,269,000
142,653,600
27,522,000
19,027,000
4,913,000
22,946,000
26,030,000
76,088,000
117,948,000
12,177,000
14,299,000
9,969,000
3,068,000
24,215,000
9,549,000
33,887,000
9,323,000
26,428,000
20,006,000
42,903,000
7,109,000
10,243,000
3,663,000
64,465,000
13,057,000
14,498,000

1,180,000
979,500
2,324,100
1,746,200
1,610,500
1,835,900
8,182,600
2,411,400
1,464,800
2,101,600
7,914,400
826,900
4,233,400
22,635,467
2,537,600
2,378,100
4,357,400
566,400
749,200
1,525,200
22,466,960
825,600
3,876,100
1,317,800
2,326,900
14,265,360
2,752,200
1,902,700
491,300
2,294,600
2,603,000
7,608,800
76,522,697
1,217,700
1,429,900
996,900
679,959
2,421,500
954,900
3,388,700
932,300
2,642,800
2,000,600
4,290,300
710,900
1,024,300
312,514
6,446,500
1,305,700
1,449,800

0.00
0.00
0.00
1,746,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114,400.00
0.00
0.00
22,635,467.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,666,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,265,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,222,697.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
954,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,446,500.00
0.00
0.00

12,980,000
10,774,500
25,565,100
19,208,200
17,715,500
20,194,900
90,008,600
26,525,400
16,112,800
23,117,600
87,058,400
9,095,900
46,567,400
34,875,500
27,913,600
26,159,100
47,931,400
6,230,400
8,241,200
16,777,200
46,824,800
9,081,600
42,637,100
14,495,800
25,595,900
156,918,960
30,274,200
20,929,700
5,404,300
25,240,600
28,633,000
83,696,800
129,742,800
13,394,700
15,728,900
10,965,900
3,374,800
26,636,500
10,503,900
37,275,700
10,255,300
29,070,800
22,006,600
47,193,300
7,819,900
11,267,300
4,029,300
70,911,500
14,362,700
15,947,800

2,360,000
1,959,000
4,648,200
3,492,400
3,221,000
3,671,800
16,365,200
4,822,800
2,929,600
4,203,200
15,828,800
1,653,800
8,466,800
25,805,967
5,075,200
4,756,200
8,714,800
1,132,800
1,498,400
3,050,400
26,723,760
1,651,200
7,752,200
2,635,600
4,653,800
28,530,720
5,504,400
3,805,400
982,600
4,589,200
5,206,000
15,217,600
88,317,497
2,435,400
2,859,800
1,993,800
986,759
4,843,000
1,909,800
6,777,400
1,864,600
5,285,600
4,001,200
8,580,600
1,421,800
2,048,600
678,814
12,893,000
2,611,400
2,899,600

10,352,000
5,803,000
9,511,000
7,085,000
126,226,400
58,669,000
4,176,000
19,714,000
10,192,000
53,508,000
27,500,000
30,451,000
5,856,000
13,031,000
6,812,000
15,054,000
12,828,000
26,301,000
11,469,000
11,551,000
6,052,000
37,316,000
7,338,000
42,184,000
5,387,000
58,003,000
6,724,000
28,221,000
10,748,000
21,925,000
16,750,000
37,833,000
48,130,000
19,065,000
18,415,000
18,711,000
72,024,000
4,431,000
15,167,000
53,555,000
10,712,000
19,776,000
70,251,000
74,041,000
2,516,000
9,006,000
22,994,000
25,275,000
4,106,000
5,955,000

1,035,200
580,300
951,100
708,500
12,622,640
5,866,900
417,600
1,971,400
1,019,200
5,350,800
2,750,000
3,045,100
585,600
1,303,100
681,200
1,505,400
1,282,800
2,630,100
1,146,900
1,155,100
875,009
3,731,600
733,800
4,218,400
538,700
5,800,300
672,400
2,822,100
517,846
2,192,500
12,365,787
3,783,300
4,813,000
1,906,500
1,841,500
1,871,100
7,202,400
443,100
1,516,700
5,355,500
1,071,200
1,977,600
7,025,100
7,404,100
251,600
900,600
2,299,400
2,527,500
410,600
595,500

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,866,900.00
0.00
0.00
0.00
5,350,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
275,009.00
3,731,600.00
733,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,365,787.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,355,500.00
0.00
0.00
7,025,100.00
7,404,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11,387,200
6,383,300
10,462,100
7,793,500
138,849,040
64,535,900
4,593,600
21,685,400
11,211,200
58,858,800
30,250,000
33,496,100
6,441,600
14,334,100
7,493,200
16,559,400
14,110,800
28,931,100
12,615,900
12,706,100
6,657,200
41,047,600
8,071,800
46,402,400
5,925,700
63,803,300
7,396,400
31,043,100
11,822,800
24,117,500
18,425,000
41,616,300
52,943,000
20,971,500
20,256,500
20,582,100
79,226,400
4,874,100
16,683,700
58,910,500
11,783,200
21,753,600
77,276,100
81,445,100
2,767,600
9,906,600
25,293,400
27,802,500
4,516,600
6,550,500

2,070,400
1,160,600
1,902,200
1,417,000
25,245,280
11,733,800
835,200
3,942,800
2,038,400
10,701,600
5,500,000
6,090,200
1,171,200
2,606,200
1,362,400
3,010,800
2,565,600
5,260,200
2,293,800
2,310,200
1,480,209
7,463,200
1,467,600
8,436,800
1,077,400
11,600,600
1,344,800
5,644,200
1,592,646
4,385,000
14,040,787
7,566,600
9,626,000
3,813,000
3,683,000
3,742,200
14,404,800
886,200
3,033,400
10,711,000
2,142,400
3,955,200
14,050,200
14,808,200
503,200
1,801,200
4,598,800
5,055,000
821,200
1,191,000

33,878,000
12,694,000
11,712,000
46,110,000
13,425,000
9,918,000
14,268,000
20,462,000
10,506,000
15,334,000
11,086,000
11,100,000
25,456,000
14,402,000
91,788,000
17,160,000
12,346,000
10,864,000
12,846,000
20,245,000
18,025,000
12,198,000
15,315,000
13,007,000
11,992,000
7,125,000
11,640,000
18,416,000
43,359,000
56,929,000
11,864,000
46,177,000
9,072,000
53,517,000
23,244,000
113,690,400
25,287,000
41,816,000
186,735,400
9,222,000
7,393,000
13,372,000
7,657,000
31,969,000
6,694,000
15,597,000
60,422,000
12,003,000
26,647,000
6,805,000

3,387,800
1,269,400
1,171,200
4,611,000
1,342,500
991,800
9,317,165
2,046,200
1,050,600
1,533,400
1,108,600
1,110,000
2,545,600
1,440,200
9,178,800
1,716,000
1,234,600
1,086,400
6,486,411
2,024,500
1,802,500
1,219,800
1,531,500
1,300,700
1,199,200
1,523,563
1,164,000
1,841,600
4,335,900
5,692,900
1,186,400
4,617,700
907,200
5,351,700
2,324,400
11,369,040
2,528,700
4,181,600
18,673,540
922,200
739,300
1,337,200
765,700
3,196,900
669,400
1,559,700
6,042,200
4,380,445
2,664,700
680,500

0.00
0.00
0.00
4,611,000.00
0.00
0.00
9,317,165.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,178,800.00
0.00
0.00
1,086,400.00
6,486,411.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,563.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,617,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,181,600.00
18,673,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,196,900.00
0.00
1,559,700.00
0.00
2,380,445.00
0.00
0.00

37,265,800
13,963,400
12,883,200
50,721,000
14,767,500
10,909,800
15,694,800
22,508,200
11,556,600
16,867,400
12,194,600
12,210,000
28,001,600
15,842,200
100,966,800
18,876,000
13,580,600
11,950,400
14,130,600
22,269,500
19,827,500
13,417,800
16,846,500
14,307,700
13,191,200
7,837,500
12,804,000
20,257,600
47,694,900
62,621,900
13,050,400
50,794,700
9,979,200
58,868,700
25,568,400
125,059,440
27,815,700
45,997,600
205,408,940
10,144,200
8,132,300
14,709,200
8,422,700
35,165,900
7,363,400
17,156,700
66,464,200
13,203,300
29,311,700
7,485,500

6,775,600
2,538,800
2,342,400
9,222,000
2,685,000
1,983,600
10,743,965
4,092,400
2,101,200
3,066,800
2,217,200
2,220,000
5,091,200
2,880,400
18,357,600
3,432,000
2,469,200
2,172,800
7,771,011
4,049,000
3,605,000
2,439,600
3,063,000
2,601,400
2,398,400
2,236,063
2,328,000
3,683,200
8,671,800
11,385,800
2,372,800
9,235,400
1,814,400
10,703,400
4,648,800
22,738,080
5,057,400
8,363,200
37,347,080
1,844,400
1,478,600
2,674,400
1,531,400
6,393,800
1,338,800
3,119,400
12,084,400
5,580,745
5,329,400
1,361,000

15,297,000
5,383,000
8,919,000
11,089,000
37,890,000
8,616,000
42,000,000
34,560,000
36,049,000
86,970,000
3,660,000
28,771,000
12,326,000
9,495,000
10,555,000
9,804,000
2,794,000
15,828,000
11,537,000
15,908,000
7,052,000
9,293,000
8,171,000
40,229,000
12,923,000
5,240,000
132,094,400
9,733,000
55,248,000
21,927,000
14,102,000
3,409,000
4,603,000
31,921,200
49,089,200
56,205,600
26,162,000
56,133,200
76,742,600
54,938,200
57,630,000
57,476,400
38,273,800
50,018,600
54,030,800
52,340,600

1,529,700
538,300
891,900
1,108,900
3,789,000
861,600
4,200,000
14,132,676
3,604,900
0
366,000
2,877,100
1,232,600
949,500
1,055,500
980,400
655,575
1,582,800
1,153,700
1,590,800
705,200
929,300
817,100
4,022,900
1,292,300
524,000
13,209,440
973,300
5,524,800
2,192,700
1,410,200
340,900
460,300
25,453,394
39,271,360
5,620,560
8,356,548
5,613,320
59,307,294
5,493,820
5,763,000
45,391,670
3,827,380
39,613,135
5,403,080
5,234,060

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,200,000.00
14,132,676.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,232,600.00
0.00
455,500.00
380,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,453,394.00
39,271,360.00
5,620,560.00
8,356,548.00
0.00
46,819,294.00
0.00
0.00
21,091,670.00
3,827,380.00
29,913,135.00
5,403,080.00
0.00

16,826,700
5,921,300
9,810,900
12,197,900
41,679,000
9,477,600
46,200,000
38,016,000
39,653,900
95,667,000
4,026,000
31,648,100
13,558,600
10,444,500
11,610,500
10,784,400
3,073,400
17,410,800
12,690,700
17,498,800
7,757,200
10,222,300
8,988,100
44,251,900
14,215,300
5,764,000
145,303,840
10,706,300
60,772,800
24,119,700
15,512,200
3,749,900
5,063,300
35,113,320
53,998,120
61,826,160
28,778,200
61,746,520
84,416,860
60,432,020
63,393,000
63,224,040
42,101,180
55,020,460
59,433,880
57,574,660

3,059,400
1,076,600
1,783,800
2,217,800
7,578,000
1,723,200
8,400,000
17,588,676
7,209,800
0
732,000
5,754,200
2,465,200
1,899,000
2,111,000
1,960,800
934,975
3,165,600
2,307,400
3,181,600
1,410,400
1,858,600
1,634,200
8,045,800
2,584,600
1,048,000
26,418,880
1,946,600
11,049,600
4,385,400
2,820,400
681,800
920,600
28,645,514
44,180,280
11,241,120
10,972,748
11,226,640
66,981,554
10,987,640
11,526,000
51,139,310
7,654,760
44,614,995
10,806,160
10,468,120

nsatsnivå 1100
Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
2,284,600
10,468,306
512,600
207,400
638,200
0
8,800
554,200
723,800
304,400
0
0
0
785,800
0
130,400
118,800
2,136,200
3,643,000
20,723,520
3,192,200
176,400
525,000
0
586,000
683,800
359,800
406,200
0
390,600
5,661,600
119,600
49,848
8,378,600
2,447,680
635,800
129,400
757,200
2,989,800
17,748,641
3,379,002
0
130,000
748,400
175,800

34,107,600
49,704,000
23,403,600
7,844,400
16,357,200
3,464,400
7,780,800
30,925,200
13,342,800
26,426,400
11,467,200
8,480,400
2,941,200
18,514,800
33,464,400
10,382,400
31,912,800
12,817,200
60,858,000
124,341,120
106,681,200
6,386,400
15,150,000
7,755,600
20,916,000
17,302,800
5,758,800
11,437,200
3,308,400
10,143,600
33,969,600
19,917,600
10,810,800
50,271,600
118,486,080
38,614,800
6,776,400
15,943,200
51,538,800
39,895,200
70,008,000
12,735,600
25,380,000
19,490,400
13,654,800

Insatsnivå 1200
Att betala in exk
förlagslån

8,526,900
19,298,306
5,850,900
1,961,100
4,089,300
866,100
1,945,200
7,731,300
3,335,700
6,606,600
2,866,800
1,141,592
735,300
4,628,700
8,366,100
2,595,600
7,978,200
3,204,300
15,214,500
31,085,280
26,670,300
1,596,600
3,787,500
1,938,900
5,229,000
4,325,700
1,439,700
2,859,300
523,390
2,535,900
8,492,400
4,979,400
2,550,748
12,567,900
29,621,520
9,653,700
1,694,100
3,985,800
12,884,700
21,073,241
16,713,002
3,183,900
6,345,000
4,872,600
3,413,700

Insatsnivå 1300
Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
5,126,900
14,610,306
2,462,900
861,100
2,001,300
166,100
657,200
3,131,300
1,835,700
2,506,600
778,800
0
135,300
2,328,700
2,478,100
995,600
2,778,200
3,204,300
8,714,500
31,085,280
12,082,300
708,600
1,787,500
250,900
2,329,000
2,125,700
839,700
1,359,300
0
1,235,900
8,492,400
1,779,400
950,748
12,567,900
12,321,520
3,853,700
694,100
2,085,800
7,284,700
21,073,241
9,213,002
983,900
2,245,000
2,372,600
1,313,700

36,949,900
53,846,000
25,353,900
8,498,100
17,720,300
3,753,100
8,429,200
33,502,300
14,454,700
28,628,600
12,422,800
9,187,100
3,186,300
20,057,700
36,253,100
11,247,600
34,572,200
13,885,300
65,929,500
134,702,880
115,571,300
6,918,600
16,412,500
8,401,900
22,659,000
18,744,700
6,238,700
12,390,300
3,584,100
10,988,900
36,800,400
21,577,400
11,711,700
54,460,900
128,359,920
41,832,700
7,341,100
17,271,800
55,833,700
43,219,800
75,842,000
13,796,900
27,495,000
21,114,600
14,792,700

0
0
5,747,400
2,711,517
646,600
289,000
26,000
0
46,200
7,830,240
76,537,400
16,000
222,000
3,540,381
963,000
0
3,185,120
596,000
55,578,152
0
51,000
717,000
275,200
108,600
901,839
2,981,600
559,800
0
2,055,600
218,800
187,200
0
1,263,000
3,058,200
1,513,000
18,384,710
0
585,400
3,154,000
0
14,882,400
4,029,600
244,600
1,435,200
157,200
1,066,000
1,610,800
4,769,600
1,670,000
8,230,625

7,794,000
12,028,800
34,484,400
13,638,000
11,679,600
10,734,000
6,756,000
6,274,800
21,877,200
115,981,440
459,224,400
15,696,000
13,332,000
13,927,200
18,378,000
18,715,200
113,310,720
18,504,000
110,011,200
11,797,200
16,506,000
18,102,000
11,251,200
10,779,600
11,505,600
121,617,600
44,758,800
16,485,600
12,333,600
24,040,800
8,323,200
12,268,800
29,706,000
43,549,200
60,678,000
32,330,400
6,938,400
17,912,400
18,924,000
6,086,400
89,294,400
149,577,600
19,467,600
77,611,200
8,143,200
38,796,000
36,064,800
77,217,600
106,020,000
41,706,000

1,948,500
3,007,200
8,621,100
5,548,017
2,919,900
2,683,500
1,689,000
1,568,700
5,469,300
28,995,360
114,806,100
3,924,000
3,333,000
7,300,981
4,594,500
4,678,800
28,327,680
4,626,000
78,445,752
2,949,300
4,126,500
4,525,500
2,812,800
2,694,900
4,248,639
30,404,400
11,189,700
4,121,400
3,083,400
6,010,200
2,080,800
3,067,200
7,426,500
10,887,300
15,169,500
24,378,910
1,734,600
4,478,100
4,731,000
1,521,600
22,323,600
37,394,400
4,866,900
19,402,800
2,035,800
9,699,000
9,016,200
19,304,400
26,505,000
16,006,125

648,500
907,200
8,621,100
3,848,017
1,619,900
1,183,500
589,000
468,700
1,869,300
17,495,360
114,806,100
1,324,000
1,333,000
4,700,981
2,494,500
1,390,800
12,627,680
2,138,000
64,745,752
749,300
1,426,500
2,225,500
1,212,800
1,006,900
1,860,639
13,116,400
4,289,700
1,233,400
3,083,400
2,222,200
880,800
767,200
3,738,500
6,687,300
6,569,500
21,078,910
446,600
2,078,100
4,731,000
321,600
22,323,600
16,494,400
1,866,900
7,902,800
835,800
4,299,000
4,616,200
11,204,400
10,505,000
11,706,125

8,443,500
13,031,200
37,358,100
14,774,500
12,652,900
11,628,500
7,319,000
6,797,700
23,700,300
125,646,560
497,493,100
17,004,000
14,443,000
15,087,800
19,909,500
20,274,800
122,753,280
20,046,000
119,178,800
12,780,300
17,881,500
19,610,500
12,188,800
11,677,900
12,464,400
131,752,400
48,488,700
17,859,400
13,361,400
26,044,200
9,016,800
13,291,200
32,181,500
47,178,300
65,734,500
35,024,600
7,516,600
19,405,100
20,501,000
6,593,600
96,735,600
162,042,400
21,089,900
84,078,800
8,821,800
42,029,000
39,070,200
83,652,400
114,855,000
45,181,500

60,000
0
48,200
3,492,400
633,000
0
5,765,200
622,800
229,600
2,003,200
8,028,800
453,800
966,800
25,805,967
75,200
856,200
3,814,800
132,800
498,400
350,400
19,923,760
51,200
952,200
0
1,453,800
28,530,720
904,400
305,400
94,600
2,089,200
306,000
5,629,600
70,017,497
0
259,800
0
286,759
143,000
1,909,800
1,077,400
64,600
1,885,600
0
480,600
121,800
548,600
0
12,893,000
311,400
599,600

14,160,000
11,754,000
27,889,200
20,954,400
19,326,000
22,030,800
98,191,200
28,936,800
17,577,600
25,219,200
94,972,800
9,922,800
50,800,800
38,046,000
30,451,200
28,537,200
52,288,800
6,796,800
8,990,400
18,302,400
51,081,600
9,907,200
46,513,200
15,813,600
27,922,800
171,184,320
33,026,400
22,832,400
5,895,600
27,535,200
31,236,000
91,305,600
141,537,600
14,612,400
17,158,800
11,962,800
3,681,600
29,058,000
11,458,800
40,664,400
11,187,600
31,713,600
24,007,200
51,483,600
8,530,800
12,291,600
4,395,600
77,358,000
15,668,400
17,397,600

3,540,000
2,938,500
6,972,300
5,238,600
4,831,500
5,507,700
24,547,800
7,234,200
4,394,400
6,304,800
23,743,200
2,480,700
12,700,200
28,976,467
7,612,800
7,134,300
13,072,200
1,699,200
2,247,600
4,575,600
30,980,560
2,476,800
11,628,300
3,953,400
6,980,700
42,796,080
8,256,600
5,708,100
1,473,900
6,883,800
7,809,000
22,826,400
100,112,297
3,653,100
4,289,700
2,990,700
1,293,559
7,264,500
2,864,700
10,166,100
2,796,900
7,928,400
6,001,800
12,870,900
2,132,700
3,072,900
1,045,114
19,339,500
3,917,100
4,349,400

1,240,000
938,500
2,372,300
5,238,600
2,243,500
1,307,700
13,947,800
3,034,200
1,694,400
4,104,800
15,943,200
1,280,700
5,200,200
28,976,467
2,612,800
3,234,300
8,172,200
699,200
1,247,600
1,875,600
24,180,560
876,800
4,828,300
1,253,400
3,780,700
42,796,080
3,656,600
2,208,100
585,900
4,383,800
2,909,000
13,238,400
81,812,297
1,165,100
1,689,700
990,700
593,559
2,564,500
2,864,700
4,466,100
996,900
4,528,400
1,801,800
4,770,900
832,700
1,572,900
245,114
19,339,500
1,617,100
2,049,400

15,340,000
12,733,500
30,213,300
22,700,600
20,936,500
23,866,700
106,373,800
31,348,200
19,042,400
27,320,800
102,887,200
10,749,700
55,034,200
41,216,500
32,988,800
30,915,300
56,646,200
7,363,200
9,739,600
19,827,600
55,338,400
10,732,800
50,389,300
17,131,400
30,249,700
185,449,680
35,778,600
24,735,100
6,386,900
29,829,800
33,839,000
98,914,400
153,332,400
15,830,100
18,588,700
12,959,700
3,988,400
31,479,500
12,413,700
44,053,100
12,119,900
34,356,400
26,007,800
55,773,900
9,241,700
13,315,900
4,761,900
83,804,500
16,974,100
18,847,400

770,400
260,600
202,200
117,000
4,245,280
11,733,800
35,200
342,800
438,400
10,701,600
900,000
90,200
271,200
118,200
362,400
1,010,800
65,600
960,200
0
110,200
880,209
7,463,200
1,467,600
2,536,800
0
3,800,600
144,800
544,200
0
585,000
14,040,787
2,578,600
2,426,000
313,000
183,000
454,200
4,516,800
186,200
633,400
10,711,000
342,400
0
14,050,200
14,808,200
0
0
1,898,800
555,000
121,200
0

12,422,400
6,963,600
11,413,200
8,502,000
151,471,680
70,402,800
5,011,200
23,656,800
12,230,400
64,209,600
33,000,000
36,541,200
7,027,200
15,637,200
8,174,400
18,064,800
15,393,600
31,561,200
13,762,800
13,861,200
7,262,400
44,779,200
8,805,600
50,620,800
6,464,400
69,603,600
8,068,800
33,865,200
12,897,600
26,310,000
20,100,000
45,399,600
57,756,000
22,878,000
22,098,000
22,453,200
86,428,800
5,317,200
18,200,400
64,266,000
12,854,400
23,731,200
84,301,200
88,849,200
3,019,200
10,807,200
27,592,800
30,330,000
4,927,200
7,146,000

3,105,600
1,740,900
2,853,300
2,125,500
37,867,920
17,600,700
1,252,800
5,914,200
3,057,600
16,052,400
8,250,000
9,135,300
1,756,800
3,909,300
2,043,600
4,516,200
3,848,400
7,890,300
3,440,700
3,465,300
2,085,409
11,194,800
2,201,400
12,655,200
1,616,100
17,400,900
2,017,200
8,466,300
2,667,446
6,577,500
15,715,787
11,349,900
14,439,000
5,719,500
5,524,500
5,613,300
21,607,200
1,329,300
4,550,100
16,066,500
3,213,600
5,932,800
21,075,300
22,212,300
754,800
2,701,800
6,898,200
7,582,500
1,231,800
1,786,500

1,805,600
840,900
1,153,300
825,500
16,867,920
17,600,700
452,800
2,314,200
1,457,600
16,052,400
3,650,000
3,135,300
856,800
1,421,300
1,043,600
2,516,200
1,348,400
3,590,300
740,700
1,265,300
1,485,409
11,194,800
2,201,400
6,755,200
516,100
9,600,900
817,200
3,366,300
767,446
2,777,500
15,715,787
6,361,900
7,239,000
2,219,500
2,024,500
2,325,300
11,719,200
629,300
2,150,100
16,066,500
1,413,600
1,732,800
21,075,300
22,212,300
54,800
801,800
4,198,200
3,082,500
531,800
486,500

13,457,600
7,543,900
12,364,300
9,210,500
164,094,320
76,269,700
5,428,800
25,628,200
13,249,600
69,560,400
35,750,000
39,586,300
7,612,800
16,940,300
8,855,600
19,570,200
16,676,400
34,191,300
14,909,700
15,016,300
7,867,600
48,510,800
9,539,400
54,839,200
7,003,100
75,403,900
8,741,200
36,687,300
13,972,400
28,502,500
21,775,000
49,182,900
62,569,000
24,784,500
23,939,500
24,324,300
93,631,200
5,760,300
19,717,100
69,621,500
13,925,600
25,708,800
91,326,300
96,253,300
3,270,800
11,707,800
29,892,200
32,857,500
5,337,800
7,741,500

875,600
638,800
142,400
9,222,000
397,000
0
10,743,965
1,492,400
101,200
0
429,200
220,000
91,200
480,400
18,357,600
432,000
769,200
2,172,800
7,771,011
661,000
205,000
0
875,000
401,400
0
736,063
0
0
1,271,800
4,697,800
172,800
9,235,400
214,400
4,515,400
760,800
10,738,080
1,557,400
8,363,200
37,347,080
244,400
378,600
174,400
243,400
6,393,800
150,800
3,119,400
5,684,400
3,580,745
629,400
161,000

40,653,600
15,232,800
14,054,400
55,332,000
16,110,000
11,901,600
17,121,600
24,554,400
12,607,200
18,400,800
13,303,200
13,320,000
30,547,200
17,282,400
110,145,600
20,592,000
14,815,200
13,036,800
15,415,200
24,294,000
21,630,000
14,637,600
18,378,000
15,608,400
14,390,400
8,550,000
13,968,000
22,099,200
52,030,800
68,314,800
14,236,800
55,412,400
10,886,400
64,220,400
27,892,800
136,428,480
30,344,400
50,179,200
224,082,480
11,066,400
8,871,600
16,046,400
9,188,400
38,362,800
8,032,800
18,716,400
72,506,400
14,403,600
31,976,400
8,166,000

10,163,400
3,808,200
3,513,600
13,833,000
4,027,500
2,975,400
12,170,765
6,138,600
3,151,800
4,600,200
3,325,800
3,330,000
7,636,800
4,320,600
27,536,400
5,148,000
3,703,800
3,259,200
9,055,611
6,073,500
5,407,500
3,659,400
4,594,500
3,902,100
3,597,600
2,948,563
3,492,000
5,524,800
13,007,700
17,078,700
3,559,200
13,853,100
2,721,600
16,055,100
6,973,200
34,107,120
7,586,100
12,544,800
56,020,620
2,766,600
2,217,900
4,011,600
2,297,100
9,590,700
2,008,200
4,679,100
18,126,600
6,781,045
7,994,100
2,041,500

4,263,400
1,908,200
1,313,600
13,833,000
1,739,500
775,400
12,170,765
3,538,600
1,151,800
1,312,200
1,537,800
1,330,000
2,636,800
1,920,600
27,536,400
2,148,000
2,003,800
3,259,200
9,055,611
2,685,500
2,007,500
1,159,400
2,406,500
1,702,100
1,097,600
1,448,563
1,092,000
1,824,800
5,607,700
10,390,700
1,359,200
13,853,100
1,121,600
9,867,100
3,085,200
22,107,120
4,086,100
12,544,800
56,020,620
1,166,600
1,117,900
1,511,600
1,009,100
9,590,700
820,200
4,679,100
11,726,600
4,781,045
3,294,100
841,500

44,041,400
16,502,200
15,225,600
59,943,000
17,452,500
12,893,400
18,548,400
26,600,600
13,657,800
19,934,200
14,411,800
14,430,000
33,092,800
18,722,600
119,324,400
22,308,000
16,049,800
14,123,200
16,699,800
26,318,500
23,432,500
15,857,400
19,909,500
16,909,100
15,589,600
9,262,500
15,132,000
23,940,800
56,366,700
74,007,700
15,423,200
60,030,100
11,793,600
69,572,100
30,217,200
147,797,520
32,873,100
54,360,800
242,756,020
11,988,600
9,610,900
17,383,600
9,954,100
41,559,700
8,702,200
20,276,100
78,548,600
15,603,900
34,641,100
8,846,500

359,400
0
183,800
717,800
2,878,000
23,200
8,400,000
17,588,676
1,809,800
0
0
454,200
2,465,200
0
1,511,000
1,360,800
234,975
965,600
207,400
281,600
10,400
270,600
0
2,745,800
584,600
148,000
12,230,880
146,600
449,600
585,400
420,400
0
32,600
28,645,514
44,180,280
11,241,120
10,972,748
0
54,493,554
0
0
26,839,310
7,654,760
34,914,995
10,806,160
380,120

18,356,400
6,459,600
10,702,800
13,306,800
45,468,000
10,339,200
50,400,000
41,472,000
43,258,800
104,364,000
4,392,000
34,525,200
14,791,200
11,394,000
12,666,000
11,764,800
3,352,800
18,993,600
13,844,400
19,089,600
8,462,400
11,151,600
9,805,200
48,274,800
15,507,600
6,288,000
158,513,280
11,679,600
66,297,600
26,312,400
16,922,400
4,090,800
5,523,600
38,305,440
58,907,040
67,446,720
31,394,400
67,359,840
92,091,120
65,925,840
69,156,000
68,971,680
45,928,560
60,022,320
64,836,960
62,808,720

4,589,100
1,614,900
2,675,700
3,326,700
11,367,000
2,584,800
12,600,000
21,044,676
10,814,700
5,329,037
1,098,000
8,631,300
3,697,800
2,848,500
3,166,500
2,941,200
1,214,375
4,748,400
3,461,100
4,772,400
2,115,600
2,787,900
2,451,300
12,068,700
3,876,900
1,572,000
39,628,320
2,919,900
16,574,400
6,578,100
4,230,600
1,022,700
1,380,900
31,837,634
49,089,200
16,861,680
13,588,948
16,839,960
74,655,814
16,481,460
17,289,000
56,886,950
11,482,140
49,616,855
16,209,240
15,702,180

1,889,100
426,900
1,075,700
1,826,700
6,667,000
884,800
12,600,000
21,044,676
5,414,700
0
198,000
3,331,300
3,697,800
660,500
2,566,500
2,341,200
514,375
2,548,400
1,361,100
1,872,400
715,600
1,199,900
751,300
6,768,700
1,876,900
672,000
25,440,320
1,119,900
5,974,400
2,778,100
1,830,600
222,700
492,900
31,837,634
49,089,200
16,861,680
13,588,948
151,960
62,167,814
4,981,460
289,000
32,586,950
11,482,140
39,916,855
16,209,240
5,614,180

19,886,100
6,997,900
11,594,700
14,415,700
49,257,000
11,200,800
54,600,000
44,928,000
46,863,700
113,061,000
4,758,000
37,402,300
16,023,800
12,343,500
13,721,500
12,745,200
3,632,200
20,576,400
14,998,100
20,680,400
9,167,600
12,080,900
10,622,300
52,297,700
16,799,900
6,812,000
171,722,720
12,652,900
71,822,400
28,505,100
18,332,600
4,431,700
5,983,900
41,497,560
63,815,960
73,067,280
34,010,600
72,973,160
99,765,380
71,419,660
74,919,000
74,719,320
49,755,940
65,024,180
70,240,040
68,042,780

Insatsnivå 1300
Att betala in exk
förlagslån

11,369,200
23,440,306
7,801,200
2,614,800
5,452,400
1,154,800
2,593,600
10,308,400
4,447,600
8,808,800
3,822,400
1,848,292
980,400
6,171,600
11,154,800
3,460,800
10,637,600
4,272,400
20,286,000
41,447,040
35,560,400
2,128,800
5,050,000
2,585,200
6,972,000
5,767,600
1,919,600
3,812,400
799,090
3,381,200
11,323,200
6,639,200
3,451,648
16,757,200
39,495,360
12,871,600
2,258,800
5,314,400
17,179,600
24,397,841
22,547,002
4,245,200
8,460,000
6,496,800
4,551,600

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in
7,969,200
18,752,306
4,413,200
1,514,800
3,364,400
454,800
1,305,600
5,708,400
2,947,600
4,708,800
1,734,400
648,292
380,400
3,871,600
5,266,800
1,860,800
5,437,600
4,272,400
13,786,000
41,447,040
20,972,400
1,240,800
3,050,000
897,200
4,072,000
3,567,600
1,319,600
2,312,400
99,090
2,081,200
11,323,200
3,439,200
1,851,648
16,757,200
22,195,360
7,071,600
1,258,800
3,414,400
11,579,600
24,397,841
15,047,002
2,045,200
4,360,000
3,996,800
2,451,600

2,598,000
4,009,600
11,494,800
6,684,517
3,893,200
3,578,000
2,252,000
2,091,600
7,292,400
38,660,480
153,074,800
5,232,000
4,444,000
8,461,581
6,126,000
6,238,400
37,770,240
6,168,000
87,613,352
3,932,400
5,502,000
6,034,000
3,750,400
3,593,200
5,207,439
40,539,200
14,919,600
5,495,200
4,111,200
8,013,600
2,774,400
4,089,600
9,902,000
14,516,400
20,226,000
27,073,110
2,312,800
5,970,800
6,308,000
2,028,800
29,764,800
49,859,200
6,489,200
25,870,400
2,714,400
12,932,000
12,021,600
25,739,200
35,340,000
19,481,625

1,298,000
1,909,600
11,494,800
4,984,517
2,593,200
2,078,000
1,152,000
991,600
3,692,400
27,160,480
153,074,800
2,632,000
2,444,000
5,861,581
4,026,000
2,950,400
22,070,240
3,680,000
73,913,352
1,732,400
2,802,000
3,734,000
2,150,400
1,905,200
2,819,439
23,251,200
8,019,600
2,607,200
4,111,200
4,225,600
1,574,400
1,789,600
6,214,000
10,316,400
11,626,000
23,773,110
1,024,800
3,570,800
6,308,000
828,800
29,764,800
28,959,200
3,489,200
14,370,400
1,514,400
7,532,000
7,621,600
17,639,200
19,340,000
15,181,625

4,720,000
3,918,000
9,296,400
6,984,800
6,442,000
7,343,600
32,730,400
9,645,600
5,859,200
8,406,400
31,657,600
3,307,600
16,933,600
32,146,967
10,150,400
9,512,400
17,429,600
2,265,600
2,996,800
6,100,800
35,237,360
3,302,400
15,504,400
5,271,200
9,307,600
57,061,440
11,008,800
7,610,800
1,965,200
9,178,400
10,412,000
30,435,200
111,907,097
4,870,800
5,719,600
3,987,600
1,600,359
9,686,000
3,819,600
13,554,800
3,729,200
10,571,200
8,002,400
17,161,200
2,843,600
4,097,200
1,411,414
25,786,000
5,222,800
5,799,200

2,420,000
1,918,000
4,696,400
6,984,800
3,854,000
3,143,600
22,130,400
5,445,600
3,159,200
6,206,400
23,857,600
2,107,600
9,433,600
32,146,967
5,150,400
5,612,400
12,529,600
1,265,600
1,996,800
3,400,800
28,437,360
1,702,400
8,704,400
2,571,200
6,107,600
57,061,440
6,408,800
4,110,800
1,077,200
6,678,400
5,512,000
20,847,200
93,607,097
2,382,800
3,119,600
1,987,600
900,359
4,986,000
3,819,600
7,854,800
1,929,200
7,171,200
3,802,400
9,061,200
1,543,600
2,597,200
611,414
25,786,000
2,922,800
3,499,200

4,140,800
2,321,200
3,804,400
2,834,000
50,490,560
23,467,600
1,670,400
7,885,600
4,076,800
21,403,200
11,000,000
12,180,400
2,342,400
5,212,400
2,724,800
6,021,600
5,131,200
10,520,400
4,587,600
4,620,400
2,690,609
14,926,400
2,935,200
16,873,600
2,154,800
23,201,200
2,689,600
11,288,400
3,742,246
8,770,000
17,390,787
15,133,200
19,252,000
7,626,000
7,366,000
7,484,400
28,809,600
1,772,400
6,066,800
21,422,000
4,284,800
7,910,400
28,100,400
29,616,400
1,006,400
3,602,400
9,197,600
10,110,000
1,642,400
2,382,000

2,840,800
1,421,200
2,104,400
1,534,000
29,490,560
23,467,600
870,400
4,285,600
2,476,800
21,403,200
6,400,000
6,180,400
1,442,400
2,724,400
1,724,800
4,021,600
2,631,200
6,220,400
1,887,600
2,420,400
2,090,609
14,926,400
2,935,200
10,973,600
1,054,800
15,401,200
1,489,600
6,188,400
1,842,246
4,970,000
17,390,787
10,145,200
12,052,000
4,126,000
3,866,000
4,196,400
18,921,600
1,072,400
3,666,800
21,422,000
2,484,800
3,710,400
28,100,400
29,616,400
306,400
1,702,400
6,497,600
5,610,000
942,400
1,082,000

13,551,200
5,077,600
4,684,800
18,444,000
5,370,000
3,967,200
13,597,565
8,184,800
4,202,400
6,133,600
4,434,400
4,440,000
10,182,400
5,760,800
36,715,200
6,864,000
4,938,400
4,345,600
10,340,211
8,098,000
7,210,000
4,879,200
6,126,000
5,202,800
4,796,800
3,661,063
4,656,000
7,366,400
17,343,600
22,771,600
4,745,600
18,470,800
3,628,800
21,406,800
9,297,600
45,476,160
10,114,800
16,726,400
74,694,160
3,688,800
2,957,200
5,348,800
3,062,800
12,787,600
2,677,600
6,238,800
24,168,800
7,981,345
10,658,800
2,722,000

7,651,200
3,177,600
2,484,800
18,444,000
3,082,000
1,767,200
13,597,565
5,584,800
2,202,400
2,845,600
2,646,400
2,440,000
5,182,400
3,360,800
36,715,200
3,864,000
3,238,400
4,345,600
10,340,211
4,710,000
3,810,000
2,379,200
3,938,000
3,002,800
2,296,800
2,161,063
2,256,000
3,666,400
9,943,600
16,083,600
2,545,600
18,470,800
2,028,800
15,218,800
5,409,600
33,476,160
6,614,800
16,726,400
74,694,160
2,088,800
1,857,200
2,848,800
1,774,800
12,787,600
1,489,600
6,238,800
17,768,800
5,981,345
5,958,800
1,522,000

6,118,800
2,153,200
3,567,600
4,435,600
15,156,000
3,446,400
16,800,000
24,500,676
14,419,600
14,026,037
1,464,000
11,508,400
4,930,400
3,798,000
4,222,000
3,921,600
1,493,775
6,331,200
4,614,800
6,363,200
2,820,800
3,717,200
3,268,400
16,091,600
5,169,200
2,096,000
52,837,760
3,893,200
22,099,200
8,770,800
5,640,800
1,363,600
1,841,200
35,029,754
53,998,120
22,482,240
16,205,148
22,453,280
82,330,074
21,975,280
23,052,000
62,634,590
15,309,520
54,618,715
21,612,320
20,936,240

3,418,800
965,200
1,967,600
2,935,600
10,456,000
1,746,400
16,800,000
24,500,676
9,019,600
0
564,000
6,208,400
4,930,400
1,610,000
3,622,000
3,321,600
793,775
4,131,200
2,514,800
3,463,200
1,420,800
2,129,200
1,568,400
10,791,600
3,169,200
1,196,000
38,649,760
2,093,200
11,499,200
4,970,800
3,240,800
563,600
953,200
35,029,754
53,998,120
22,482,240
16,205,148
5,765,280
69,842,074
10,475,280
6,052,000
38,334,590
15,309,520
44,918,715
21,612,320
10,848,240
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 175

Dnr 2020/00336

Revidering länsövergripande skolskjutsreglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat skolskjutsreglemente för Dalarnas län antas för bedömning av
skolresor från och med höstterminen 2021. Reglementet tillämpas vid
ansökningar via e-tjänst avseende resor från och med höstterminen 2021.
Ärendebeskrivning
Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna har tillsammans med
representanter från länets kommuner arbetat fram förslag till reviderat
länsövergripande skolskjutsreglemente gällande förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola att gälla från höstterminen 2021.
Förslaget har tagits fram efter önskemål från kommuner och i uppdrag av
Regionstyrelsen genom regionplanen.
Skolskjutsreglementet tillhör länets kommuner - huvudmän för skolskjuts.
Syftet är att förtydliga gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa till
dagens samhälle och trafik. I varje kommun fastställs också en bilaga till
huvudavtalet med lokala regler.
Beslut om rätten till skolskjuts grundar sig på skollagen och
skolskjutsreglementets bestämmelse och beslutas av respektive kommun.
Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2020-10-08 § 61 att föreslå att
reviderat skolskjutsreglemente för Dalarnas län antas för bedömning av
skolresor från och med höstterminen 2021. Reglementet tillämpas vid
ansökningar via e-tjänst avseende resor från och med höstterminen 2021.
_____
Beslutsunderlag
Familje- och utbildningsnämnden 2020-10-08 § 61
Skolskjutsreglemente för Dalarnas län
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 112

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 112

Dnr 2020/00336

Revidering länsövergripande skolskjutsreglemente
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Reviderat skolskjutsreglemente för Dalarnas län antas för bedömning av
skolresor från och med höstterminen 2021. Reglementet tillämpas vid
ansökningar via e-tjänst avseende resor från och med höstterminen 2021.
Ärendebeskrivning
Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna har tillsammans med
representanter från länets kommuner arbetat fram förslag till reviderat
länsövergripande skolskjutsreglemente gällande förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola att gälla från höstterminen 2021.
Förslaget har tagits fram efter önskemål från kommuner och i uppdrag av
Regionstyrelsen genom regionplanen.
Skolskjutsreglementet tillhör länets kommuner - huvudmän för skolskjuts.
Syftet är att förtydliga gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa till
dagens samhälle och trafik. I varje kommun fastställs också en bilaga till
huvudavtalet med lokala regler.
Beslut om rätten till skolskjuts grundar sig på skollagen och
skolskjutsreglementets bestämmelse och beslutas av respektive kommun.
Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2020-10-08 § 61 att föreslå att
reviderat skolskjutsreglemente för Dalarnas län antas för bedömning av
skolresor från och med höstterminen 2021. Reglementet tillämpas vid
ansökningar via e-tjänst avseende resor från och med höstterminen 2021.
_____
Beslutsunderlag
Familje- och utbildningsnämnden 2020-10-08 § 61
Skolskjutsreglemente för Dalarnas län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-08
Familje- och utbildningsnämnden

§ 61

Dnr 2020/00190

Remiss av förslag till reviderat länsövergripande
skolskjutsreglemente
Familje- och utbildningsnämndens beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att skolskjutsreglemente för Dalarnas län
antas för bedömning av skolresor från och med höstterminen 2021.
Reglementet tillämpas vid ansökningar via e-tjänst avseende resor från och
med höstterminen 2021.
Ärendebeskrivning
Beslut om rätten till skolskjuts grundar sig på skollagen och
skolskjutsreglementets bestämmelse och beslutas av respektive kommun.
Smedjebackens kommun har i samarbete med övriga Dalakommuner
upprättat ett skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas län – förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.
Bilaga
Föreslås att skolskjutsreglemente för Dalarnas län antas för bedömning av
skolresor från och med höstterminen 2021. Reglementet tillämpas vid
ansökningar via e-tjänst avseende resor från och med höstterminen 2021.
Beslutsunderlag
- Skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas län - förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med
kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från ht 2021
Beslut om rätten till skolskjuts grundar sig på skollagen och skolskjutsreglementets bestämmelse och
beslutas av respektive kommun.
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1 Lagtext
Skollagen (2010:800)
Enligt 9 kap 15b § En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts
från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.
Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet i hemkommunen än den
där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns förskoleklass med
stöd av 13 §. Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen
anordna skolskjuts även i dessa fall.
Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. Lag (2017:1115).
1.2 Enligt 10 kap 32 § Elever i grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts
från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§.
Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skolskjuts
även i dessa fall.
Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. Lag (2017:1115).
1.3 Enligt 11 kap 31 § Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och
tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundsärskola med stöd av 25 eller
26 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även
anordna skolskjuts i dessa fall.
1.4 Enligt 18 kap. 30 § Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i
de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Elevens hemkommun eller den region som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts
anordnas enligt första stycket. Lag (2019:947).
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2 Definitioner
2.1 Skolskjuts avses vara resor av elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola till och från platsen där undervisning bedrivs.
2.2 Skolskjuts utförs i första hand med allmän kollektivtrafik och i andra hand med särskild skolskjuts.
2.3 Självskjuts avser ett alternativt färdsätt till skolskjuts enligt särskild prövning och
överenskommelse mellan respektive kommun och vårdnadshavare.
2.4 Resa till och från fritidshem räknas ej som skolskjuts.
2.5 Skolväg (avstånd) avses vara kortaste gångväg mellan elevens folkbokföringsadress och infart till
skolområdet.
2.6 Ramtid avser skoldagens start- och sluttid inom respektive stadie.

3 Regler
3.1 Skolskjuts
3.1.1 Anordnas för elev i förskoleklass, grundskolan, grund- och gymnasiesärskolan som uppfyller
kraven för skolskjuts (trafikförhållande, funktionshinder, färdvägens längd eller annan särskild
omständighet).
3.1.2 Eleven har rätt till skolskjuts då skolgången fullgörs i den skola vars upptagningsområde eleven
tillhör eller den av kommunen anvisade skolan. Kommunen kan vara skyldig att anordna skolskjuts
även för de elever som går i fristående skolor eller annan kommunal skola än den som kommunen
skulle ha placerat eleven i. Detta gäller dock bara om skolskjutsen kan organiseras på sådant sätt att
det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Se kommunens lokala
bilaga.
3.1.3 Skolskjuts kan, efter ansökan, beviljas de barn vars vårdnadshavare lever åtskilda men har
gemensam vårdnad om barnet. Barnet måste vid växelvis boende bo ungefär lika mycket hos båda
vårdnadshavarna. Kommunens regler ska vara uppfyllda för beviljande av skolskjuts, båda
vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i kommunen, folkbokföringsadressen styr placeringsskolan
och skolskjutsen prövas från båda adresserna.
3.1.4 För elev med väntetid i anslutning till skolskjuts anordnar skolan lämplig tillsyn med hänsyn
tagen till elevens ålder och behov. Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt
sätt, till exempel genom att låta flera elever samåka även om det leder till väntetider för vissa elever.
Väntetiden ska endast i undantagsfall uppgå till 45 minuter på morgon respektive eftermiddag,
utifrån skolans ramtider. Kommunen kan göra avsteg som innebär att tiden förlängs, (se respektive
kommuns bilaga).
3.1.5 På - och avstigning sker på hållplats och vid särskild skolskjutshållplats som anvisas. Eleverna
kan till exempel hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i närheten av hemmet respektive skolan.
3.1.6 Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter på morgon respektive
eftermiddag.
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3.2 Skolväg (avstånd)
3.2.1 Avståndsregler ska finnas enligt respektive kommuns beslut (se respektive kommuns bilaga).
3.2.2 Kortaste gångväg mäts mellan elevens bostad och av kommunen anvisad hållplats/infart till
skolområdet.
3.2.3 Gångväg mellan elevens bostad och anvisad hållplats kan uppgå till samma avstånd som
respektive kommuns regler för skolväg.
3.2.4 Avsteg från avståndsreglerna kan ske då likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde
tillämpas (se respektive kommuns bilaga).
3.2.5 Avsteg från avståndsreglerna på grund av trafikförhållanden / farlig skolväg/vinterskjuts,(se
respektive kommuns bilaga).

3.3 Självskjuts
3.3.1 Som en alternativ form av skolskjuts för skolskjutsberättigad elev kan ersättning för självskjuts
utbetalas om kommunen så beslutar efter dialog med vårdnadshavare och Region Dalarna.

4 Ansvarsfördelning
4.1 Vårdnadshavarens ansvar:
4.1.1 Har ansvaret för att eleven på ett tryggt och säkert sätt kommer till och från av kommunen
anvisad hållplats.
4.1.2 Om elev inte finns vid hållplatsen vid den tidpunkt skolskjuts ska hämta, ska vårdnadshavaren
ta ansvar för resa till och från skolan.
4.1.3 Om elev med rätt till skolskjuts byter adress ska detta omgående meddelas kommunens
skolskjutshandläggare.
4.1.4 Ska i god tid meddela om elevens skolskjuts ska avbokas, detta gäller vid skolskjutsar bokade
via beställningscentralen hos Region Dalarna.
4.1.5 Att lära eleven att uppträda på ett respektfullt sätt mot andra resenärer, chaufförer och fordon
samt att trycka på stoppknapp i god tid innan hållplats för avstigning.
4.1.6 Att veta att man som vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldig vid skadegörelse på fordon
eller hållplats orsakad av elev.
4.1.7 Se till att eleven har giltigt skolkort med sig.
4.1.8 Att stå för eventuella kostnader om skolkortet inte kan uppvisas vid en eventuell biljettkontroll
på resan.
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4.2 Elevens ansvar:
4.2.1 Att registrera skolkortet i samband med påstigning.
4.2.2. Att ansvara för skolkortet som är en värdehandling.
4.2.3 Att uppträda på ett respektfullt sätt mot andra resenärer, chaufförer och fordon.
4.2.4 Att använda bälte (om sådana finns) i fordonet.
4.2.5 Att trycka på stoppknappen i god tid innan hållplats för avstigning.
4.3 Rektors ansvar:
4.3.1 Informera elever, vårdnadshavare och skolpersonal om regelverk och säkerhet för skolskjuts.
4.3.2 Informera berörda om tillfälligt uppkomna schemaförändringar.
4.3.3 Ansvara för säkerhet inom skolans område samt vägen mellan skolområdet och skolhållplats.
4.3.4 Ansvara för lämplig tillsyn i samband med väntetid mellan skoldag och ankomst/avgångstid för
skolskjuts.
4.4 Entreprenörens samt förarens ansvar:
4.4.1 Att följa de lagar och förordningar som gäller för persontransporter på väg (SFS 1998:1276).
4.4.2 Att följa gällande avtal med Region Dalarna och/eller andra gällande avtal som rör linjetrafik
och skolskjuts i Dalarna.
4.4.3 Att anmäla skadegörelse i fordon eller på hållplats.

5 Skolskjuts vid personskada
5.1 Om eleven har en försäkring som gäller vid olycksfall ska vårdnadshavaren själv beställa skolskjuts
via försäkringsbolaget.
5.2 Om eleven inte har en försäkring som gäller vid olycksfall ska vårdnadshavaren vända sig till
kommunen.

6 Trafiksäkerhet
6.1 Kommunen genomför vid behov eller minst vart tredje år en dokumenterad
trafiksäkerhetsbesiktning av skolskjutsvägarna och hållplatserna. Besiktningen görs tillsammans med
väghållaren och Region Dalarna. Enligt förordning (1970:340) Om skolskjutsning.
6.2 Vid risk för trafiksäkerhetsproblem kan entreprenören ställa in en skolskjuts. Vid sådant tillfälle
ska skolan utan dröjsmål informeras.
6.3 Inträffar avbrott/försening under skolskjutsen ska Region Dalarna utan dröjsmål meddela
kommunen.
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7 Incident och olycka
7.1 Rapportering av incident/olycka ska ske enligt gällande rutin.

8 Skolkort
8.1 Skolkortet är personligt och ska hanteras som en värdehandling.
8.2 Skolkort som slutat fungera (utan åverkan) ersätts med ett nytt.
8.3 Förlorat, förstört eller stulet skolkort ersätts med ett nytt. En administrativ avgift kan tas ut om
kommunen så beslutat i sin lokala bilaga.
8.4 Elev som inte längre är skolskjutsberättigad, ska omgående lämna tillbaka skolkortet till skolan.
8.5 Skolkortet gäller för resor till och från plats där undervisning bedrivs.

9 Kommunala beslut och taxor
9.1 Lokala beslut och administrativa kostnader för hantering av skolkort anges i lokal bilaga till det
gemensamma skolskjutsreglementet.

10 Överklagan av beslut
10.1 Beslut om skolskjuts till placeringsskola kan överklagas genom förvaltningsbesvär enligt 28 kap.
5 § p 5 skollagen (2010:800). Överklagan skickas in till kommunen inom tre veckor från beslutsdatum.
10.2 Beslut om skolskjuts till fristående skola eller annan kommunal skola än den som kommunen
har placerat elev i överklagas genom laglighetsprövning 13 kap. kommunallagen (2017:725).
Överklagan skickas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från beslutsdatum.

11 Revidering
11.1 Översyn av gemensamt reglemente och lokal bilaga ska ske senast 4 år efter beslut och ska ligga
till grund för en eventuell revidering. Beslut om översyn och revidering ska ske i gemensamt
strategiforum för kollektivtrafikfrågor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

§ 176

Dnr 2020/00539

Lokalt skolskjutsreglemente Smedjebackens kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Lokal bilaga till skolskjutsreglementet för Smedjebackens kommun
antas för bedömning av skolresor från och med höstterminen 2021.
Reglementet tillämpas vid ansökningar via e-tjänst avseende resor från
och med höstterminen 2021.
2. Första skolkortet är gratis, därefter tas en administrativ avgift på 100 kr
för varje borttappat/förstört skolkort.
Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden beslöt 202-10-08 § 62 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att lokal bilaga för Smedjebackens kommun
antas för bedömning av skolresor från och med höstterminen 2021.
Reglementet tillämpas vid ansökningar via e-tjänst avseende resor från och
med höstterminen 2021.
En viktig ändring i det nya reglementet är att första skolkortet är gratis,
därefter tar kommunen ut en administrativ avgift på 100 kr för varje
borttappat/förstört skolkort. Skolkorten har tidigare varit kostnadsfria.
Lokala regler fastställs i respektive kommun och är en bilaga till
huvuddokumentet – Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola i Dalarnas län.
Regler
3.1 Skolskjuts
3.1.2

Upptagningsområden
- Elever tillhörande områden kring Åsmansbo, Finnbo, Vibberbo,
Jobsbo, Gunnars, Villas-tan, Backbyn, Vanbo, Vanhäll samt
Stensbo i årskurs F-9 erhåller skolskjuts till Röda Berga och
Bergaskolan.
- Elever tillhörande områden kring Gubbo, Silfhyttan, Västermoren,
Östermoren, Skom-marbo, Källänget samt Österbo erhåller
skolskjuts i årskurs F-6 till Vinsboskolan och i års-kurs 7-9 till
Bergaskolan.
- Elever tillhörande områden kring Björsjö, Snöån, Hällsjön samt
Pjantbo, erhåller skolskjuts i årskurs F-6 till Hagge skola och i
årskurs 7-9 till Bergaskolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

- Elever boende i områden kring Harnäs, Sjöbo, Fiskarbo, Fösarbo
samt Lernbo erhåller skolskjuts för årskurs F-6 till Hagge skola. För
elever i årskurs 7-9 beviljas skolskjuts till Bergaskolan.
- Elever tillhörande områden kring Söderbärke, Vad, Björsbo,
Viksberg, Tolvsbo, Ma-lingsbo, Bisen, Nyhammar, Källan,
Perhindersbo, Larssveden, Ängeby erhåller skolskjuts i årskurs F-3
till Vad skola och i årskurs 4-9 på Kyrkskolan i Söderbärke.
3.1.4

Väntetiden ska endast i undantagsfall uppgå till 45 minuter morgon
respektive eftermiddag utifrån skolans ramtider.

3.1.6

Om eleven har lång resväg, kan den sammanlagda restiden för
skolskjuts överstiga 60 minuter på morgon respektive eftermiddag.

3.2

Skolväg

3.2.1

Skolväg- avstånd
För att vara berättigad till skolskjuts enligt ovan angivna
upptagningsområden ska färdvägens längd vara;
F-klass
Åk 1-6
Åk 7-9

2 kilometer
3 kilometer
4 kilometer

3.2.4

Avsteg från avståndsreglerna kan ske då likformighet inom ett väl
avgränsat bostadsområde tillämpas.

3.2.5

Avsteg
- Riksväg 66 räknas som farlig skolväg och ska inte korsas av elever i
åk F-6. Skolskjutshandläggaren avgör vilken form av skolskjuts
som är lämplig utifrån elevens ålder.

9. Kommunala beslut och taxor
9.1

Första skolkortet är gratis, därefter tar kommunen ut en
administrativ avgift på 100 kr för varje borttappat/förstört skolkort.

Varje kommun kan ta egna beslut under ovanstående rubriker. Den lokala
bilagan kan variera mellan kommunerna.
_____
Beslutsunderlag
Familje- och utbildningsnämnden 2020-10-08 § 62
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 113

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Dnr 2020/00539

Lokalt skolskjutsreglemente Smedjebackens kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Lokal bilaga till skolskjutsreglementet för Smedjebackens kommun
antas för bedömning av skolresor från och med höstterminen 2021.
Reglementet tillämpas vid ansökningar via e-tjänst avseende resor från
och med höstterminen 2021.
2. Första skolkortet är gratis, därefter tas en administrativ avgift på 100 kr
för varje borttappat/förstört skolkort.
Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden beslöt 202-10-08 § 62 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att lokal bilaga för Smedjebackens kommun
antas för bedömning av skolresor från och med höstterminen 2021.
Reglementet tillämpas vid ansökningar via e-tjänst avseende resor från och
med höstterminen 2021.
En viktig ändring i det nya reglementet är att första skolkortet är gratis,
därefter tar kommunen ut en administrativ avgift på 100 kr för varje
borttappat/förstört skolkort. Skolkorten har tidigare varit kostnadsfria.
Lokala regler fastställs i respektive kommun och är en bilaga till
huvuddokumentet – Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola i Dalarnas län.
Regler
3.1 Skolskjuts
3.1.2

Upptagningsområden
- Elever tillhörande områden kring Åsmansbo, Finnbo, Vibberbo,
Jobsbo, Gunnars, Villas-tan, Backbyn, Vanbo, Vanhäll samt
Stensbo i årskurs F-9 erhåller skolskjuts till Röda Berga och
Bergaskolan.
- Elever tillhörande områden kring Gubbo, Silfhyttan, Västermoren,
Östermoren, Skom-marbo, Källänget samt Österbo erhåller
skolskjuts i årskurs F-6 till Vinsboskolan och i års-kurs 7-9 till
Bergaskolan.
- Elever tillhörande områden kring Björsjö, Snöån, Hällsjön samt
Pjantbo, erhåller skolskjuts i årskurs F-6 till Hagge skola och i
årskurs 7-9 till Bergaskolan.
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- Elever boende i områden kring Harnäs, Sjöbo, Fiskarbo, Fösarbo
samt Lernbo erhåller skolskjuts för årskurs F-6 till Hagge skola. För
elever i årskurs 7-9 beviljas skolskjuts till Bergaskolan.
- Elever tillhörande områden kring Söderbärke, Vad, Björsbo,
Viksberg, Tolvsbo, Ma-lingsbo, Bisen, Nyhammar, Källan,
Perhindersbo, Larssveden, Ängeby erhåller skolskjuts i årskurs F-3
till Vad skola och i årskurs 4-9 på Kyrkskolan i Söderbärke.
3.1.4

Väntetiden ska endast i undantagsfall uppgå till 45 minuter morgon
respektive eftermiddag utifrån skolans ramtider.

3.1.6

Om eleven har lång resväg, kan den sammanlagda restiden för
skolskjuts överstiga 60 minuter på morgon respektive eftermiddag.

3.2

Skolväg

3.2.1

Skolväg- avstånd
För att vara berättigad till skolskjuts enligt ovan angivna
upptagningsområden ska färdvägens längd vara;
F-klass
Åk 1-6
Åk 7-9

2 kilometer
3 kilometer
4 kilometer

3.2.4

Avsteg från avståndsreglerna kan ske då likformighet inom ett väl
avgränsat bostadsområde tillämpas.

3.2.5

Avsteg
- Riksväg 66 räknas som farlig skolväg och ska inte korsas av elever i
åk F-6. Skolskjutshandläggaren avgör vilken form av skolskjuts
som är lämplig utifrån elevens ålder.

9. Kommunala beslut och taxor
9.1

Första skolkortet är gratis, därefter tar kommunen ut en
administrativ avgift på 100 kr för varje borttappat/förstört skolkort.

Varje kommun kan ta egna beslut under ovanstående rubriker. Den lokala
bilagan kan variera mellan kommunerna.
_____
Beslutsunderlag
Familje- och utbildningsnämnden 2020-10-08 § 62

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Dnr 2020/00256

Lokalt skolskjutsreglemente Smedjebackens kommun
Familje- och utbildningsnämndens beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att lokal bilaga för Smedjebackens
kommun antas för bedömning av skolresor från och med höstterminen 2021.
Reglementet tillämpas vid ansökningar via e-tjänst avseende resor från och
med höstterminen 2021.
En viktig ändring i det nya reglementet är att första skolkortet är gratis,
därefter tar kommunen ut en administrativ avgift på 100 kr för varje
borttappat/förstört skolkort. Skolkorten har tidigare varit kostnadsfria.
Ärendebeskrivning
Besluten fastställs i respektive kommun och är en bilaga till
huvuddokumentet – Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola i Dalarnas län.
Regler
3.1 Skolskjuts
3.1.2

Upptagningsområden
- Elever tillhörande områden kring Åsmansbo, Finnbo, Vibberbo,
Jobsbo, Gunnars, Villas-tan, Backbyn, Vanbo, Vanhäll samt
Stensbo i årskurs F-9 erhåller skolskjuts till Röda Berga och
Bergaskolan.
- Elever tillhörande områden kring Gubbo, Silfhyttan, Västermoren,
Östermoren, Skom-marbo, Källänget samt Österbo erhåller
skolskjuts i årskurs F-6 till Vinsboskolan och i års-kurs 7-9 till
Bergaskolan.
- Elever tillhörande områden kring Björsjö, Snöån, Hällsjön samt
Pjantbo, erhåller skolskjuts i årskurs F-6 till Hagge skola och i
årskurs 7-9 till Bergaskolan.
- Elever boende i områden kring Harnäs, Sjöbo, Fiskarbo, Fösarbo
samt Lernbo erhåller skolskjuts för årskurs F-6 till Hagge skola. För
elever i årskurs 7-9 beviljas skolskjuts till Bergaskolan.
- Elever tillhörande områden kring Söderbärke, Vad, Björsbo,
Viksberg, Tolvsbo, Ma-lingsbo, Bisen, Nyhammar, Källan,
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Perhindersbo, Larssveden, Ängeby erhåller skolskjuts i årskurs F-3
till Vad skola och i årskurs 4-9 på Kyrkskolan i Söderbärke.
3.1.4

Väntetiden ska endast i undantagsfall uppgå till 45 minuter morgon
respektive eftermiddag utifrån skolans ramtider.

3.1.6

Om eleven har lång resväg, kan den sammanlagda restiden för
skolskjuts överstiga 60 minuter på morgon respektive eftermiddag.

3.2

Skolväg

3.2.1

Skolväg- avstånd
För att vara berättigad till skolskjuts enligt ovan angivna
upptagningsområden skall färdvägens längd vara;
F-klass

2 kilometer

Åk 1-6

3 kilometer

Åk 7-9

4 kilometer

3.2.4

Avsteg från avståndsreglerna kan ske då likformighet inom ett väl
avgränsat bostadsområde tillämpas.

3.2.5

Avsteg
- Riksväg 66 räknas som farlig skolväg och ska inte korsas av elever i
åk F-6. Skolskjutshand-läggaren avgör vilken form av skolskjuts
som är lämplig utifrån elevens ålder.

9. Kommunala beslut och taxor
9.1

Första skolkortet är gratis, därefter tar kommunen ut en
administrativ avgift på 100 kr för varje borttappat/förstört skolkort.
Varje kommun kan ta egna beslut under ovanstående rubriker. Den
lokala bilagan kan variera mellan kommunerna.

Beslutsunderlag
Lokal skolskjutsplan, bilaga för Smedjebackens kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Lokal bilaga för Smedjebackens kommun
Besluten fastställs i respektive kommun och är en bilaga till huvuddokumentet - Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Dalarnas län.

Regler
3.1 Skolskjuts
3.1.2

Upptagningsområden

-

Elever tillhörande områden kring Åsmansbo, Finnbo, Vibberbo, Jobsbo, Gunnars, Villastan, Backbyn, Vanbo, Vanhäll samt Stensbo i årskurs F-9 erhåller skolskjuts till Röda
Berga och Bergaskolan.

-

Elever tillhörande områden kring Gubbo, Silfhyttan, Västermoren, Östermoren, Skommarbo, Källänget samt Österbo erhåller skolskjuts i årskurs F-6 till Vinsboskolan och i årskurs 7-9 till Bergaskolan.

-

Elever tillhörande områden kring Björsjö, Snöån, Hällsjön samt Pjantbo, erhåller skolskjuts
i årskurs F-6 till Hagge skola och i årskurs 7-9 till Bergaskolan.

-

Elever boende i områden kring Harnäs, Sjöbo, Fiskarbo, Fösarbo samt Lernbo erhåller
skolskjuts för årskurs F-6 till Hagge skola. För elever i årskurs 7-9 beviljas skolskjuts till
Bergaskolan.

-

Elever tillhörande områden kring Söderbärke, Vad, Björsbo, Viksberg, Tolvsbo, Malingsbo, Bisen, Nyhammar, Källan, Perhindersbo, Larssveden, Ängeby erhåller skolskjuts i
årskurs F-3 till Vad skola och i årskurs 4-9 på Kyrkskolan i Söderbärke.

3.1.4

Väntetiden ska endast i undantagsfall uppgå till 45 minuter morgon respektive eftermiddag
utifrån skolans ramtider.

3.1.6

Om eleven har lång resväg, kan den sammanlagda restiden för skolskjuts överstiga 60 minuter
på morgon respektive eftermiddag.

1

2009-10-02

3.2 Skolväg
3.2.1

Skolväg- avstånd
För att vara berättigad till skolskjuts enligt ovan angivna upptagningsområden skall färdvägens längd vara;
F-klass
2 kilometer
Åk 1-6
3 kilometer
Åk 7-9
4 kilometer

3.2.4

Avsteg från avståndsreglerna kan ske då likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde
tillämpas.

3.2.5

Avsteg

-

Riksväg 66 räknas som farlig skolväg och ska inte korsas av elever i åk F-6. Skolskjutshandläggaren avgör vilken form av skolskjuts som är lämplig utifrån elevens ålder.

9. Kommunala beslut och taxor
9.1

Första skolkortet är gratis, därefter tar kommunen ut en administrativ avgift på 100 kr för varje
borttappat/förstört skolkort.

Varje kommun kan ta egna beslut under ovanstående rubriker. Den lokala bilagan kan variera mellan
kommunerna.

Maria Ronsten
Förvaltningschef
Familje- och utbildningsförvaltningen

2
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Kommunstyrelsen

§ 177

Dnr 2020/00202

Partistöd 2021 samt redovisning 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Partistöd för år 2021 utbetalas till samtliga partier som finns representerade i
kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun, i enlighet med gällande
regler för partistöd.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta det årliga beslutet (4 kap.32§ KL) om
utbetalning av partistöd för år 2021.
Under 2020 har samtliga politiska partier i kommunfullmäktige lämnat
redovisningar för sina verksamheter under 2019, i enlighet med det lokala
regelverket. Partistöd för innevarande år har betalts ut halvårsvis.
_____
Beslutsunderlag
Redovisning partistöd från respektive parti
Arbetsutskottet 2020-10-27 § 115

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Dnr 2020/00202

Partistöd 2021 samt redovisning 2019
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Partistöd för år 2021 utbetalas till samtliga partier som finns representerade i
kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun, i enlighet med gällande
regler för partistöd.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta det årliga beslutet (4 kap.32§ KL) om
utbetalning av partistöd för år 2021.
Under 2020 har samtliga politiska partier i kommunfullmäktige lämnat
redovisningar för sina verksamheter under 2019, i enlighet med det lokala
regelverket. Partistöd för innevarande år har betalts ut halvårsvis.
Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att betala ut partistöd för
år 2021 till samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige i
Smedjebackens kommun i enlighet med gällande regler.
_____
Beslutsunderlag
Redovisning partistöd från respektive parti

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 178

Dnr 2020/00543

Bildande av VA-verksamhetsområde Näsberget
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
VA-verksamhetsområde för vatten och avlopp på Näsberget antas i enlighet
med miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Ärendebeskrivning
Näsbergets detaljplan har vunnit laga kraft. Planområdet tangerar till
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även Näsbergets
planområde föreslås anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Wessman Barken Vatten & Återvinning AB ansvarar för
utbyggnad av VA-anläggningen fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.
Fastigheten Vad 8:13 ligger precis vid utkanten på planområdet och vill även
ingå i VA-verksamhetsområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 76 att godkänna bildande
av VA-verksamhetsområde på Näsberget enligt bifogad karta och skickar
ärendet vidare för beslut.
_____
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-14 § 76
Karta VA-verksamhetsområde Näsberget
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-10-27 § 91 t

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden

§ 76

Dnr 2020/00069 – EDP 2020-818

Bildande av VA-verksamhetsområde Näsberget
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner att bilda VA-verksamhetsområde
på Näsberget enligt bifogad karta och skickar ärendet vidare till
kommunstyrelsen för beslut.
Ärendebeskrivning
Näsbergets detaljplan har vunnit laga kraft. Planområdet tangerar till
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även Näsbergets
planområde föreslås anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Wessman Barken Vatten & Återvinning AB ansvarar för
utbyggnad av VA-anläggningen fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.
Fastighet Vad 8:13 ligger precis vid utkanten på planområdet och vill även
ingå i VA-verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-24
Karta över planerat VA-område

Justerandes signatur
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§ 91

Dnr 2020/00543

Bildande av VA-verksamhetsområde Näsberget
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
VA-verksamhetsområde för vatten och avlopp på Näsberget antas i enlighet
med miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Ärendebeskrivning
Näsbergets detaljplan har vunnit laga kraft. Planområdet tangerar till
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även Näsbergets
planområde föreslås anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Wessman Barken Vatten & Återvinning AB ansvarar för
utbyggnad av VA-anläggningen fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.
Fastigheten Vad 8:13 ligger precis vid utkanten på planområdet och vill även
ingå i VA-verksamhetsområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 76 att godkänna bildande
av VA-verksamhetsområde på Näsberget enligt bifogad karta och skickar
ärendet vidare för beslut.
_____
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-14 § 76
Karta VA-verksamhetsområde Näsberget
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Kommunstyrelsen

§ 180

Dnr 2020/00582

Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdaterat samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden antas.
Ärendebeskrivning
Den gemensamma servicenämnden beslöt 2020-10-26 § 20 att anta förslag
till uppdaterat samarbetsavtal och översända det till samverkande kommuner
för slutligt antagande i respektive fullmäktige.
Samarbetsavtalet föreslås gälla från och med 1 januari 2021, och gör de
samverkande kommunerna uppmärksamma på att kostnaderna ska arbetas in
i budget för 2021.
Punkt 9.1 i samarbetsavtalet ändras till:
-

Fördelningsnyckeln för medlemsbidrag/grundbidraget för respektive
kommun ska grundas per antalet användare. Slutjustering ska göras i
mars varje år. Kostnader som inte ingår i grundbidraget ska finansieras
via en tjänstekatalog.

_____
Beslutsunderlag
Servicenämnden protokollsutdrag 2020-10-26 § 20
Reviderat samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden

Justerandes signatur
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2020-10-26
Gemensamma servicenämnden

§ 20

Dnr 2020/33

Samarbetsavtal för den gemensamma
servicenämnden
Beslut
Den gemensamma servicenämnden antar förslag till uppdaterat samarbetsavtal
och översänder det till samverkande kommuner för slutligt antagande i
respektive fullmäktige.
Samarbetsavtalet föreslås gälla från och med 1 januari 2021, och gör de
samverkande kommunerna uppmärksamma på att kostnaderna ska arbetas in i
budget för 2021.

Beskrivning av ärendet
Den gemensamma servicenämnden beslutade på sitt sammanträde den 17 juni
2020 § 19 att föreslå att ändra punkten 9.1 i samarbetsavtalet till:
-

Fördelningsnyckeln för medlemsbidrag/grundbidraget för respektive
kommun ska grundas per antalet användare. Slutjustering ska göras i mars
varje år. Kostnader som inte ingår i grundbidraget ska finansieras via en
tjänstekatalog.

Ett nytt samarbetsavtal har tagits fram för antagande av respektive
samverkande kommun i dess fullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 september 2020
______
Beslut skickas till
Samverkande kommuner för beslut i respektive fullmäktige innan årsskiftet
20/21.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-09-22

Ludvika kommun

1

Avtalsparter/medlemmar

Samarbetsparter: Ludvika kommun och Smedjebackens kommun. Deltagande
kommuner överenskommer om att från och med den 1 januari 2020 bilda en
gemensam nämnd enligt kommunallagen 3 kap. 9 §.

2

Bakgrund

Fullmäktige i Ludvika beslutade den 6 maj 2019, § 62, och i Smedjebacken den
29 april 2019, § 18, att bilda en gemensam nämnd inom verksamhetsområdet IT
mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner.
Att ha en gemensam nämnd är ett alternativ som är mest lämpligt enligt
kommunallagen. Med en gemensam nämnd finns även möjligheten att
samverka inom ytterligare områden alternativt med fler kommuner.

3

Syfte

Syftet med detta samarbetsavtal är att reglera parternas samarbete i den nya
gemensamma nämnden för att säkerställa att parterna gemensamt och inom
ramen för den kommunala kompetensen bereds möjlighet att nyttja resurser
som tillgodoser parternas behov av IT-tjänster.

4

Giltighetstid och uppsägning

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2020 från att avtalet undertecknats av
behöriga firmatecknare och tillsvidare. Avtalet förlängs därefter årligen med ett
år i taget såvida avtalet inte uppsagts skriftligen senast den 30 december året
innan avtalstidens utgång.

5

Nya medlemmar

Parternas respektive fullmäktige beslutar om fler medlemmar får tillkomma.

6
6.1

Ändring och omförhandling
Omförhandling

Om det efter dagen där detta avtals ikraftträdande sker väsentliga förändringar
av de förutsättningar som avtalet baseras på, har vardera parten rätt att begära
förhandling om ändring av de delar av avtalet som påverkas därav. Med
väsentliga förändringar avses förändringar som ligger utanför parts kontroll och
som part inte rimligen kunnat förutse vid avtalets ingående och som medför
väsentliga negativa konsekvenser för part som inte på annat sätt regleras i detta
avtal.
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2020-09-22

Ludvika kommun

6.2

Tillägg eller förändring av avtalet

Tillägg eller förändring av avtalet beslutas av samverkande parters fullmäktige.

7

Tvist

Tvister angående tolkning och/eller tillämpningen av detta avtal, och övriga
överenskommelser mellan de samverkande parterna, ska i första hand lösas
genom förhandlingar mellan parterna. För den händelse överenskommelse inte
kan träffas ska tvister avgöras i allmän domstol.

8

Omfattning

För samarbetet ska det finnas en gemensam organisation bestående av en
nämnd. Förvaltningen av IT-tjänster sker genom en IT-organisation som är
underställd nämnden. Denna IT-organisation ska för ingående parters räkning
utföra IT-tjänster avseende:
 Drift av IT-infrastrukturen i respektive kommun samt bolag och
kommunalförbund.
 Medverka till att effektivisera kommunens administration och
verksamhet med hjälp av IT (exempelvis, e-förvaltning)
 Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och
standardisering inom IT-driften samt bidra till ökad
kostnadseffektivisering.
 Vara stöd i kommunernas, bolagens och kommunalförbundets digitala
utveckling.

9

Ekonomi

En djupgående kostnads- och intäktskalkyl ska tas fram under 2020 för att
därefter komma med förslag på framtida finansieringsmodell.

9.1

Kostnader och fördelningsnyckel

Fördelningsnyckeln för medlemsbidrag/grundbidraget för respektive kommun
ska grundas per antalet användare. Slutjustering ska göras i mars varje år.
Kostnader som inte ingår i grundbidraget ska finansieras via en tjänstekatalog.

9.2

Underskott/överskott i verksamheten

Eventuellt underskott eller överskott regleras årligen inför årsbokslutet baserat
på fördelningsnyckel som nämnden beslutar.

9.3

Budget och verksamhetsplan

Arbetsprocess inför budget, årsredovisning och delårsrapport följer
värdkommunens övergripande process.
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2020-09-22

Ludvika kommun

9.4

Lokal

Värdkommunen upplåter, mot marknadsmässig ersättning, erforderliga lokaler
för den gemensamma nämnden och dess verksamhet.

9.5

Inventarier

Värdkommunen upplåter, mot marknadsmässig ersättning, erforderliga
inventarier till den gemensamma nämnden och dess verksamhet.
Värdkommunen ansvarar för nya investeringar avseende inventarier, för vilka
den gemensamma nämnden erlägger ersättning till värdkommunen.

10 Organisation
Ludvika kommun är värdkommun för den gemensamma servicenämnden och
IT-organisationen. Organisationen har sitt arbetsställe och säte i Ludvika
kommun. Den gemensamma organisationens namn är IT-center.

10.1 Förvaltning
Värdkommunens förvaltning svarar för administrativ service samt beredning
och verkställighet inom nämndens ansvarsområden.
Värdkommunen ansvarar för att tillhandahålla en IT-organisation och
samordna de personalresurser som ingår i denna. IT-centers organisation
redovisas i verksamhetsplanen. Ludvika kommun har fullt arbetsgivaransvar för
den personal som ingår i IT-center.
Ansvarig chef för IT-center ska beredas möjlighet att vid behov delta i
respektive kommunledningsgrupp i de samverkande kommunerna.

11 Ansvar
Värdkommunen ansvarar för att efterfrågade IT-tjänster följer lagar och
bestämmelser samt för att verksamheten uppfyller de myndighetskrav och
rekommendationer som finns.
Värdkommunen förbinder sig att mot myndigheter och andra fullgöra de
skyldigheter som verksamheten föranleder vid varje tillfälle.
Om det uppstår behov av att betala självrisk eller andra uppkomna kostnader
ska det delas mellan kommunerna.

12 Samordning
Den gemensamma IT-organisationens beslutande organ är den gemensamma
servicenämnden. Till nämndens förfogande ska det inrättas en
samordningsgrupp och ett digitaliseringsråd. Nämnden ansvarar för att fastställa
vilka uppgifter samordningsgruppen och digitaliseringsrådet ansvar för.
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Ludvika kommun

2020-09-22

Samordningsgruppen består av kommunchef i Smedjebacken kommun och
kommundirektör i Ludvika kommun och/eller de tjänstepersoner som
respektive kommunchef utser.
Digitaliseringsrådet består av tjänstemän från respektive kommun samt bolag
och kommunalförbund.
Inom IT-center ska en ansvarig chef finnas.

13 Insyn
Samtliga medlemmar har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning
avseende den gemensamma nämnden och dess verksamhet. Den gemensamma
nämnden ansvarar för att till respektive fullmäktige rapportera hur
verksamheten utvecklas samt för den ekonomiska ställningen i verksamheten.

14 Arkivhantering
Värdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas i enlighet med
bestämmelserna i arkivlagen. För tillsyn över nämndens arkivverksamhet svarar
arkivmyndigheten i värdkommunen.

15 Utvärdering
Utvärdering av verksamheten ska göras årsvis och redovisas för
digitaliseringsrådet, samordningsgruppen och den gemensamma
servicenämnden årligen vid det första mötet efter årsskiftet. Utvärderingen ska
belysa kvalitativa och kvantitativa värden. De mål och syften som är uppsatta av
rådet ska kunna utläsas i utvärderingen. Utvärderingen belyser bland annat hur
samverkan har avlöpt. Det ska även levereras en årsredovisning för
verksamheten till de samverkande kommunerna.

16 Verksamhetens upphörande
För de fall att den gemensamma verksamheten upphör kvarstår inventarier och
lokaler hos värdkommunen. Anställda i verksamheten kvarstår med
värdkommunen som arbetsgivare.
Kostnader för avveckling samt tillgångar i verksamheten fördelas enligt den
fördelningsnyckel som nämnden beslutar. Samtliga avvecklingskostnader ska
vara reglerade senast sex månader efter verksamhetens upphörande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-08

Kommunstyrelsen

§ 134

Dnr 2019/00565

Motion (C) om jämställd utbetalning av
försörjningsstöd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 2019-11-25 § 84 att remittera motionsskrivelse
från Linus Karlén (C) angående jämställd utbetalning av försörjningsstöd,
till familje- och utbildningsnämnden för yttrande.
Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2020-04-02 § 21 att godkänna
enhetschefens yttrande till motionen och överlämna det till
kommunfullmäktige (se bilaga).
_____
Beslutsunderlag
Motionsskrivelse inkommen 2019-11-25
Familje- och utbildningsnämnden 2020-04-02 § 21 inklusive yttrande
Arbetsutskottet 2020-08-25 § 87

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 87

Dnr 2019/00565

Motion om jämställd utbetalning av försörjningsstöd
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 2019-11-25 § 84 att remittera motionsskrivelse
från Linus Karlén (C) angående jämställd utbetalning av försörjningsstöd,
till familje- och utbildningsnämnden för yttrande.
Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2020-04-02 § 21 att godkänna
enhetschefens yttrande till motionen och överlämna det till
kommunfullmäktige.
_____
Beslutsunderlag
Motionsskrivelse inkommen 2019-11-25
Familje- och utbildningsnämnden 2020-04-02 § 21 inklusive yttrande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-02
Familje- och utbildningsnämnden

§ 21

Dnr 2019/00295

Motion om försörjningsstöd
Familje- och utbildningsnämndens beslut
Yttrandet godkänns och lämnas till kommunfullmäktige som svar på motion
angående jämställd utbetalning av försörjningsstöd.
Ärendebeskrivning
Från Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 84 remitterades till familje- och
utbildningsnämnden för yttrande "Motion angående jämställd utbetalning av
försörjningsstöd".
Föreligger svar på ovanstående motion.

Bilaga

Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 §84
- Motion försörjningsstöd
- Svar motion
- Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-12 § 35

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-03-02

Referens
Dnr 2019/00295

Familj och utbildningsförvaltningen / IFO
Jill Ekberg-Johansson
jill.ekberg-johansson@smedjebacken.se

Svar på motion angående jämställd utbetalning av
försörjningsstöd
Förslag till beslut
Familj och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås överlämna yttrandet till
kommunfullmäktige som svar på motion angående jämställd utbetalning av
försörjningsstöd.
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsperspektiv inom socialtjänsten handlar om att vara lyhörd, skapa
delaktighet och uppmärksamma varje individs behov i planering mot egen
försörjning och är förutsättningar för att kunna göra en könsneutral utredning
och bedömning.
Att i verksamheten arbeta med normer, värderingar och bemötande är ett första
steg i arbetet med att ge förutsättningar för kvinnor och män att få ett likvärdigt
bemötande, utredning och bedömning utifrån sina behov oavsett kön.
Det kan ibland vara så att mannen tar över samtalet och för även kvinnans talan i
besök med paret i hushållet. Det är viktigt att värderingar och normer där
mannen ses som familjens överhuvud och representant inte förstärks i samtal
inom socialtjänsten. Det finns behov av att föra samtal med parterna i ett hushåll
såväl gemensamt som individuellt. Gemensamma samtal behövs för att båda kan
få insyn i ekonomin, få samma information och att båda kan uppleva ett ansvar
för det gemensamma hushållet. Det individuella samtalet kan vara viktigt att ha
för att kunna synliggöra både kvinnan och mannen som individer istället för
som en enhet. Individuella samtal kan gynna både kvinnor och män men
förmodligen främst kvinnor eftersom dessa beskrivs bli ”osynliga” i
gemensamma samtal. Att kunna träffa varje person individuellt är en
resursfråga för socialtjänsten.
Att å ena sidan följa Socialtjänstlagens bestämmelser om att visa respekt för
personens självbestämmande och integritet och å andra sidan besluta att dela
upp utbetalningen av biståndet utifrån en jämställdhetsaspekt blir dilemma kring
vad som ska prioriteras.

Smedjebackens kommun

Datum
2020-03-02

Socialtjänsten i Smedjebacken har upplevt att det har varit bättre att ha en dialog
med paret i hushållet och möjlighet för de att själva välja mellan olika
utbetalningsalternativ. Socialsekreteraren behöver dock vara uppmärksam på
om det finns indikation på att pengarna inte går till hyra och mat till familjen
eller om någon av parterna inte har insyn i ekonomin och tillgång till pengarna. I
dessa fall kan utbetalningen behöva styras av socialtjänsten.
Nationell vägledning avseende arbetssätt kring uppdelade utbetalningar
efterfrågas. Det saknas dock tillräcklig kunskap om och på vilket sätt de
uppdelade utbetalningarna bidrar till ökad jämställdhet eller vilka andra
konsekvenser det i övrigt kan medföra för hushållet eller för verksamheten
ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens bedömning är därför att det inte är aktuellt
att i dagsläget utforma en nationell vägledning i frågan.
Vid undersökning om hur det kan gå till att betala ut försörjningsstöd jämställt
framkommer att det innebär vissa svårigheter. Vid fullt försörjningsstöd ska
man välja vem som man ska betala hyra, el mm till. Det blir problem för de som
inte har internetbank. Det blir fler moment vid utbetalning av riksnorm och
kontroll av fler kontoutdrag.
Socialsekreterarna ställs inför frågor som:
Vid komplettering av försörjningsstödet, hur ska man dela på barnbidraget,
dagersättning eller andra ekonomiska förmåner?
När det gäller livsföring i övrigt till vilken förälder ska man betala ut, hur
fördelas skulder? Ekonomiskt ansvar av parterna mot varandra?
I dagsläget har vi ett verksamhetssystem som inte är inte lämpat för detta. Detta
kan dock förbättras under hösten då vi byter verksamhetssystem.
Det förslag på handläggning vi kan se lämpar sig bäst i dagsläget är att vid en ny
ansökan sker utbetalning/korrespondens till registerledare. Handläggare ska inte
välja registerledare efter kön utan den som först kontaktar ekonomihandläggare.
Information ska lämnas till den sökande om utredningssamtal och om
möjligheten till val av mottagning av bistånd/brev eller annan korrespondens.
Klienter som redan är aktuella för ekonomiskt bistånd ska erhålla information
om jämställd utbetalning av försörjningsstöd vid ett besök eller brev.
Idag frågar man alltid klienterna vem man ska betala ut till. Båda parter är alltid
med vid en ansökan.

Smedjebackens kommun

Datum
2020-03-02

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens skrivelse ”Kartläggning av socialtjänstens arbete med
ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv”, 2018.
Jill Ekberg-Johansson
Enhetschef

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum

Referens

2020-11-04

KS289 2020/00510

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunfullmäktige

Motion (M) om upprättande av strategisk
lokalförsörjningsplan för Smedjebackens kommun
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för handläggning.
Ärendebeskrivning
Lotta Gunnarsson (M) har lämnat in en motionsskrivelse om upprättande av
strategisk lokalförsörjningsplan för Smedjebackens kommun.
I motionen yrkas att via extern konsult upprätta strategisk
lokalförsörjningsplan för hela kommunen.
Beslutsunderlag

Motion daterad 2020-09-23
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Datum

Referens

2020-11-13

KS102 2020/00601

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunfullmäktige

Motion (C) handlingsplan för suicidprevention
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för handlläggning.
Ärendebeskrivning
Linus Karlén (C) har lämnat in en motionsskrivelse med yrkande om att
Smedjebackens kommun upprättar en handlingsplan för suicidprevention.
Beslutsunderlag

Motionsskrivelse

Sida
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Datum

Referens

2020-11-04

KS429 2020/00451

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Europarådets resolution 1815
gällande elektromagnetiska fält
Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning
och beslut.
2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om Europarådets resolution 1815
gällande elektromagnetiska fält.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Europarådets resolution 1815

Beslutet ska skickas till
"[Skriv text här]"
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Referens

2020-10-26

KS102 2020/00248

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunfullmäktige

Avsägelse (M) från uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden, gemensam ATL-nämnd och
gemensam överförmyndarnämnd
Förslag till beslut
1. Karin Winqvist (M) utses till ersättare i omsorgsnämnden
2. Birgitta Granqvist (M) utses till ersättare i överförmyndarnämnden
3. Rolf Winqvist (M) utses till ersättare i ATL-nämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 2020-06-23 § 53 att godkänna avsägelse från
Christina Brunell (M) från uppdragen som ersättare i omsorgsnämnden,
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt
gemensam överförmyndarnämnd. Beslut om fyllnadsval återemitterades.
Moderaternas förslag till fyllnadsval:
Karin Winqvist (M) utses till ersättare i omsorgsnämnden
Birgitta Granqvist (M) utses till ersättare i överförmyndarnämnden
Rolf Winqvist (M) utses till ersättare i ATL-nämnden

Beslutet ska skickas till
Omsorgsnämnden¨
Gemensamma överförmyndarnämnden
Gemensamma ATL-nämnden
Lönekontoret
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Datum

Referens

2020-11-16

KS102 2020/00441

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunfullmäktige

Avsägelse som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden (S)
Förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Fyllnadsval förrättas.
Ärendebeskrivning
Frank Norgren (S) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ledamot i
miljö- och byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Avsägelse inkommen 17 augusti 2020

Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Lönekontoret
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Referens

2020-11-16

KS102 2020/00562

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunfullmäktige

Avsägelse som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden
(S)
Förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Fyllnadsval förrättas.
Ärendebeskrivning
Lars Persson (S) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ledamot i miljöoch byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Avsägelse inkommen 16 oktober 2020

Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Lönekontoret

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2020-11-13

KS102 2020/00603

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunfullmäktige

Avsägelse som ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden
Förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Fyllnadsval förrättas.
Ärendebeskrivning
Christian Hörnicke (S) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden.
Avsägelsen gäller från och med 1 januari 2021.
Beslutsunderlag

Avsägelse daterad 2020-11-11

Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Lönekontoret

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2020-10-12

KS102 2020/00536

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunfullmäktige

Avsägelse revisor
Förslag till beslut
Avsägelsen godkänns.
Ärendebeskrivning
Från Ulla Andersson (S) föreligger avsägelse från uppdraget som
lekmannarevisor i Smedjebackens kommun, Samarkand och Kolbäcksåns
vattenvårdsförbund, samt som lekmannarevisorssuppleant i Bärkehus AB,
Smedjebacken Energi AB och Smedjebacken Energi Nät AB.
Avsägelsen gäller från 1 januari 2021.
Beslutsunderlag

Avsägelse daterad 2020-10-11

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen
PWC

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2020-11-16

KS102 2020/00586

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunfullmäktige

Avsägelse nämndeman
Förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Fyllnadsval förrättas.
Ärendebeskrivning
Frank Norgren har inlämnat avsägelse från uppdraget som nämndeman.
Ny nämndeman utses för återstoden av perioden, dvs. till utgången av
år 2023.
Beslutsunderlag

Avsägelse inkommen 29 oktober 2020

Beslutet ska skickas till
Falu Tingsrätt

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2020-11-16

KS102 2020/00588

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunfullmäktige

Avsägelse ersättare i kulturnämnden samt ersättare i
Ekomuseum Bergslagen (C)
Förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Johanna Eriksson (C) utses till ersättare i kulturnämnden.
3. Johanna Eriksson (C) utses till ersättare i Ekomuseum Bergslagen.
Ärendebeskrivning
Linus Karlén (C) har inlämnat avsägelse från uppdragen som ersättare i
kulturnämnden samt ersättare i Ekomuseum Bergslagen.
Centerpartiets förslag till fyllnadsval:
Johanna Eriksson (C) utses till ersättare i kulturnämnden samt ersättare i
Ekomuseum Bergslagen.
Beslutsunderlag

Avsägelse inlämnad 2 november 2020

Beslutet ska skickas till
Kulturnämnden
Ekomuseum Bergslagen
Lönekontoret
Johanna Eriksson

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2020-10-29

KS006 2020/00495

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunfullmäktige

Sammanträdestider 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2021 fastställs.
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 har upprättats.
Kommunfullmäktige
22 februari
19 april
21 juni
20 september
22 november
20 december

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2020-11-16

KS009 2020/00085

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunfullmäktige

Delgivningar
Förslag till beslut
Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
- Familje- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-17 § 52 – Rapport
icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap. 1 § SoL 2:a kvartalet
2020 IFO

