
 

 

 
 
 

 
 
 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-18 
 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 25 november 2019  

klockan 18:00 i kommunhuset, sessionssalen för att behandla följande 

ärenden: 

Ärende   

1.  Ekonomisk uppföljning kommunfullmäktige 
Dnr 2019/00110  

  

2.  Delårsrapport Smedjebackens kommun 2019-08-31 
Dnr 2019/00406  

  

3.  Budget 2020 samt plan 2021-2022 
Dnr 2019/00256  

  

4.  Investeringsbudget 2020 samt plan 2021-2022 
Dnr 2019/00480  

  

5.  Utdebitering 2020 
Dnr 2019/00474  

  

6.  Revidering av taxor idrottsanläggningar 
Dnr 2019/00426  

  

7.  Revidering taxor räddningstjänsten 
Dnr 2019/00427  

  

8.  Revidering av taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplats 
Dnr 2019/00463  

  

9.  Revidering av plan-, kart- och bygglovtaxa 
Dnr 2019/00506  

  

10.  Revidering av taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens område 
Dnr 2019/00504  

  

11.  Revidering av taxor och avgifter inom miljöbalkens område 
Dnr 2019/00505  

  

12.  Revidering av avgifter för hunddagis  
Dnr 2019/00500  

  

13.  Revidering matpriser omsorgsnämnden 
Dnr 2019/00501  

  

14.  VA-taxa 2020 
Dnr 2019/00502  

  

15.  Avfallstaxa 2020 
Dnr 2019/00503  
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Ärende   

16.  Borgensram 2020 kommunkoncernen 
Dnr 2019/00488  

  

17.  Partistöd 2020, samt redovisning 2018 
Dnr 2019/00149  

  

18.  Revidering informationssäkerhetspolicy 
Dnr 2019/00443  

  

19.  Reglemente och samarbetsavtal för gemensamma servicenämnden 
Dnr 2019/00475  

  

20.  Val av ledamot och ersättare till gemensamma servicenämnden 
Dnr 2019/00510  

  

21.  Utökning av VA-verksamhetsområde Mårtsbo 1:2 
Dnr 2017/00151  

  

22.  Ändrad organisation för krisstöd i Smedjebackens kommun 
Dnr 2019/00376  

  

23.  Motionssvar - Införande av förslagslåda samt digitalisering av medborgarförslag 
Dnr 2019/00255  

  

24.  Motionssvar - Införande av Rättviksmodellen vid debitering av livsmedelskontroll 
Dnr 2019/00185  

  

25.  Motion om införande av förbud mot tiggeri i Smedjebackens kommun 
Dnr 2019/00456  

  

26.  Interpellation - Rökfri arbetstid i Smedjebackens. kommun 
Dnr 2019/00399  

  

27.  Avsägelse som ersättare i familje- och utbildningsnämnden (MP) 
Dnr 2019/00464  

  

28.  Avsägelse som ledamot i familje- och utbildningsnämnden (S) 
Dnr 2019/00481  

  

29.  Avsägelse från uppdraget som revisor (C) 
Dnr 2019/00536  

  

30.  Avsgäelse från uppdraget som ersättare i valnämnden (C) 
Dnr 2019/00537  

  

31.  Delgivningar 
Dnr 2019/00090  

  

 Övrigt 
Mötet inleds med allmänhetens frågestund på ärendet budget 2020 

  

    

Carin Runeson 

Ordförande 

Mona Hyttsten 

Sekreterare 
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Datum 
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Referens 

KS042 2019/00110 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Ekonomisk uppföljning kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Redovisningen tas emot och läggs till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser  

Kommunstyrelsen 

Familje- och utbildningsförvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kulturnämnden 

VBU 

Bärkehus AB 

Smedjebacken Energi AB 

Barken Vatten & Återvinning  

WBAB 

Kommunrevisionen         

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 2019/00406  

Delårsrapport Smedjebackens kommun 2019-08-31 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Delårsrapporten för Smedjebackens kommun 2019-08-31 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2019-08-31 för 

Smedjebackens kommun.  

Resultat augusti inkl. årsprognos             

Belopp i kkr Ackumulerat period Helår 

  Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetens intäkter -57 927 -71 718 13 791 -86 944 
-106 
740 19 796 

Verksamhetens kostnader 449 691 456 334 -6 643 674 779 700 613 -25 834 
- varav pensionskostnad 
ansvarsförbindelse 8 733 6 614 2 119 13 100 11 100 2 000 

Avskrivningar 11 667 11 516 151 17 500 15 600 1 900 

Summa verksamhetens nettokostnad 403 431 396 132 7 299 605 335 609 473 -4 138 

              

Skatteintäkter 
-354 
499 

-354 
760 261 

-531 
748 

-532 
140 392 

Generella statsbidrag och utjämning -62 601 -66 725 4 124 -93 902 
-100 
100 6 198 

Summa skatteintäkter 
-417 
100 

-421 
485 4 385 

-625 
650 

-632 
240 6 590 

              

Finansiella intäkter -1 467 -2 720 1 253 -2 200 -3 200 1 000 

Finansiella kostnader 3 000 2 901 99 4 500 3 500 1 000 

Summa finansnetto 1 533 181 1 352 2 300 300 2 000 

              

Resultat -12 136 -25 172 13 036 -18 015 -22 467 4 452 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Resultat augusti drift per nämnd inkl. årsprognos           

Belopp i kkr Ackumulerat period Helår 

  Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Kommunstyrelsen 66 308 53 988 12 320 99 461 100 349 -888 

KS Ledning och stöd 23 401 22 616 785 35 101 34 101 1 000 

KS Samhällsbyggnad 38 907 38 938 -31 58 360 60 248 -1 888 

KS Förfogandeanslag 4 000 1 700 2 300 6 000 6 000 0 

Kulturnämnden 6 860 6 728 132 10 290 10 290 0 

Miljö- o byggnadsnämnden 5 603 4 742 861 8 405 8 405 0 

Familje- och utbildningsn. 151 220 156 122 -4 902 226 830 236 800 -9 970 

FUN Barn och skolverksamhet 130 513 127 698 2 815 195 770 194 840 930 

FUN Individ- och familjeomsorg 20 707 28 424 -7 717 31 060 41 960 -10 900 

Kulturskolan 1 967 2 000 -33 2 950 2 950 0 

Omsorgsnämnden 126 293 127 563 -1 270 189 440 192 640 -3 200 

Överförmyndarnämnden 780 775 5 1 170 1 170 0 

VBU 39 827 37 933 1 894 59 740 59 440 300 

Revision 633 545 88 950 950 0 

Finans 3 940 5 736 -1 796 6 099 -3 521 9 620 

Sociala avgifter/pensioner, interna poster 
m.m 9 741 11 306 -1 565 14 800 5 180 9 620 

Internränta -5801 -5 570 -231 -8 701 -8 701 0 

              

Verksamhetens nettokostnad 403 431 396 132 7 299 605 335 609 473 -4 138 

 

Återrapportering sker från familje- och utbildningsnämndens 

förvaltningschef kring vilka insatser som pågår inom förvaltningen för att 

minska kostnaderna.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2019-08-31 

Arbetsutskottet 2019-09-24 § 66 

 

 



smedjebacken.se

DELÅRSRAPPORT | 2019



1 
 

Innehållsförteckning 

Övergripande information 
Kommunens vision  2 
Organisation   3 
 

Förvaltningsberättelse 
Väsentliga händelser   4 
God ekonomisk hushållning  6 
Driftredovisning  7 
Investeringsredovisning  8 
Balanskravsutredning  8 
Finansiell analys  9 
Personal   11 
 
Ekonomisk redovisning 
Sammanställd redovisning  12 
Redovisningsprinciper  12 
Resultaträkning och balansräkning 13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
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. 

 

 

 
 
 

Vision
 

Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med  

engagemang, trygghet och framtidstro 
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Organisation 
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Väsentliga händelser  

Resultatet för kommunkoncernen för perioden januari till och med augusti 2019 uppgår till 31,1 mkr 
(30,1 mkr), av vilka kommunen står för 25,2 mkr. Kommunens resultat för motsvarande period förra 
året var 24,7 mkr. 

Befolkningen i Smedjebackens kommun var den sista juni 2019 10 934 personer. Det är en ökning 
med 37 personer sedan 1 januari i år. Födelsenettot uppgick till -3 personer. Antagandet som 
budgeten bygger på är en befolkning på 10 850 personer. 

Ny tjänstemannaorganisation från 1 januari 2019. Kommunstyrelseförvaltningen innefattar de tre 
avdelningarna; kansli, personal och lön samt ekonomi- och upphandling. Den nya 
samhällsbyggnadsförvaltningen innefattar verksamhet från kommunstyrelsen, kulturnämnden och 
miljö- och byggnadsnämnden. 

Smedjebackens kommun har beslutat att ingå samverkan beträffande lönehantering. Kommunen har 
ansökt och beviljats medlemskap i Västmanland-Dalarnas lönenämnd vilket innebär att kommunens 
lönehantering från 1 januari 2020 övergår till Norbergs kommun.  

Vår IT-enhet står också inför en förändring. Beslut har tagits om att enheten ska slås samman med 
Ludvikas IT-enhet. Verksamheten kommer att ligga under en gemensam nämnd i Ludvika kommun 
från 1 januari 2020. 

Ny budgetprocess som bygger på mer omvärldsbevakning och längre planeringsperspektiv än tidigare 
har implementerats. 

Det har genomförts val till EU-parlamentet samt erbjudit service i samband med omvalet i Falu 
kommun.  

Ny mandatperiod innebär utbildningsinsatser till förtroendevalda i fullmäktige, styrelser och 
nämnder. 

Under våren upphandlades entreprenaden för nya förskolan Strandängen, en investering beräknat 
till 70 mkr. Markarbetena startade under sommaren och projektet beräknas vara klart i slutet av 
2020.  

Genomlysning och omstruktureringsarbete av kommunens arbetsmarknadsenhet har pågått hela 
året för att minska kostnaderna och förbättra kvaliteten för personer med bidragsanställningar. En 
omorganisation har också genomförts på kommunens integrationsenhet där det minskade 
flyktingmottagandet lett till uppsägningar. 

Kostavdelningen har infört egen tillagning i alla äldreomsorgskök under året förutom på Allégården 
där ”cook chill” delvis finns kvar. 

Arbetet med att synliggöra Smedjebacken som en attraktiv boende- och besöksort har fortsatt under 
2019. Hus, hem & trädgårdsmässan i maj besöktes av nästan 6 000 besökare och blivit en allt 
viktigare aktivitet för såväl lokala som externa företag. Omsättningen uppskattas till mellan 3 och 4 
mkr i försäljningsintäkter. 

Flera detaljplanearbeten fortgår. Förslaget till detaljplan för ett nytt bostadsområde vid Danskbo har 
varit ute på samråd. Vidare har detaljplanearbetet rörande bostadsområde vid Näsberget 
återupptagits och arbetet med Harnäsudde fortsätter. Dessutom har arbetet att tillsammans med 
tekniska kontoret och utvecklingsenheten ta fram en utvecklingsplan för Herosområdet fortsatt. 
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Bygglovsverksamheten har legat på förväntad nivå under perioden och består till största delen av 
tillbyggnader, verandor och komplementbyggnader, men även bostadshus och förhandsbesked. Flera 
strandskyddsdispenser har beviljats. 

Alla enhetschefstjänster inom omsorgen är nu tillsatta och förhoppning om att en fulltalig chefsgrupp 
kan arbeta aktivt med pågående och planerade förändringar i verksamheterna. Flertalet av 
omsorgens verksamheter är satta under förändrings- och utvecklingstryck då de äldre blir allt fler i 
kommunen och även ärenden inom LSS ökar och ändrar karaktär.  

Sommaren har avlöpt ganska väl trots brist på vikarier i verksamheterna. Det har varit många sjuka 
både bland ordinarie personal och bland vikarierna. Trycket in till äldreboendena har varierat starkt 
under det senaste året men trenden är att behovet av avlastning/växelvårdsplatser ökar. Tidvis har 
korttidsboendet Lyktan varit fullbelagt och tomma platser på intilliggande Allégården har använts till 
växelvård. 

Inom LSS är det fortsatt högt tryck på externa placeringar och flera stora assistensärenden som är 
kostsamma. Beslut är taget att tillskapa ett serviceboende inom LSS och arbete pågår med att hitta 
lämplig lokal för verksamheten som beräknas omfatta ca 10 lägenheter. Behovet av denna 
verksamhet är stor och kan leda till lägre kostnader för placeringar.  

Våren 2018 redovisades de högsta meritvärdena någonsin på både Bergaskolan och Kyrkskolan och 
våren 2019 var de nästan lika höga.   

Elevhälsan har arbetat hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med skolan i årskurs 2 med 
”Ung livsstil”. Eleverna kommer att få kunskap om hur deras livsstil påverkar hälsan, 
inlärningsförmågan och prestationsförmågan. 

IFO har haft en mycket hög omsättning på medarbetare under våren och som mest har 5 konsulter 
varit inne i verksamheten, vilket medfört en mycket hög kostnad för förvaltningen. Eftersom 
personalomsättningen varit hög har kontinuiteten och kvaliteten blivit lidande. Ett omfattande 
arbete med arbetsmiljö för att bli en bättre arbetsplats och verksamhetsförbättrings arbete 
påbörjades i maj. 

Gruppen med långvariga biståndstagare har ökat från föregående år med 10 hushåll, från 83 till 93 
hushåll. Vilket ka jämföras med ökningen januari till augusti förra året då ökningen var 32 hushåll, 
från 51 till 83. 

Politiker och tjänstepersoner från omsorgen och kulturen genomförde medborgardialoger 
med fokus på äldre runtom i byarna under januari och februari. 

Kulturrådet har beviljat 1,8 mkr i bidrag i satsningen att stärka biblioteken. Ett av målen är 
att iordningställa biblioteken och bibliotekens webbsida på sätt som kommer att underlätta 
för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Vi är också beviljade 2 mkr tillsammans 
med Älvdalens och Malung-Sälens kommuner, där arbete pågår med att lyfta fram de 
nationella minoritetsspråken på biblioteken. 
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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. 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 och effektiv kommunal service” som också 
är övergripande mål för god ekonomisk hushållning redovisas med utfall per den 31 augusti och med 
prognos för helåret 2019. 
 
Årets resultat i förhållande till s:a skatteintäkter och utjämning i resultaträkningen (minst 3 %)  
Periodens utfall är 6,0 % (6,0 % 2018). Prognosen för helåret 2019 är 3,6 % (3,5 % utfall 2018) 
 
Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar  
Utfall för perioden är 100 % (100 % 2018). Prognosen för helåret 2019 är 100 % (100 % utfall 2018). 
 
Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (%)   
Den totala sjukfrånvaron för perioden uppgår till 7,4 % (7,2 % 2018). Utfallet på helår 2018 var 7,0 %. 
Trenden visar på en svag uppgång för helåret 2019. Målet säger att sjukfrånvaron ska minska och om 
sjukfrånvaron blir liknande periodens utfall så kommer inte målet att nås. 
 
 Två av de tre målen för god ekonomisk hushållning beräknas uppnås vid årets slut. 
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Driftredovisning 

Kommunens totala resultat för perioden uppgår till 25,2 mkr. Prognosen på helår visar ett överskott 
på 22,5 mkr.  

Nämnderna redovisar ett resultat för perioden på -0,4 mkr och en prognos för helåret på -13,8 mkr.  

Familj- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen prognostiserar underskott 
där familj- och utbildningsnämnden har det största prognostiserade underskottet på 10 mkr. 
Orsakerna till de ökade kostnaderna är att placeringar av både barn och vuxna ökat. Under 2018 
gjordes ett antal omhändertaganden enligt LVU vilket medförde kostsamma placeringar. Flera av 
placeringarna kvarstår samt att det tillkommit nya placeringar. Kostnaderna för försörjningsstöd 
fortsätter öka under 2019, 218 hushåll har fått ekonomiskt bistånd varav 93 hushåll är långvariga 
biståndstagare. Den största anledningen till underskott på omsorgsnämnden är inom 
verksamheterna LSS och psykiatri där vi dels behövt göra placeringar samt att Försäkringskassan inte 
beviljat ersättning utöver de 20 timmar som redan ligger på kommunen, utan vi har fått hela 
kostnaden i ett ärende på 1,2 mkr. Inom kommunstyrelsens verksamheter är det 
arbetsmarknadsenheten som prognostiserar det största underskottet på 5,7 mkr, höga kostnader för 
”komhall” verksamheten på Väderbacken är en av anledningarna, omstrukturering av verksamheten 
pågår.  

I bokslut 2018 fick vi en återbetalning av VBU på 6,3 mkr på grund av att fördelningen av budget sker 
utifrån principen att Ludvika kommun täcker ca 75 procent och Smedjebackens kommun täcker ca 25 
procent, sedan sker en avräkning med den faktiska fördelningen baserad på elevantal och kostnader 
för olika gymnasieprogram. Enligt den prognos som vi fått från VBU för januari till augusti så 
motsvarar Smedjebackens andel 24,9 procent, vilket motsvarar 0,3 mkr om VBU gör ett resultat lika 
med budget. 

Under gemensamt redovisas kommunens skatteintäkter, generella bidrag, utjämningssystem, 
fastighetsavgift samt finansiella intäkter och kostnader. Här redovisas även kostnader för 
avtalspensioner, avtalsförsäkringar och utbetalningar för gamla pensionsåtaganden. Lägre räntor på 
lån och pensionsskulden samt reglering av preliminära arbetsgivaravgifter beräknas ge ett överskott. 
 

 

 

Driftredovisning per nämnd (mkr)
Prognos           

jan- dec 2019
Resultat           

jan- aug 2019
Resultat           

jan- dec 2018
Resultat           

jan- aug 2018
Kommunstyrelsen -0,9 4,9 -8,8 0,8
Kulturnämnden 0,0 -0,1 0,2 0,1
Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 0,9 -3,7 0,4
Familje- och utbildningsnämnden -10,0 -4,9 -5,5 -3,3
Omsorgsnämnden -3,2 -1,3 -4,9 -3,3
Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 -0,2
Revisionen 0,0 0,1 0,1 0,2
Västerbergslagens kulturskola 0,0 0,0 -0,5 -0,3
Västerbergslagens utbildningscentrum 0,3 0,0 6,3 0,0
Summa nämnder -13,8 -0,4 -16,7 -5,6
Gemensamt 36,2 25,6 38,4 30,3
Totalt 22,5 25,2 21,7 24,7
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 Investeringsredovisning 

 

 

Investeringsplanen för 2019 fastställdes i budget för år 2019 till 35,4 mkr. Det största enskilda 
objektet i investeringsbudgeten är 18 mkr till ny förskola 2019 och det finns ytterligare 
investeringsmedel från 2018 års plan till förskolan som inte upparbetats på grund av att 
upphandlingen gjordes om. Periodens investeringar i fastigheter och inventarier uppgår till 11,9 mkr. 
De största enskilda investeringarna för perioden avser ny förskola 2,7 mkr, kyrkskolan 2,2 mkr samt 
diverse energieffektiviseringsprojekt 2,8 mkr. Tillkommande kostnader enligt lyftplaner är 27,9 mkr 
för förskolan Strandängen samt 6 mkr till ombyggnationer i skolan i Vad. Prognosen för helåret är 46 
mkr i investeringskostnader. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvolym (mkr)
31-aug           

2019
31-dec           

2018
31-dec           

2017
31-dec           

2016
31-dec           

2015
Inventarier 0,7 3,6 3,2 1,7 2,4
Skolfastigheter 4,6 2,5 5,1 8,4 18,5
Barnomsorgsfastigheter 2,7 1,3 0,9 2,4 0
Fritidsanläggningar 1,1 0,6 0,5 0,7 1,9
Övrigt 2,7 14,6 7,7 10,4 4,5
Summa 11,9 22,6 17,4 23,5 27,3

mkr

31-aug           
2019                   

.

31-dec  
2019 

prognos
Balanskravet
Periodens/årets resultat 25,2 22,5
Reavinster -0,3 -0,3
Balanskravsresultat för perioden 24,9 22,2
med helårsprognos
Balanskravsunderskott från tidigare år 0,0 0,0
Balanskravsresultat att reglera utifrån 24,9 22,2
period och helårsprognos
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Finansiell analys 

Årets resultat 

Årets resultat för kommunen 2019 beräknas bli 22,5 mkr. Resultatet för året beräknas bli 4,5 mkr 
bättre än budget. Trots det goda resultatet är det flera nämnder som inte klarar sin budget. Störst 
avvikelse finns hos Familj- och utbildningsnämnden på – 3,7 procent, vilket motsvarar - 10 mkr. Alla 
nämnder som har prognostiserat underskott jobbar aktivt med åtgärder och kommunstyrelsen följer 
utifrån uppsiktsplikten arbetet noggrant.  

Skatteintäkterna är beräknade utifrån SKL:s prognos i augusti. Avvikelsen mot budget är 6,6 mkr, den 
största orsaken till resultatet är att det budgeterade invånarantalet är lägre än verkligheten utifrån 
den nedåtgående trenden under förra året. Trenden har vänt under 2019 och invånarantalet är 
högre än både 31 december 2017 och 2018. 

Finansnetto 

Finansiella kostnader uppgår till 2,9 mkr för perioden och beräknas bli 3,5 mkr för helåret. Det låga 
ränteläget gör att vid omsättningar av lån minskar räntekostnaderna väsentligt. I bokslut 2018 var de 
finansiella kostnaderna 2,4 mkr. De finansiella intäkterna uppgår till 2,7 mkr för perioden och 
beräknas bli 3,2 mkr på helår, vilket är 0,5 mkr sämre än 2018. Förändringen mellan åren beror till 
största delen av överskottsutdelning som skiljer mycket från år till år från Kommuninvest. Prognosen 
för finansnettot är att det kommer att bli något negativt med -0,3 mkr vid årets slut. I bokslutet 2018 
var finansnettot positivt på 1,3 mkr, vilket det inte varit på mycket länge, i bokslut 2017 var det -1,8 
mkr. 

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 275,6 mkr vid bokslut 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionsåtagande inklusive 
särskild löneskatt, mkr 2015 2016 2017 2018

Prognos 
2019

Avsättning och kortfristig skuld 58,7 57,4 55,7 55,6 49,9
Ansvarsförbindelse 304,7 292,5 263,5 238,1 225,8
Totalt 363,4 349,9 319,2 293,7 275,6
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Eget kapital 

Kommunens prognostiserade resultat på 22,5 mkr innebär att det egna kapitalet stärks med 
motsvarande belopp. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 102,7 mkr vid årets slut och är därmed 
tillbaka på den nivå som kommunen hade i mitten av 90-talet. Mellan 2000 och 2014 hade 
kommunen negativt eget kapital, 2015 blev det positivt och uppgick till knappt 6,8 mkr.   

 

 

 

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 18,4 procent, vilket är mycket lågt men en förbättring från bokslut 2018 då 
soliditeten var 13,8 procent.  
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Personal 

Antalet anställda 

Den 31 augusti var antalet tillsvidareanställda 720 personer. Vi är nu 605 kvinnor och 115 män i 
kommunen, vilket utgör 84 procent kvinnor och 16 procent män. Förändring sedan 31 december 
2018 är en ökning med två tillsvidareanställda. 

Sjukfrånvaron 

Den totala sjukfrånvaron i kommunen var, till och med den 31 augusti 2019, 7,4 procent. Samma tid 
förra året var motsvarande siffra 7,2 procent. Den totala sjukfrånvaron för 2018 var 7,0 %. 

Löneöversyn 

Årets löneöversyn är genomförd och avslutad med samtliga fackliga organisationer förutom 
Vårdförbundet där HÖK19 tecknades mellan centrala parter i juni 2019. Inledande överläggningar är 
inplanerade med Vårdförbundet i september. Målet är att slutföra löneöversynen för Vårdförbundets 
yrkesgrupper oktober 2019. 

Ledarutveckling 

Kommunens satsning på ledarutveckling är i slutfasen. I augusti inledde en tredje grupp sin utbildning 
som avslutas i början av 2020. Efter avslutad utbildning har totalt 38 av kommunens cirka 40 chefer 
genomgått utbildning.  

Aspirantprogrammet 

Aspirantprogrammet är ett samarbete inom FBR-regionens kommuner med syfte att attrahera, 
rekrytera och behålla morgondagens talanger. Vi erbjuder totalt 24 platser, fördelade över 
kommunerna, där våra ledartalanger ska få verktyg att utvecklas till ledare. Smedjebackens kommun 
har två platser där medarbetare nu genomgår utbildning.   
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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 uppvisar ett positivt resultat på 31,1 mkr (30,1 mkr) vilket är en 
förbättring från samma period föregående år med 1 mkr.  
Prognostiserade årsresultat för Smedjebackens kommun 22,5 mkr, Bärkehus AB uppgår till 0 mkr, för 
Smedjebacken Energi AB till 1,4 mkr, Smedjebackens Energi Nät AB till 3,7 mkr, Barken Vatten och 
Återvinning AB 0 mkr och för WBAB 0 mkr, vilket totalt innebär en prognos med 27,6 mkr. 

Redovisningsprinciper 

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts vid upprättande av Smedjebackens 
kommuns Årsredovisning 2018 gäller även för upprättandet av delårsrapporten per sista augusti 
2019. Inga förändringar av redovisningsprinciper har skett sedan årsskiftet. Bolagsskatt redovisas inte 
i delårsrapporten. 

Koncerninterna ekonomiska engagemang  

 

 

Organisation

Intäkt Kostnad Givare Mottagare
Smedjebackens kommun 1 625 660
Bärkehus AB 903 370
Smedjebacken Energi AB (koncern) 198 80
Barken Vatten & Återvinning AB 475 190
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 50 20
Summa 1 625 1 625 660 660

Borgensavgifter Borgen
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mkr)

Utfall         
jan-aug 

2019

Utfall         
jan-aug 

2018

Budget         
jan-dec 

2019

Prognos         
jan-dec 

2019

Utfall         
jan-aug 

2019

Utfall         
jan-aug 

2018
Verksamhetens intäkter 71,7 83,6 86,9 106,8 319,3 226,1
Verksamhetens kostnader -456,3 -458,6 -674,8 -700,6 -680,3 -582,0
Avskrivningar -11,5 -11,1 -17,5 -15,7 -27,2 -24,0
Verksamhetens nettokostnader -396,1 -386,1 -605,3 -609,5 -388,1 -379,9

Skatteintäkter 354,8 343,6 531,7 532,1 354,8 343,6
Generella statsbidrag och utjämning 66,7 65,7 93,9 100,1 66,7 65,7
Verksamhetens resultat 25,4 23,1 20,3 22,8 33,4 29,3

Finansiella intäkter 2,7 3,0 2,2 3,2 1,7 2,2
Finansiella kostnader -2,9 -1,5 -4,5 -3,5 -4,0 -1,4
Resultat efter finansiella poster 25,2 24,7 18,0 22,5 31,1 30,1

Kommunen Koncernen
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Balansräkning 

 

 

 

(mkr)

Utfall         
jan-aug 

2019

Utfall         
jan-dec 

2018

Utfall         
jan-aug 

2019

Utfall         
jan-dec 

2018
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 399,3 396,0 1 101,4 1 087,2
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 383,2 380,8 1 082,5 1 066,3
varav maskiner och inventarier 16,2 15,2 18,9 20,9
Finansiella anläggningstillgångar 41,2 41,3 13,7 14,3
Summa anläggningstillgångar 440,5 437,2 1 115,0 1 101,5

Omsättningstillgångar
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 3,0 3,0 5,8 5,7
Kortfristiga fordringar 37,7 54,7 193,2 95,0
Kassa och bank 76,3 85,1 109,6 136,0
Summa omsättningstillgångar 116,9 142,9 308,6 236,7

SUMMA TILLGÅNGAR 557,5 580,1 1 423,6 1 338,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 80,2 58,5 129,6 152,3
Periodens resultat 25,2 21,7 31,1 23,3
Summa eget kapital 105,4 80,2 160,7 175,6

Avsättningar
Avsättningar för pension och liknande förpliktelser 49,9 55,6 49,9 55,6
Summa avsättningar 49,9 55,6 49,9 55,6

Skulder
Långfristiga skulder 320,0 323,1 986,0 917,0
Kortfristiga skulder 82,2 121,1 226,9 190,1
Summa skulder 402,2 444,3 1 213,0 1 107,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 557,5 580,1 1 423,6 1 338,3

Kommunen Koncernen
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§ 112 Dnr 2019/00480  

Investeringsbudget 2020 samt plan 2021-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Investeringsbudget 2020 med plan för 2021-2022 godkänns. 

2. När beslut fattas om att ta ospecificerade medel från 

investeringsbudgeten i anspråk, ska detta anmälas till 

kommunfullmäktige vid nästkommande sammanträde.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har sammanställt förslag till investeringsbudget för 2020 

med plan för 2021-2022. 

FASTIGHETER 2020 2021 2022 Anmärkning 

Ny förskola 11 000     8 avdelningar + kök 

Projektering 500 500 500 Projektering upprustning av skolor 

Röda Berga   18 000   Renovering 

Stegelbacken   3 000 1 000 Renovering, nytt fläktrum 

Skolprojekt     21 000 Renovering/nybyggnad 

Allégården 1 000     Tak ljusgården 

Energieffektivisering 1 000     Solel nya förskolan 

Flatenbergs hytta   250 250 Reparation väggar 

Fettavskiljare 400 400   Skogsgläntan, Fridhem 

Årliga återkommande investeringar fastighet   

Fritidsanläggningar 600 600 600 Önskemål från föreningar 

Tillgänglighetsåtgärder 300 300 300 Tillgänglighetsanpassning 

Säkerhet 500 500 500 Lås och larm, SBA, utrymningssäkerhet 

Energi och klimatåtgärder 500 500 500 Styr o regler/energibesparing 

Arbetsmiljöåtgärder 300 300 300 Buller, akustik etc. 

Köksmaskiner storkök 250 250 250 Köksmaskiner/vitvaror 

IT/Wifi 1 500 1 200 1 200 Utbyggnad/utbyte/uppgradering av wifi 

Ospecificerade investeringar 3 000 3 000 3 000   

GATOR 2020 2021 2022 Anmärkning 

Anslutningsgata ny förskola 1 500       

GC-vägar   2 000 1 000   

Broar 3 000     Broar Söppenmyren 

Årliga återkommande investeringar gata     
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Ombyggnad elnät, VB 300 300 300 Anpassning VB energi 

Dagvattenombyggnader 500 500 500 WBAB samfinansiering  

Ospecificerade investeringar 1 000 1 000 1 000   

YTTRE MILJÖ 2020 2021 2022 Anmärkning 

Förskolor/Skolor 500 500 500 Utemiljö, staket, tak etc. 

Parker och offentliga platser 150 150 150   

Årliga återkommande investeringar park     

Ospecificerade investeringar 1 000 1 000 1 000   

Utrustning, Inventarier, IT 2020 2021 2022 Anmärkning 

KS 1 800     
Räddningstjänsten fordon, slang, lås 
brandposter 

ON 600 600 600 Möbler, tekniska hjälpmedel, mm 

ON 1 200     Datasystem, Life Care 

FUN 800 800 800 
Möbler, nyuppsättning skolor och 
förskolor 

FUN 1 200     Inventarier ny förskola 

FUN 800     Datasystem IFO, Life Care 

MoB 250     GPS-utrustning 

Summa 6 650 1 400 1 400  

Total Investeringsbudget 35 450 35 650 35 250  

     

MARK/EXPLOATERING 2020 2021 2022 Anmärkning 

Mark och exploatering 4 000 4 000 4 000   

 

Yrkanden 

Jan Tholerus (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att när 

beslut fattas om att ta ospecificerade medel från investeringsbudgeten i 

anspråk, ska detta anmälas till kommunfullmäktige vid nästkommande 

sammanträde.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget 2020 med plan 2021-2022  

Samhällsbyggnadsutskottet 2019-10-29 § 84 
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§ 113 Dnr 2019/00474  

Utdebitering 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Den kommunala utdebiteringen för 2020 fastställs till 22:46.          

Ärendebeskrivning 

För år 2019 är utdebiteringen fastställd till 22:46. 

Budgeten för 2020 är beräknad utifrån oförändrad skattesats.         

_____ 
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§ 102 Dnr 2019/00426  

Revidering av taxor idrottsanläggningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Taxor för kommunens idrottsanläggningar fastställs.  

Ärendebeskrivning 

Ett förslag för uppräkning av avgifter vid uthyrning av kommunens lokaler 

och idrottsanläggningar har tagits fram av fritidschefen. Senast avgifterna 

räknades upp var inför 2018.  

För att avgifterna vid uthyrning ska följa med prisindex och 

kostnadsutvecklingen samt för att täcka kostnader för bland annat slitage och 

förbrukningsmaterial på anläggningarna så föreslås en höjning inför 2020.  

Avgifterna är uppräknade från 2018 med i snitt 2 %, med en avrundning 

uppåt.  

Uthyrning av Barken Arena 

En omvärldsanalys av taxor gällande liknande fotbollshallar med konstgräs 

som Barken Arena har utförts. Detta för att få en bild av hur andra 

kommuner och aktörer som äger och förvaltar liknande hallar som Barken 

Arena har sin uthyrningstaxa av fotbollshall med eller utan golv för andra 

aktörer än kommunens föreningar och vid mässor och andra event.  

Fritidschefen och näringslivschefen föreslår en taxehöjning gällande 

uthyrning av Barken Arena till externa aktörer enligt bilaga.              

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 – Avgifter Idrottsanläggningar 2020 

Bilaga 2 – Avgifter Idrottsanläggningar Morgårdshammar och Gym BA 

(Barken Arena) 

Bilaga 3 – Avgifter Idrottsanläggningar interntaxa 

Samhällsbyggnadsutskottet 2019-09-24 § 70 

 



Avgifter Hyra 2020

Lokaler/Idrottsanläggningar
Fritidsenheten

Ungdomsförening kr/tim Seniorförening kr/tim Övriga kr/tim Strötider *1   kr/tim Cuper/turneringar *2   ungdom/vuxen kr/tim 

Smedjehallen 

Skepp 1 0 105 125 125 105/125

Skepp 2 0 105 125 125 105/125

Badmintonbana 0 55 60 60 60

Bergahallen 

Helplan 0 105 125 125 105/125

Halvplan 0 55 65 65 55/65

Badmintonbana 0 55 60 60 60

Ovakohallen 0 105 360 360

Match 0 105 360

Isbana 0 105 360 360

Match 0 105 360

Fotbollsplaner 

Gräsplan 0 105 125 125 105/125

Match 0 105 155

Gräsplan/7-manna 0 155 105 105

Match 0

Aktivitetshallen 

Helplan 0 105 125 125 105/125

Halvplan 0 55 65 65 55/65

Badmintonbana 0 55 60 60 60

Övriga vardag/ lör-sön/storhelg kr/tim Strötider *1 kr/tim Cuper/turneringar *2 vardag/lör-sön/storhelg kr/tim 

Barken Arena                      0 105             680/780/940 680/780/940

Övervåning 0 0 85 85 85

Övriga arrangemang: Hyrs ut av Föreningen Söderbärkeparken

Ovakohallen (ej säsong), Smedjehallen och Bergahallen gäller enhetstaxa 1930 kr/dag

Barken Arena 9600 kr/dag, exl. golv. Vid större evenemang inkl. golv lämnas offert på pris efter förfrågan. 

Avgifter exl. städning, elektricitet och vaktmästartjänster, som inte är under ordinarie arbetstid. 

För iordningställande av lokalen före/efter arrangemang debiteras en tomhyra på 320 kr/dag. 

Hyra för grönytor t.ex. sportfältet 3220 kr/tillfälle. 

Taxa för cirkus 2150 kr/tillfälle 

Tillfällig campinghyra vid arena 50 kr/dygn 

Omklädningsrum, då inte kommunens anläggning nyttjas vid t.ex. träningar 35 kr/omklädningsrum 

*1 Ej föreningar. Vardagar till 17.00 samt helger.  

*2 Vid deltagande från annan kommun.



Avgifter Hyra 2020

Lokaler/Idrottsanläggningar
Fritidsenheten

Föreningar Privat

Ungdomsförening kr/tim Lokala föreningar Privat Ströbokningar Ströbokningar

Morgårdshammar

Festsal/Gymnastiksal 0 110 220 110 220

Cafe 0 90 165 90 165

Konferens 1 + 2 0 105 155 105 155

Konferensrum 1 0 60 110 60 110

Konferensrum 2 0 60 110 60 110

Logen 0 60 110 60 110

Dialogen 60 110 60 110

2018

40

30

270

165

215

165

1930

1660

Må - Sö 08.00-22.00 kr/tim  

Enkel träning pensionär/skolungdom

10-kort pensionär/skolungdom

Månadskort pensionär/skolungdom

Årskort pensionär/skolungdom

Enkel träning vuxen

10-kort vuxen

Månadskort vuxen

Årskort vuxen

Barken Arena Gym



Avgifter Interntaxa 2020

Lokaler/Idrottsanläggningar
Fritidsenheten

Interntaxa

Smedjehallen 

Skepp 1 85

Skepp 2 85

Skepp 1 + 2 170

Bergahallen 

Helplan 85

Ovakohallen 45
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§ 103 Dnr 2019/00427  

Revidering taxor räddningstjänsten 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Taxor för räddningstjänstens externa tjänster fastställs.  

Ärendebeskrivning 

Räddningschefen har utarbetat förslag till revidering av avgifter för 

räddningstjänstens externa tjänster. Avgifterna har justerats genom 

anpassning till gällande lönenivåer och kostnader för utrustning och  

fordon. 

Det är avgifter vid onödiga automatiska brandlarm, utbildningar och  

tillsyner som har reviderats övriga avgifter föreslås vara oförändrade. 

Jämfört med tidigare beslutad prislista föreslås följande justeringar. 

Avsnitt B – Utbildningar 

Brandskyddsutbildning, 4 tim höjning från 200 kr till 300 kr/deltagare 

Brandskyddsutbildning 6 tim höjning från 300 kr till 450 kr/deltagare 

HLR-utbildning 4 tim höjning från 200 kr till 300 kr/deltagare 

Avsnitt C – Tillsyn enligt LSO och LBE 

Grundbelopp för tillsyn höjning från 1100 kr till 1400 kr 

Avsnitt D – Larm och anläggningsavgifter 

Felaktig alarmering av vaktstyrka vid automatlarm  

                                  höjning från 10 % av prisbasbeloppet till 5 480 kr/larm 

Tillägg av tjänster under avsnitt D 

Automatlarmsavtal mellan anläggningsägare och räddningstjänsten 

 1 000 kr/år 

Kvartalsprovning av brandlarm och överföring till SOS Alarm AB 

 800 kr/år              

_____ 

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteskrivelse 

Räddningstjänstens taxor och avgifter 2020 

Samhällsbyggnadsutskottet 2019-09-24 § 71           



 
 

 

 

 Innehåll  
 

  A. Personalkostnader 

  B. Extern utbildning 

  C. Tillsyn 

  D. Larmavgifter 

  E. Fordon 

  F. Materiel 

    1. Handbrandsläckare 

    2. Pumpar 

    3. Slang 

    4. Andningsskydd 

    5. Övrig materiel 

   G. Lokaler 
 

 

  

 PRISLISTA 

Räddningstjänstens externa tjänster 

fr.o.m. 2020-01-01 

Antagen av Kommunfullmäktige 2019-11-25 



   Sida 2 av 4 

 

Tjänst Pris exkl. moms 2020-01-01 

A Personalkostnader  

 - Bevakning  t. ex. säkerhetsvakt, efterbevakning  450:-/tim 

 - Övrigt (teknisk service, fordonsförare m.m.) Påbörjad 1:a timme räknas som hel timme 

  därefter debiteras påbörjad 1/2 -timme 

 350:-/tim 

 320:-/tim 

 - Uppsättning av flagglina inom Smedjebackens tätort (inkl. personalkostnad)  520:- 

  

B Utbildning (kommunanställda)  

 - Brandskyddsutbildning– ca:4 lektionstimmar. *1 (t ex SBA, brandskyddskontrollant)  300:-/deltagare 

 - Brandskyddsutbildning– ca:6 lektionstimmar. *1 (t ex brandskyddsansvarig)  450:-/deltagare 

 - Hjärt- och lungräddning – ca:4 lektionstimmar. *1  300:-/deltagare 

 - Docka i samband med kurs ”Hjärt- och lungräddning”  370:-/st 

 - Lunga till docka   50:-/st 

 - Utrymningsövning – (ej kommunal verksamhet). Kostnader för ev. materiel och 

  transporter inkluderat. Påbörjad 1:a timme räknas som hel timme därefter debiteras påbörjad 

 350:-/1:a tim 

 320:-/följande timmar 

*1) Kaffe + bulle 

Vid utbildningar är anmälan bindande och debiteras om avanmälan inte inkommer 3 arbetsdagar före utbildningstillfället. Platsen 

kan besättas av kollega. 

 

 

C Tillsyn enl. LSO och LBE  

 - Grundbelopp för tillsyn  1 400:- 

 - Timdebitering vid tillsyn  700:-/tim 

  

D Larm,  och anläggningsavgifter  

 - Felaktig alarmering av vaktstyrka via automatlarm   5 480:-/ larm 

 - Automatlarmsavtal mellan anläggningsägare och Räddningstjänsten Smedjebacken  1 000:-/år 

 - Kvartalsprovning av brandlarm och överföring till SOS Alarm AB  800:-/år 
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E Fordon (exklusive personalkostnad – uthyres endast med förare)  

 - Hävare  650:-/tim 

 - Tyngre brandfordon med pump  550:-/tim 

 - Lättare brandfordon (Typ Pick-Up eller persontransportfordon)  325:-/tim 

 - Bandi  325:-/tim 

 - Skoter  250:-/tim 

 - Båt  370:-/tim 

  

F Materiel och utrustningar  

- 1.  Handbrandsläckare  

 - Uthyrning av handbrandsläckare (använd släckare deb. omladdning)  90:-/dygn 

 - Omladdning i samband med uthyrning, 6 kg pulver  450:-/st 

 - Omladdning i samband med uthyrning, 12 kg pulver  750:-/st 

 - Omladdning i samband med uthyrning, 5-6 kg kolsyra  450:-/st 

  

- 2.  Pumpar (exklusive personalkostnad – pumpar uthyres endast med personal)  

 - Pumpkapacitet  upp till 900 liter/minut (exklusive drivmedel, personalkostnad och fordon)  60:-/tim 

 - Pumpkapacitet  900 liter/minut eller större (exklusive drivmedel, personalkostnad och fordon)  90:-/tim 

 - Länspump  350 liter/minut eller mindre  250:-/dygn 

  

- 3.  Slang  

 - Uthyrning av slang – 38 – 63 mm  

   Skadad uthyrd slang debiteras med nypris. 

 - Uthyrning av slang – 38 – 63 mm 

 120:-/st. 1:a dygn 

 

 90:-/st. följande dygn 

   

 - Slangvård  

 - Tvättning, torkning, provtryckning av 38 – 76 mm  140:-/st 

 - Lagning  120:-/st 

 - Omkoppling  (Pris för kopplingar se nedan)  120:-/st 

 - Byte packning   90:-/st 
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 - Slang kopplingar eller hylsor / kopplingspar  

 - 38 mm  750:-/par 

 - 42 mm  770:-/par 

 -  63 mm  900:-/par 

 - 76 mm  930:-/par 

 - Hylsor  

 - 38 mm  30:-/st 

 - 42 mm  35:-/st 

 - 63 mm  40:-/st 

 - 76 mm  50:-/st 

  

- 4.  Andningsskydd  

 - Räddningstjänsten åtager sig ej fyllning eller revisionsbesiktningar av luftpaket  

  

 - 5. Övrig materiel  

 - Elgenerator (exklusive drivmedel)  60:-/tim 

 - Rökfläkt (endast eldriven)  250:-/dygn 

 - Strålrör, grenrör, brandpostarmatur o. övrig slangarmatur  90:-/st och dygn 

 - Arbetarskyddsmateriel som linor, stegar, säkerhetsselar, andningsskydd m.m uthyrs/utlånas ej  

  

G Lokaler  

 - Lektionssal - Hel dag  800:- 

 - Lektionssal - Halv dag  450:- 

 - Kaffe i samband med hyra/lån av lektionssal  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. 
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§ 114 Dnr 2019/00463  

Revidering av taxa för barnomsorg, fritidshem och 
skollovsplats  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplats fastställs enligt  

familje- och utbildningsnämndens förslag. 

2. Avgifterna gäller från 1 januari 2020 och tillsvidare.  

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till ändring  

av taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplats enligt bilagor. 

Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2019-10-08 § 69 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till ändring av taxa för barnomsorg, 

fritidshem och skollovsplats. 

Gällande Skollovsplats: 

Avgiften för skollovsplats fastställs till 1 000 kronor per period. 

Avgiften för skolovsplats ska årligen följa inkomstindex.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Taxeförändring inom förskoleverksamheten 

Förändrad fritidshemstaxa 

Arbetsutskottet 2019-10-29 § 79 
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§ 69 Dnr 2019/00237  

Förändring av taxa för barnomsorg, fritidshem och 
skollovsplats 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ändring av taxa för 

barnomsorg, fritidshem och skollovsplats. 

Gällande Skollovsplats: 

1. Avgiften för skollovsplats fastställs till 1.000 kronor per period. 

2. Avgiften för skolovsplats ska årligen följa inkomstprisindex. 

Beslutet gäller från 1 januari 2020 och tillsvidare      

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till ändring av taxa för barnomsorg, fritidshem och 

skollovsplats.    Bilaga      

Beslutsunderlag 

-Fritidshemstaxa Smedjebacken 

-Förskoletaxa Smedjebacken      

 

 



Taxeförändring inom förskoleverksamheten 

Taxesystemet i Sverige är uppbyggt med maxtaxa ”Förordningen (2001:160) om statsbidrag 

till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem”.     

Avgiften beräknas på procentsats på hushållets sammanvägda inkomst men med ett 

inkomsttak på, för närvarande 47 490 kronor. Smedjebackens kommun har använt maxtaxan 

sedan införandet 2001. Smedjebacken har i dagsläget en uppdelning av taxorna utifrån 

barnens vistelse i olika nivåer. Förskoleverksamhetens taxa är indelad i tre närvarotidsnivåer: 

 

 

 

Förslag till taxeändring – en plats, två tidsnivåer på taxan 

Förvaltningen lägger nu ett förslag på en förändring av taxan så att det endast finns två 

tidsnivåer. Upp till 15 timmar eller 15.01 timmar och uppåt. Enligt reglementet är det 

vårdnadshavares arbetstider som reglerar närvarotiden vilket gör att taxeändringen inte 

påverkar barnens vistelsetid.  

Den förändrade taxan innebär att vårdnadshavarna betalar enligt grunden i maxtaxan och i 

fortsättningen utifrån en tvådelad tidsdifferentiering, nivån 15,01 - 30 timmar tas bort. 

Närliggande kommun som Ludvika har samma taxesystem medan Borlänge och Fagersta har 

en nivå på taxan.  

 

 

Antal timmar/vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 

Från 15.01 tim 
3,0 %           

av inkomsten 

2,0 %           

av inkomsten 

1,0 %   

av inkomsten 

1-15 tim 
1,5 %            

av inkomsten 

1,0 %            

av inkomsten 

0,5 %   

av inkomsten 

 

 

Antal timmar/vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 

Mer än 30 tim 
3,0 %              

av inkomsten 

2,0 %              

av inkomsten 

1,0 %              

av inkomsten 

15,01-30 tim 
2,1 %               

av inkomsten 

1,4 %                 

av inkomsten 

0,7 %                

av inkomsten 

1 -15 tim 
1,5 %              

av inkomsten 

1,0 %              

av inkomsten 

0,5 %              

av inkomsten 



Förändrad fritidshemstaxa 

I Sverige är taxesystemet uppbyggt med maxtaxa enligt ”Förordningen (2001:160) om 

statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och 

fritidshem”. Hushållets sammanvägda inkomst utgör beräkningsgrunden vilken avgiften 

beräknas utifrån, men med ett inkomsttak på för närvarande 47 490 kronor. Smedjebackens 

kommun har använt maxtaxan sedan införandet 2001. 

Smedjebackens kommun har dessutom idag en uppdelning av taxorna utifrån barnen 

vistelsetid i olika nivåer. Fritidshemsverksamhetens taxa är indelad i två närvarotidsnivåer. 

 

 

 

 

 

 

Förslag till taxeändring – en plats på fritidshem innebär en taxa samt ny avgift för 
lovdagsplats.  

Den förändrade taxan innebär att vårdnadshavarna betalar enligt grunden i maxtaxan och 

ingen tidsdifferentiering. Det vill säga en plats en avgift, men skillnad i storlek på avgiften 

beroende på inkomst och vilket barn som har fritidshemsplatsen (yngsta barnet räknas som 

barn 1). Förslaget innebär en minskad administration för förvaltningen. Närliggande 

kommuner som Ludvika, Borlänge och Fagersta har samma taxesystem.  

 

Antal 

timmar/vecka 
Barn 1 Barn 2 Barn 3 

1 tim - 
2,0 %              

av inkomsten 

1,0 %              

av inkomsten 

1,0 %              

av inkomsten 

 

Förvaltningen föreslår också att lovdagsplatstaxan justeras enligt följande förslag från dagens 

taxa på 846 kronor per period: 

Taxa för lovdagsplats 

Taxa för lovdagsplats inom fritids är indelad i två perioder 

Period 1 1 augusti till 31 januari 

Period 2 1 februari till 31 juli 

Avgiften föreslås vara 1000 kronor per period och debiteras första månaden i perioden. 

Oavsett startdatum och slutdatum debiteras hela perioden.  

Antal 

timmar/vecka 
Barn 1 Barn 2 Barn 3 

Mer än 6 tim 
2,0 %              

av inkomsten 

1,0 %              

av inkomsten 

1,0 %              

av inkomsten 

1 -6 tim 
1,4 %              

av inkomsten 

0,7 %              

av inkomsten 

0,7 %              

av inkomsten 
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§ 115 Dnr 2019/00506  

Revidering av plan-, kart- och bygglovtaxa 2020  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Plan-, kart- och bygglovstaxa fastställs. 

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2020 och tillsvidare.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2019-10-23 § 97 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta Plan-, Kart-och Bygglovstaxa 2020.  

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 landsting. 

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 SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) fram underlag för 

konstruktion av taxan. Arbetet med de kommunala taxorna är en 

kontinuerligt pågående process. 

Miljö- och byggkontorets bedömning är att en omarbetad taxa är nödvändig 

för att förenkla arbetet med den som ett steg i effektivisering av 

handläggning och göra det rättssäkert för sökande. Förändringar har skett 

angående avgifter för besked, skyltar, marklov, master, torn, vindkraftverk 

samt för anläggningar. Avgift för planbesked och master, torn och 

vindkraftverk har höjts Avgiften för har höjts för att motsvara 

handläggningen samt avgift för anmälan om vindkraftverk där lokalisering 

bedöms i annan tillsynsprövning. Övriga ärenden enligt ovan har avgifter 

sänkts för att motsvara handläggningen i dessa ärenden. Taxan har 

kompletterats med avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-23 § 97 

Plan-, kart- och bygglovstaxa 

Arbetsutskottet 2019-10-29 § 80                      
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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. 

 

Det 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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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 t.ex. 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.  
 

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, 
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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.). 
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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. 
 

Överklagande 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. 
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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 tidersättning. 

 

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 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 
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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. 
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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 Handläggningsfaktor 

KOM Faktor för kommunicering 

KF Kartfaktor 

mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp 

MF Mätningsfaktor 

N Justeringsfaktor 

NKF Nybyggnadskartefaktor 

OF Objektfaktor 

PLF Planavgiftsfaktor 

UF Utstakningsfaktor 

 

 
Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 

öppenarean (OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 

byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 

betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnadskonstruktion, funktion, 
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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 m.m. 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. 
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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 



Version 2019-10-14 
 

15  

 
 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver + 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 

I separat ärende, t.ex. 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 Kommentarer KOM 

Sakägare Mycket enkla byggnader 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 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 

förhandsbesked 

3 

Byggnaden 

Placering, yttre utformning och 

färgsättning Användbarhet och 

tillgänglighet 

7 

Tomten 

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 

7 

 

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 Handläggningsfaktor 

HF2 

Administration inkl. arkivering och registrering 

av kontrollansvarig 

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) 

50 % av bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 100 % av bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad, 

t.ex. lagerbyggnad) ≥ 200 m2 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 



Version 2019-10-14 
 

23  

 
 

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. 

 

 Begränsat standardförfarande med godkännande 90 000 kr 

På delar av beloppet (30 000 kr) tillkommer 25% moms. 

 

 Standardförfarande 150 000 kr 

På delar av beloppet (50 000 kr) tillkommer 25% moms. 

 

 Utökat förfarande 252 000 kr 

På delar av beloppet (84 000 kr) tillkommer 25% moms. 

 

 Utökat planförfarande, komplicerad plan enligt offert 

 

 Planprogram 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. 

 

 Begränsat standardförfarande med godkännande 60 000 kr 

 

 Standardförfarande 102 000 kr 

 

 Utökat förfarande 168 000 kr 

 

 Utökat planförfarande, komplicerad plan enligt offert 

 

 Planprogram enligt offert 

 

 

Kostnad för karta, fastighetsförteckning och annonsering tillkommer i samtliga avtal. 

Intressenten bekostar även de utredningar som behövs som underlag för detaljplan 

och/eller områdesbestämmelser. 

 

Planavgift tas ut i förskott och slut regleras vid beslut om att planen antas, ändras 

eller upphävs. Avgiften tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid 

granskning 25 %, vid antagande 50 %. 

 

Grundkarta för plan 

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, gäller följande taxa: 

Grundkarta Avgift  

0-10 ha 15 500 kr  

Därutöver Offereras 

 

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, t ex 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 HF 

Ny sakkunnig 25 

 

 

 

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 

Avgift = HF x mPBB x N 

 

Åtgärd HF 

Medgivande eller förbud att 

använda hiss 

50 



Version 2019-10-14 
 

26  

 

 

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 

Källsorteringsbehållare/grupp 

Sopskåp, sophus 

 2 17 15 
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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 ≤ 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 ≤ 50 % av 

ursprunglig 

byggnads BTA 

2 17 15 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 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 

> 15 m2 men 

≤ 49 m2 

2 17 15 

Rullstolsgarage förråd 

m.m. 

≤ 30 m2 2 17 15 

Kiosk, manskapsbod m.m. ≤ 49 m2 4 17 15 

Sommarveranda, 

restauranguteservering 

≤ 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 ≥ 31 m2 100 

 

 

 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

 

Övrigt – utan 

konstruktion 

Yta BTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre  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 en- 

och 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 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet/ 

planlösning, mindre 

30 

Ändring av bärande 

konstruktion/brandskyddet/planlösning, större 

140 

Installation eller väsentlig förändring av VA-

installation, tex stambyte 

90 

Ombyggnad av byggnader med särskilt 

bevarandeintresse 

75 

Installation eller väsentlig ändring av hiss 35 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område <100 m2 BTA 30 

Rivning utanför planlagt område >100 m2 BTA 60 

 

 

 

Avgift = mPBB x OF x (HF1+HF2) x N 

 

Åtgärd Yta 

BTA 

OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, (ex carport, 

garage, förråd) PBL 9:4 a 

 4  15 

Komplementbostad, (inredd 

komplett bostad) PBL 9:4 a 

 4  28 

Tillbyggnad en- eller 

tvåbostadshus PBL 9:4 b 

 4  15 

Inreda ytterligare en bostad i 

enbostadshus PBL 9:4 c 

 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 

Skylt vid gata, som ska synas på 

långt håll, skyltpelare, 

stadspelare m.fl. 

50 75 

Skylt vid större väg/gata, längs 

trafikleder eller i andra utsatta 

lägen 

160 200 

Utöver första skylten i samma 

ansökan 

10 10 

Skyltar> 1 m2 ofta på fasad 35 45 

Skyltar> 1 m2 utöver den första 

skylten i samma ansökan 

10 10 

Skyltar≤ 1 m2 25 35 

Skyltar≤ 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 
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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 

 

Master, torn, 

vindkraftverk 

Beskrivning OF HF 1 HF 2 

Radio- och telemast eller 

torn + en teknikbod 

mindre mast 4 17 15 

Radio- och telemast eller torn 

+ en teknikbod 

ett torn 14 24 28 

Vindkraftverk ett verk 25 24 28 

Vindkraftverk upp till 4 st. 50 24 28 

Vindkraftverk >5 verk 100 24 28 
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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 Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000–4 999 m2 30 24 28 

-”- 5 000–10 000 m2 40 24 28 

-”- ≥ 10 000 m2 50 24 28 

Mindre anläggningar 

t.ex. Parkeringsplats 

 4 17 15 

Upplag/materialgård  4 17 15 

Tunnel/bergrum  6 17 15 

 
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 Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 

fast anlagd 

för fler än 10–12 

båtar, (annars ej 

bygglov) 

10 24 28 

Småbåtshamn – se marina för fler än 10–12 båtar, 

<5 000 m2 

20 24 28 

Marina 5 000–10 000 

m2, flera bryggor 

för fler än 10–12 

båtar, annars inte 

hamn 

40 24 28 

Utökning med 

pontonbrygga – 

per brygga 5 24 28 
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Tabell 21 Övriga ärenden 

Avgift = HF x mPBB x N 

 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 

rivningslov som förhandsbesked 

50 % av normal 

bygglovavgift 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet 

ärende) 

Vid enklare ärenden 

Vid tidskrävande ärenden 

20 

50 
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Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m. 
 

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 eller 

tidsersättning 

NKF Enkel 

nybyggnadskarta 

Kartan innehåller 

fastighetsgränser, höjder, 

befintliga byggnader, plan-

information 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 
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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 

 

80 

1–199 m2 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 5 

 
 

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter) UF 

15–199 m2 50 

200–1 000 m2 100 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

 
 

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 

200–499 m2 90 

500–999 m2 110 

1 000–1 999 m2 130 

2 000–2 999 m2 150 

3 000–5 000 m2 170 

Tillägg per punkt utöver 4 2 

 

 

Komplementbyggnad – nybyggnad 

garage/uthus till en- och 

tvåbostadshus (4 punkter) 

Mätningsfaktor (MF) 

50–199 m2 40 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

 

 

Tillbyggnader – nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

50–199 m2 40 

200–1 000 m2 80 

Tillägg per punkt utöver 4 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 

Informations-

andel i % 

KF 

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 KF 

Översiktlig karta 2 

Stadskarta 1,5 

 

 



Version 2019-10-14 
 

 45  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Tidersättning tas ut sammanställning i förekommande fall. 

 

 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inkl. koordinat 0,0125 
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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 MF 

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

(minimum 3 punkter per beställning) 

10 
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Tabell 28 Utskrift 

Utgår 

 



 

 

 



 

 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr 2019/00504  

Revidering av taxor och avgifter inom 
livsmedelslagstiftningens område 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Dokumentet ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen” 

fastställs.  

2. Den nya taxan ska gälla fr.o.m. 14 december 2019. Bestämmelsen om 

timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med 

den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras 

tillämpas istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad 

timavgift (1 100 kr). Detsamma gäller ärenden som rör registreringar 

som inkommer till nämnden under denna period.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 209-10-23 § 99 att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa reviderade taxor inom 

livsmedelslagstiftningens område.  

EU har antagit en ny kontrollförordning för livsmedel (EU) 2017/625,  

som ersätter kontrollförordning (EG) 882/2004. Reglerna träder i kraft  

14 december 2019. Justeringar i kommunens taxa för livsmedelskontroll 

behöver därför göras. Förslaget till ny taxa bygger på SKL:s cirkulär ”EU:s 

nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen – vägledning till 

uppdaterad taxa och delegationsordning” samt SKL:s underlag för taxa för 

livsmedelskontroll anpassad till den nya kontrollförordningen. 

Grunden för kommunens avgiftsuttag är idag kontrollförordning (EG) 

882/2004 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. 

Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 

men förordningsändringar beslutas av regeringen under senhösten 2019 i 

förordning 2006/1166. Kommunen behöver därför antagligen enligt SKL 

revidera taxan igen under senare delen av 2020. 

Timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen föreslås höjas 

från 1 100 kr till 1 240 kr, se § 5 i taxan.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
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Arbetsutskottet 2019-10-29 § 81 
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§ 117 Dnr 2019/00505  

Revidering av taxor och avgifter inom miljöbalkens 
område 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken med mera fastställs till  

1 000 kr per timme. 

2. Den nya taxan ska gälla från och med 2020-01-01 och tillsvidare. 

3. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att årligen uppräkna 

timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken med mera i enlighet med PKV, 

prisindex för kommunal verksamhet.     

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2019-10- 23 § 98 att föreslå 

kommunfullmäktige: 

- att höja timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken med mera, till 1 000 

kronor per timme, 

- att den nya taxan ska gälla från och med 2020-01-01, 

- att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att årligen uppräkna 

timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken med mera i enlighet med PKV, 

prisindex för kommunal verksamhet. 

Bakgrund 

I samband med budgetarbetet inför 2020 har miljö- och byggkontoret 

konstaterat att kostnadstäckningen för miljötillsynsarbetet behöver justeras. 

För att kunna upprätthålla en kostnadstäckning på ca 80 % för 

miljötillsynsverksamheten bör den nuvarande timavgiften i taxan för tillsyn 

enligt miljöbalken uppräknas med 2 % från dagens 975 kr per timme till 

1 000 kronor per timme från och med 2020-01-01. Vidare föreslås att 

timtaxan årligen uppräknas enligt PKV, prisindex för kommunalverksamhet.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden § 98 

Arbetsutskottet 2019-10-29 § 82 
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§ 118 Dnr 2019/00500  

Revidering av avgifter för hunddagis  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1 500 kronor. 

2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga fastställs till  

75 kronor per dag.  

3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis fastställs till 100 kronor  

per dag. 

4. Avgifterna gäller från 1 januari 2020 och tillsvidare.  

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslöt 2019-10-08 § 76 att föreslå kommunfullmäktige 

besluta om avgifter för hunddagis enligt följande: 

- Den månatliga avgiften för hund på hunddagis höjs från 1 350 kronor till 

1 500 kronor, 

- Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga höjs från  

67 kronor till 75 kronor per dag.  

- Tillfällig vistelse på hunddagis höjs från 83 kronor till 100 kronor  

per dag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2019-10-08 § 76 

Arbetsutskottet 2019-10-29 § 83 
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§ 119 Dnr 2019/00501  

Revidering matpriser omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 450 kronor.  

2. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde 

fastställs till 65 kr per portion. 

3. Avgifterna gäller från 1 januari 2020 och tillsvidare.  

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslöt 2019-10-08 § 76 att föreslå kommunfullmäktige 

besluta om matpriser enligt följande: 

- Priset för helt matabonnemang höjs från 3 165 kronor till 3 450 kronor  

per månad  

- Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde höjs  

från 60 kronor till 65 kr per portion.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2019-10-08 § 78 

Arbetsutskottet 2019-10-29 § 84 
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§ 120 Dnr 2019/00502  

VA-taxa 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. VA-taxan höjs med 3 %. 

2. Den nya VA-taxan gäller från 1 januari 2020 och tillsvidare. 

3. Anslutningsavgiften för VA förblir oförändrad.  

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige: 

att höja VA-taxan med 3 % 2020, 

att den nya VA-taxan gäller från 1 januari 2020 och tillsvidare, 

att föreslå att anslutningsavgiften för VA förblir oförändrad. 

Anledningen till höjningen är: 

- främst de ökade kapitalkostnader som de investeringsprojekt som 

genomförts t.ex. i Bylandets reningsverk och utbyggnadsområden av 

ledningsnät i nya verksamhetsområden i relativt glesbebyggda områden, 

där kostnaden är hög per fastighet och brukningsavgifterna därmed ska 

bidra till kostnadstäckningen, 

- ökade kostnader avseende säkerhet i form av skalskydd och övervakning 

på vattenverk, 

- indexuppräkning på ramavtal, 

- årlig löneökning på befintlig personalstyrka.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

VA-taxa 2020 

VA-taxa tariffer 

Arbetsutskottet 2019-10-29 § 85 
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Taxa för Barken Vatten & Återvinning ABs allmänna vatten- & 

avloppsanläggningar fr.o.m. 1 januari 2020 
 

Antagen av kommunfullmäktige i Smedjebacken 2019-XX-XX §XX 

 
§ 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 109 000  kronor 

b)   en avgift per lägenhet    15 000  kronor 

Mom 2 

För fastighet, som vid tillbyggnad eller nybyggnad ökar antalet lägenheter skall tilläggsavgift erläggas. 

Mom 3 

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 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 5.000 m² 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 va-
verkets 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  3 122 kronor 

2. för flerfamiljshus per lägenhet 1 607 kronor 

b) en avgift per m³ levererat renvatten för 

V vattenförsörjning  11,70 kronor 

S spillvattenavlopp  11,70 kronor 

eller tillsammans  23,40 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 6 846 kronor 

Avgift per år och lägenhet som saknar bad och  WC 5 248 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 renvatten- 

respektive spillvattenanläggningen med 60% respektive 40%. 

Mom 5 

I fråga om bebyggd fastighet, för vilken avgiftsskyldighet föreligger utan att den allmänna va-

anläggningen 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  tvåmånadersperioder 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 2020 

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  2019-2020  tariffer
Förslag höjning 3 %

WBAB Styrelse….      KF………. VA-TAXA 2019 VA-TAXA 2019 VA-TAXA 2020 VA-TAXA 2020

Fast avgift Rörlig avg. Fast avgift Rörlig avg. Fast avgift Rörlig avg. Fast avgift Rörlig avg.

TAXA EDP BENÄMNING kr/år kr/m3 kr/år kr/m3 kr/år kr/m3 kr/år kr/m3

BYGGVAFAST Vatten/Avlopp fast avgift bygg 3031 3789 3122 3903

VA-ANSLUTNING VA-anslutning framdragen (ej inkopplad) 1323 1654 1363 1704

VASMÅHUS Vatten/Avlopp småhus med mätare 3031 22.70 3789 28.4 3122 23.40 3903 29.3

EXTMÄTPLATS Vatten/Avlopp extra mätarplats 814 22.70 1018 28.4 838 23.40 1049 29.3

VARÖRLSMÅHUS Vatten/Avlopp rörlig avgift småhus  22.70  28.4  23.40 29.3

FLERAFÖRBPUNKT Vatten/Avlopp extra förbindelsepunkt 1819 22.70 2274 28.4 1874 23.40 2342 29.3

VAFLERFAM Vatten/Avlopp flerfamiljshus med mätare 1560 22.70 1950 28.4 1607 23.40 2008 29.3

VARÖRLIGFLERFAM Vatten/Avlopp rörlig avgift flerfamiljshus  22.70  28.4  23.40 29.3

VASMÅHUSFAST Vatten/Avlopp småhus fast avgift 6647  8049 6846  8290

VAFLERFAMFAST Vatten/Avlopp flerfamiljshus fast avgift 6647 8049 6846 8290

VAINDUSTRI Vatten/Avlopp industri med mätare 3032 22.70 3790 28.4 3123 23.40 3904 29.3

VARÖRLIGIND Vatten/Avlopp rörlig avgift industri 22.70  28.4 23.40 29.3

VAFASTEJWC Vatten/Avlopp fast avgift, ej WC 5095 6369 5248 6560

VOVAKO Vatten OVAKO  9.46  11.8  9.70 12.2

VINDUSTRI Vatten industri med mätare 1819 11.35 2274 14.2 1874 11.70 2342 14.6

VATTENPOST Vattenpost fast avgift 2968 3710 3057 3821

VATTENPOSTFLER Vattenpost flera fast avgift 2968 3710 3057 3821

VRÖRLIG Vatten rörlig avgift industri  11.35  14.2  11.70 14.6

KÖKSAVLOPPFAST Köksavlopp fast avgift 1979 2474 2038 2548

AKYRKAN Avlopp kyrkan 101105 126381 104138 130172

ASMÅHUSFAST Avlopp småhus fast avgift 2658 3323 2738 3423

AFLERFAMFAST Avlopp flerfamiljshus fast avgift 2658 3323 2738 3423

ASMÅHUS Avlopp flerfamiljshus med mätare 1212 11.35 1515 14.2 1248 11.70 1560 14.6

V-ANSLUTNING V-anslutning framdragen 1819 2274 1874 2342

VGEMENSAMMÄT VAT 801 mätare flera fast avgift 1819 2274 1874 2342

VSMÅHUS Vatten småhus med mätare 1819 11.35 2274 14.2 1874 11.70 2342 14.6

VFLERFAM Vatten flerfamiljshus med mätare 935 11.35 1169 14.2 963 11.70 1204 14.6

VSMÅHUSFAST Vatten småhus fast avgift 3987 4984 4107 5134

DAGVLEDNING Dagvattenavledning gata - allmän platsmark 236900 296125 244007 305009

avgift allmän anläggning VAL 10 § samt 25 §.

EGNAANL Egna anläggningar./reningsverk/pumpstationer m.m Ingen avgift . Ingen avgift . Ingen avgift . Ingen avgift .

Priser exkl.moms Priser inkl.moms Priser inkl.momsPriser exkl.moms
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§ 121 Dnr 2019/00503  

Avfallstaxa 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ny avfallstaxa fastställs enligt taxebilagor. 

2. Avfallstaxan gäller från och med 1 januari 2020 och tillsvidare.  

Ärendebeskrivning 

Barken Vatten & Återvinning AB har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa ny avfallstaxa. Avfallstaxan ska gälla 

från och med 2020-01-01 och tillsvidare. 

För att förbättra avfallshanteringen har en förändring införts i 2020 års 

avfallstaxa jämfört med nuvarande avfallstaxa (2019):  

Tillägg, flerbostadshus och verksamheter kan välja 190 liters kärl för 

restavfall och 140 liters kärl för matavfall med hämtningsintervall  

var 14:e dag. 

Förutom ovan nämnda förändring i avfallstaxan förslås en höjning av 

avgifterna med 7% för att täcka:  

- Kapitalkostnader för ny återvinningscentral 

- Ökade behandlingsavgifter på avfall inklusive förväntad 

förbränningsskatt 

- Övertagande av insamling av hushållsavfall i egen regi (nuvarande 

entreprenadavtal upphör och kan inte förlängas till samma kostnad) 

- Prishöjning på drivmedel 

_____ 

Beslutsunderlag 

Avfallstaxa – textbilaga 2020 

Avfallstaxa – prisbilaga 2020 

Arbetsutskottet 2019-10-29 § 86 

 

 



AVFALLSSTAXA TEXT SMEDJEBACKEN KOMMUN 

fr.o.m. den 1 januari 2020 

Antagen av kommunfullmäktige xx november 2019. 

  

Ansvar 

Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och i 

kommunala föreskrifter om avfallshantering för Smedjebacken kommun. 

Kommunens renhållningsansvar verkställs av Barken Vatten & Återvinning AB, 

och utförs av WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (WBAB) som ansvarar 

för bortforsling och slutgiltigt omhändertagande av hushållsavfall och därmed 

jämförligt avfall. 

För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering skall ägare av fastighet 

inom kommunen betala avgifter enligt denna taxa. 

Avfallstaxan för hushållsavfall är uppdelad i flera delar där följande ingår: 

Grundavgift Avgiftens belopp beror på abonnemangstyp; enfamiljshus, 

flerbostadshus, fritidshus eller verksamhet. 

Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, administrat-

ion och service. För hushållen ingår nyttjande av åter- 

vinningscentralen samt hantering av farligt avfall, batterier,  

vitvaror och elektronik. Verksamheter betalar extra för  

nyttjande av återvinningscentraler. 

Hämtnings- och be-

handlingsavgift 

Avgiften baseras på kärlstorlek samt hur ofta kärlet töms. 

Avgiften täcker kostnader för att hämta och behandla hus-

hållsavfall från hushåll och verksamheter. 

Tilläggsavgifter Exempelvis extra hämtningar, hantering av slam från slam-

avskiljare och slutna tankar samt latrinhämtning och oförut-

sedd 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. 

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 ”Ex-

trasopor. Kärlets lock ska vara stängt. Om extra säcken hämtas utanför ordinarie 

tur tillkommer en framkörningsavgift. 



Extra tömning (budning) 

Extra tömningar kan genomföras mot extra avgift. Exempelvis kan fritidshus med 

sommarabonnemang få sitt kärl tömt vintertid. Om den extra tömningen utförs ut-

anför ordinarie tur tillkommer en framkörningsavgift. 

Byte av kärl 

För byte av kärl på kundens begäran utgår en avgift för kärlkostnad och utkör-

ning. 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 kundtjänst. Avfallet ska vara märkt och utställt 

vid farbar väg.  

Hämtning av farligt avfall 

För ring så hämtar vi gäller att det är en mindre mängd farligt avfall från hushåll 

som hämtas vid ordinarie sophämtningstillfälle. Tjänsten beställs via kundtjänst. 

Avfallet ska vara märkt med vad det innehåller och lämnas personligen till bilens 

personal. 

El- och elektronikavfall, samt freonbeskaffat avfall omfattas inte av ring så 

hämtar vi. 

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 töm-

ning. 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 kundtjänst och en 

extra framkörningsavgift tillkommer, så kallad budning eller beställning. 

Akut tömning kan beställas via kundtjänst eller av WBAB beredskapspersonal. 

Med akut tömning menas tömning som måste utföras på samma dag som beställ-

ningen eller tömning på icke ordinarie arbetstid. 

Vid budning, beställning och akut tömning tillkommer alltid tömningsavgift bero-

ende på brunnstyp. 

  Behandlingsavgift ingår i tömningskostnaden. 



Vid bomkörning, när hinder förekommer så att tömning inte kan ske och som 

WBAB eller dess entreprenör inte råder över debiteras särskild avgift. Efterföl-

jande 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 kundtjänst. 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 tömningsav-

gift. Vid återkommande överfullt kärl övergår abonnemanget till större kärl alter-

nativt ytterligare ett kärl. 

Hemkompost                       

Fastighetsägaren kan efter godkännande av miljö- och byggnadsnämnden an-

skaffa hemkompost för matavfall. Ordinarie hämtning sker av restavfallet (grönt 

kärl).  

Uppehåll i hämtning 

För hushåll med uppehåll i hämtning utgår grundavgiften för aktuellt abonne-

mang. 

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 preskript-

ionslagen. 

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 kundtjänst vid 

ägarbyte eller så fort som möjligt. 

Ändring av taxor och avgifter 

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige i Smedjebacken kommun.  

 



 

 

Avfallstaxa för Smedjebackens kommun – prisbilaga 2020 

Antagen av kommunfullmäktige den XX november 2019. 

Gäller fr.o.m. den 1 januari 2020. 

Avgifterna i avfallstaxan för år 2020 redovisas exklusive moms.  

 

Abonnemangsavgifter 

 

En- och tvåfamiljshus Avgift kr/år (exkl. moms) 

Grundavgift 783,20 

 
Hämtnings- och 
behandlingsavgift 

Restavfall 190 liter kärl, hämtning 26 ggr/år 891,20 

Restavfall 190 liter kärl, hämtning 13 ggr/år 504,80 

Restavfall 190 liter kärl, hämtning 4 ggr/år 237,60 

Matavfall 140 liter kärl, hämtning 26 ggr/år 1 357,60 

 

Fritidshus, sommarabonnemang 1 maj-30 september Avgift kr/år (exkl. moms) 

Grundavgift 508,80 

 
Hämtnings- och 
behandlingsavgift 

Restavfall 190 liter kärl, hämtning 12 ggr/år 492,80 

Matavfall 140 liter kärl, hämtning 12 ggr/år 626,40 

 

Gemensamt hämtställe 

En- och tvåfamiljshus Avgift kr/år (exkl. moms) 

Grundavgift 783,20 

Hämtnings- och behandlingsavgift 891,20 

Fritidshus  Avgift kr/år (exkl. moms) 

Grundavgift 508,80 

Hämtnings- och behandlingsavgift 399,20 

 

 



 

 

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 783,20 

 
 
Hämtnings- och 
behandlingsavgift. 
 
Hämtning var 14:e 
dag 

Restavfall 190 liter kärl, delar två 445,60 

Restavfall 190 liter kärl, delar tre 296,80 

Restavfall 190 liter kärl, delar fyra 222,40 

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 783,20 

 
Hämtnings- och 
behandlingsavgift. 

Hämtning var 4:e 
vecka 

Restavfall 190 liter kärl, delar två 252,80 

Restavfall 190 liter kärl, delar tre 168,80 

Restavfall 190 liter kärl, delar fyra 126,40 

Fritidshus. Hämtning var 14:e dag Avgift kr/år (exkl. moms) 

Grundavgift 508,80 

 
 
Hämtnings- och 
behandlingsavgift. 
 
Hämtning var 14:e 
dag 

Restavfall 190 liter kärl, delar två 246,40 

Restavfall 190 liter kärl, delar tre 164,00 

Restavfall 190 liter kärl, delar fyra 123,20 

Restavfall 190 liter kärl, delar fem 98,40 

Restavfall 190 liter kärl, delar sex 82,40 

Matavfall 140 liter kärl, delar två  313,60 

Matavfall 140 liter kärl, delar tre 208,80 

Matavfall 140 liter kärl, delar fyra 156,80 

 

 

 

 



 

 

Flerbostadshus 

Flerbostadshus Avgift kr/år (exkl. 
moms) 

Grundavgift  Per lägenhet och år 548,80 

 
Hämtnings- och 
behandlingsavgift 

Tömning var 4:e vecka  Restavfall 660 liter 1 827,20 

Tömning var 14:e dag Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 660 liter 

1 357,60 

891,20 

3 630,40 

Tömning 1 gång/vecka Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 370 liter 

Restavfall 660 liter 

2 732,00 

1 783,20 

7 240,80 

7 310,40 

Tömning 2 gånger/vecka Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 660 liter 

5 464,00 

3 567,20 

14 620,80 

Tömning 3 gånger/vecka Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 660 liter 

8 142,40 

5 350,40 

21 931,20 

Dragväg Per kärl och påbörjat 10 meters intervall 21,60 

 

Verksamheter 

Verksamheter Avgift kr/år (exkl. 
moms) 

Grundavgift  469,60 

 
Hämtnings- och 
behandlingsavgift 

Tömning var 4:e vecka  Restavfall 660 liter 1 827,20 

Tömning var 14:e dag Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 660 liter 

1 357,60 

891,20 

3 630,40 

Tömning 1 gång/vecka Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 370 liter 

Restavfall 660 liter 

2 732,00 

1 783,20 

7 240,80 

7 310,40 



 

 

Tömning 2 gånger/vecka Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 660 liter 

5 464,00 

3 567,20 

14 620,80 

Tömning 3 gånger/vecka Matavfall 140 liter 

Restavfall 660 liter 

8 142,40 

21 931,20 

Dragväg Per kärl och påbörjat 10 meters intervall 21,60 

 

Tilläggstjänster 

Extra hämtning inom ordinarie tur 

 

Matavfall kärl 140 liter 

Restavfall kärl 190 liter 

Restavfall kärl 370 liter 

Restavfall kärl 660 liter 

Extra hämtning per m3 

Säck 160 liter 

52,00 kr/kärl (exkl. moms) 

34,40 kr/kärl (exkl. moms) 

138,40 kr/kärl (exkl. moms) 

139,20 kr/kärl (exkl. moms) 

252,00 kr/m3 (exkl. moms) 

62,40 kr/säck (exkl. moms) 

Extra hämtning utanför ordinarie tur. 
Framkörningsavgift 

661,60 kr/gång (exkl. moms) 

Oförutsedd tjänst 1 322,40 kr/gång (exkl. moms) 

Hämtning av grovavfall från privata 
hushåll med servicebil 

832,00 kr/gång (exkl. moms) 

För extra man tillkommer 474,40 kr/gång (exkl. moms) 

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

832,00 kr/gång (exkl. moms) 

 

 

Slam från slamavskiljare och slutna tankar mm 

Ordinarie tur.  

Tömning minst en 
gång per år enligt 
körturlista. 

Tömningsavgift upp till 3,0 m³: 1 071,20 kr/tömning (exkl. moms) 

Tömningsavgift 3,1-6,0 m³: 1 657,60 kr/tömning (exkl. moms) 

Tillkommer för ytterligare m3: 276,00 kr/m3 (exkl. moms) 

Tömningsavgift BDT-brunn i samband med tömning av sluten tank:  
466,40 kr/tömning (exkl. moms) 

Tömningsavgift enbart BDT-brunn: 804,00 kr kr/tömning (exkl. moms) 

 



 

 

Minireningsverk Tömningsavgift: 878,40 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 

Tömningsavgift 
tillkommer 

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

 

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 

Behållare inklusive behandling 

181,60 kr/behållare (exkl. moms) 

Latrin hämtning vid fastighet 

Behållare inklusive hämtning och behandling 

1 361,60 kr/behållare (exkl. moms) 

 

Fettavskiljare 

Tömning av fettavskiljare  

 

Tömningsavgift 1m3: 1 538,40 kr/tömning (exkl. moms) 

Tillkommer för ytterligare m3: 724,00 kr/m3 

 

Övriga avgifter 

Oförutsedd tjänst 1 322,40 kr /gång (exkl. moms) 
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§ 122 Dnr 2019/00488  

Borgensram 2020 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  

660 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 2020 föreslagit förändrade borgensramar: 

Smedjebackens Energi AB (koncern)   80 000 000 kr 

Barken Vatten & Återvinning AB 200 000 000 kr 

Bärkehus AB   380 000 000 kr 

Till Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB) har kommunen 

ingått en solidarisk borgen tillsammans med Ludvika kommun om 

20 000 000 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 kommun. WBAB bör därför 

snarast amortera av befintligt lån så att borgensåtagandet kan avslutas inför 

år 2021.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Lån och lånebehov sammanställning 2019-11-07 

Arbetsutskottet 2019-10-29 § 87                     

 

 



Lån och lånebehov

2019-11-07



Koncernen Borgens-
Åtagande

2020 
(2019)

Kommun-
invest

lån per 
7 nov

Norrbärke 
sparbank 

lån per 
7 nov

Bärkehus 380 (370) 361 -

SEAB/SENAB 80 (80) 79 -

Barken 200 (190) 152 8

WBAB 20 (20) 20 -

Bolagen 680 (660) 622 8

Kommunen 261 -

Koncernen 883 8

Lånebehov Bärkehus

2020: 10 (LSS)

2021: -

2022: -

Lånebehov SEAB/SENAB

2020: -

2021: -

2022: -

Lånebehov Barken

2020:  40

2021:   4 

2022:   2

Lånebehov Kommunen

2020: -

2021: 44 (Allégården)

2022: -



Koncernen Borgens-
Åtagande

2020 
(2019)

Kommun-
invest

lån per 
7 nov

Norrbärke 
sparbank 

lån per 
7 nov

Bärkehus 380 (370) 361 -

SEAB/SENAB 80 (80) 79 -

Barken 200 (190) 152 8

WBAB 20 (20) 20 -

Bolagen 680 (660) 622 8

Kommunen 261 -

Koncernen 883 8

Koncernen lånebehov

2020:  50

2021:  48

2022:    2

Återstående låneram (limit) 

Kommuninvest:  70 mkr

= senast beslutad 

låneutrymme (limit) från 

Kommuninvest täcker 

koncernens lånebehov 

2020 men limiten behöver 

utökas från 2021 om 

Allégården ska köpas.



Finansiering investeringar Barken

Avskrivningar
• Barken 70 år för VA-ledningar

• Ludvika 50 år för VA-ledningar

• Barken och Ludvika 40 år för verken i snitt. Komponenter används

Om ledningen är avskriven efter 50 år är taxan anpassad till det. Om sedan 
investering görs efter 70 år höjs taxan avsevärt. 

Resultat
• Skuld uppstår till kollektivet vid vinst
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§ 123 Dnr 2019/00149  

Partistöd 2020, samt redovisning 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Partistöd för år 2020 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 2020. 

Under 2019 har samtliga politiska partier i kommunfullmäktige lämnat 

redovisningar för sina verksamheter under 2018 i enlighet med det lokala 

regelverket. Partistöd för innevarande år har betalts ut halvårsvis.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Redovisningar för 2018 från de politiska partierna i kommunfullmäktige  

Arbetsutskottet 2019-10-29 § 88 
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§ 124 Dnr 2019/00443  

Revidering informationssäkerhetspolicy 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reviderad informationssäkerhetspolicy, daterad 20 september 2019, antas. 

Policyn ersätter den tidigare informationssäkerhetspolicyn, antagen av 

kommunfullmäktige den 12 december 2016 § 97.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram konkretiserande dokument till 

informationssäkerhetspolicyn.  

Ärendebeskrivning 

Informationssäkerhet är en del av kommunens säkerhetsarbete. Information 

är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhets-

arbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. 

Detta skapar förtroende både inom och utanför organisationen.  

Arbetet med revidering av informationssäkerhetspolicyn har gjorts i 

samarbete med Ludvika kommun för att underlätta arbetet i den framtida IT-

organisationen och den gemensamma nämnden. Tanken är att samarbetet 

kring informationssäkerhet ska fördjupas och utökas. 

Informationssäkerhetspolicyn har stämts av i kommunchefens 

ledningsgrupp. 

Beroende på ambitionsnivå kommer fortsatt arbete med framtagande av 

konkretisering av kompletterande styrdokument, rutiner för uppföljning och 

rapportering av informationssäkerhetsarbetet och att ställa krav på 

engagemang och ekonomiska resurser i kommunkoncernen. 

I ett första skede krävs personalresurser och kompentens för framtagande av 

konkretiserande dokument. Detta bedöms rymmas i befintlig budget. 

I nästa steg, när utförligare vägledande dokument är färdiga behöver 

koncernen arbeta vidare med hård- och mjukvaror för att höja den digitala 

informationssäkerheten kring e-post, verksamhetssystem med mera.  

Kostnader kring hanteringen av information på papper kan komma att öka, 

såsom förbättrat passagesystem på arkivlokaler, låsbara dokumentskåp i 

kontor och korridorer samt destruktion av information på papper.  
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Informationssäkerhetspolicy 
     



 
Antagen i XXX den XXXX-XX-XX § XXX 

 

1. Inledning 
Denna informationssäkerhetspolicy gäller för informationssäkerhet inom Smedjebackens 

kommun. Informationssäkerhet omfattar hela organisationens verksamhet och all information 

oavsett om den finns i datorer eller på papper. Alla kommunens verksamheter omfattas av 

policyn, vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från 

denna.   

Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande dokument som redovisar 

kommunfullmäktiges viljeinriktning och mål för informationssäkerhetsarbetet samt hur 

ansvaret i dessa frågor är fördelat. Underliggande styrdokument konkretiserar denna 

informationssäkerhetspolicy.   

2. Informationssäkerhet  
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör, exempelvis om 

vår personal, våra tjänster, vår ekonomi och det omgivande samhället med medborgare, 

företag och föreningar. Information är därför en av kommunens viktigaste tillgångar.   

Informationssäkerhet omfattar information i alla dess former och oavsett hur information 

lagras, bearbetas och kommuniceras. Information kan till exempel vara i form av text, ljud, 

bilder och film, och kan hanteras med stöd av IT, papper eller direkt av oss människor i form 

av tal.   

Informationssäkerhet handlar om att ge informationen rätt skydd och omfattar: 

Konfidentialitet 

Att informationen skyddas mot obehörig insyn 

Riktighet 

Att informationen skyddas mot oönskad förändring 

Tillgänglighet 

Att information görs åtkomlig för behörig personal vid rätt tillfälle. 

3. Syfte  
Syftet med informationssäkerhetspolicyn är att skydda kommunen mot förlust av information 

och oavsiktlig eller obehörig förändring av den. Syftet är också att säkra tillgängligheten av 

informationen för behöriga användare när de behöver den. Många kommunala verksamheter 

hanterar exempelvis information som rör enskilda människors sociala, medicinska eller andra 

personliga förhållanden. Felaktig hantering av denna typ av information kan orsaka mycket 

stora skador för enskilda medborgare och organisationen som helhet.  

  



 
Antagen i XXX den XXXX-XX-XX § XXX 

 

4. Mål 
Målet för ett aktivt, systematiskt och ständigt pågående informationssäkerhetsarbete är att: 

- Upprätta ett högt förtroende hos medborgarna samt skydda den personliga integriteten 

- Säkerställa att rätt information finns tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle 

- Förhindra eller minska effekter av störningar och skador samt skydda informationen 

och system mot bedömda hot 

- All personal har skyldighet att uppmärksamma och rapportera händelser som kan 

påverka säkerheten för kommunens information. 

5. Ansvar 
Ansvaret för utvecklingen av informationssäkerhetsarbetet ligger hos kommunstyrelsen. 

Respektive nämnd/styrelse har ansvar för informationssäkerhetsarbetet inom eget 

verksamhetsområde. 

Ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie verksamhetsansvaret. Kommunens 

informationssäkerhetsansvarige fungerar som stöd till kommunens verksamheter att fullfölja 

informationssäkerhetsansvaret. Roller och ansvar beskrivs utförligare i riktlinjer för 

informationssäkerhet.  

6. Uppföljning och rapportering  
Respektive nämnd/styrelse ska följa upp informationssäkerhetsarbetet inom egen verksamhet.  

Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer för informationssäkerhet ska 

följas upp och vid behov revideras.   

Informationssäkerhetsansvarig ska i början av varje år rapportera föregående års läge och 

status gällande informationssäkerhet till kommunchefen och kommunstyrelsen. Särskilda 

skäl, som exempelvis allvarliga incidenter, brister eller behov, kan motivera ytterligare 

rapporteringar.  
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§ 125 Dnr 2019/00475  

Reglemente och samarbetsavtal för gemensamma 
servicenämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Reglemente för gemensamma servicenämnden antas. 

2. Samarbetsavtal för gemensamma servicenämnden antas. 

3. Reglementet och samarbetsavtalet gäller från den 1 januari 2020.  

Ärendebeskrivning 

Fullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 18, att bilda en gemensam nämnd 

inom verksamhetsområdet IT mellan Smedjebackens och Ludvika 

kommuner. 

Kommunstyrelsen i Ludvika kommun fick i uppdrag att ta fram reglemente 

och samarbetsavtal gällande från 2020-01-01 som ska fastställas i båda 

kommunernas kommunfullmäktige.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Reglemente för gemensamma nämnden 

Samarbetsavtal för den gemensamma nämnden 

Arbetsutskottet 2019-10-29 § 90 
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Ikraftträdande 
Ludvika kommun och Smedjebackens kommun har kommit överens om att 

från och med 2020-01-01 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd.  

Reglementet gäller från om med 1 januari 2020.  

Allmänna bestämmelser 
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller detta 

reglemente mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den 

gemensamma nämnden.  

Värdkommun och organisation  
§ 1 

Ludvika kommun är värdkommun för den gemensamma servicenämnden. 

Nämnden har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i 

värdkommunens organisation.  

Organisationens beslutande organ är den gemensamma servicenämnden.  

Nämndens uppgift  
§ 2  

Servicenämnden ansvarar för: 

 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. 

 

Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande 

kommunerna. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
§ 3 

Den gemensamma servicenämnden ska ansvara för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med lagar och förordningar och föreskrifter, de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente. Servicenämnden 
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har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av IT och telefoni i enlighet 

med tecknat samarbetsavtal. 

Servicenämnden ska till respektive styrelse/fullmäktige rapportera hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret.  

Nämnden utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom sitt 

verksamhetsområde. 

Utifrån sitt uppdrag ska nämnden tillse att intern kontroll och uppföljning 

fungerar tillfredställande. 

Sammansättning  
§ 4 

Den gemensamma nämnden består av två ledamöter och två ersättare, varje 

kommun utser en ledamot och en ersättare. 

Fullmäktige i Ludvika kommun ska bland nämndens ledamöter utse en 

ordförande och en vice ordförande.  

Ersättarnas tjänstgöring 
§ 5  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 

tjänstgöra i ledamotens ställe.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 

tjänstgör. 

Ersättning till ledamot och ersättare 
§ 6 

Arvoden till ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden betalas av 

den kommun som valt dem enligt respektive kommuns ersättningsregler för 

förtroendevalda. 

Inkallande av ersättare eller anmälan av förhinder 
§ 7 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i 

en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, 

som är IT-center, som kallar in ersättare som står i tur att tjänstgöra och som 

inte redan kallats in. 

 

 



Ludvika kommun 
Datum 

2019-09-16 
      

      
Sida 

5(7) 

 

Reglemente för gemensamma servicenämnden 

 

Ersättare för ordförande 
 § 8 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 

eller del av sammanträde fullgör den åldern äldste ledamoten ordförandes 

uppgifter.  

Om ordförande är förhindrad att kunna fullgöra sitt uppdrag under längre tid 

får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.  

Sammanträden 
§ 9  

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 

sammanträder i Ludvika kommun om inte nämnden själv bestämmer annat.  

Kallelse 
§ 10 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdats till sammanträden. Kallelsen ska 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde.  

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och skickas till ledamöterna och 

ersättare samt berörda genom brev med post, eller via e-post senast fyra dagar 

innan sammanträdesdagen. Kallelsen ska även skickas respektive kommun för 

kännedom. 

Kallelsen ska innehålla föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 

bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska 

den ledamot som har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika 

tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är till åldern äldst. 

Justering av protokoll  
§ 11 

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.  

Nämnden kan besluta om att justera en paragraf i protokollet omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Anslagsbevis 

samt protokoll skickas via myndighetsbrevlåda till värdkommunen efter 

justering för direkt anslag.  

Protokollen ska skickas båda samverkande kommunerna och de samverkande 

kommunernas revisorer. 
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Reservation  
§ 12 

Om en ledamot reserverat sig mot beslutet och ledamoten vill motivera 

reservationen, kan ledamoten välja att göra det skriftligt. Motiveringen ska 

lämnas före den tidpunkt som fastställs för justering av protokollet. Om 

nämnden beslutar att omedelbart justera en paragraf som reservationen avser 

ska reservationen lämnas så fort som möjligt.  

Särskilt yttrande  
§ 13 

Ledamot som vill lämna yttrande till protokollet ska anmäla detta innan 

sammanträdet avslutas och lämnas inom den tid som gäller för reservation. 

Undertecknande av handlingar  
§ 14  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid frånvaro för denne av vice ordföranden 

och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer 

nämnden vem som ska underteckna handlingar.  

MBL 
§ 15 

Vid beslut om verksamhetsförändringar som påverkar kommunstyrelsens 

förvaltnings organisation ska nämnden före beslut informera kommunstyrelsen. 

Personuppgiftsansvarig 
§ 16 

Servicenämnden ansvarar för de personuppgifter de behandlar för egen eller 

annans räkning enligt vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. 

 Det åligger den gemensamma servicenämnden att efterleva 

dataskyddsförordningen (EU 2016/679) tillsammans med 

kompletterande svensk lag 2018:218 och vid var tid gällande praxis och 

dataskyddsbestämmelse. 

 En registerförteckning ska föras över alla typer av 

personuppgiftsbehandlingar. 

 Den gemensamma servicenämnden åläggs att fastställa roller och ansvar 

tillsammans med medlemskommunen(kommunerna) inför varje typ av 

personuppgiftsbehandling samt dokumentera detta i någon form av 

rättsakt. 
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De roller som kan förekomma är:  

A.) Ensamt personuppgiftsansansvarig.  

B.) Gemensamt personuppgiftsansvarig med andra nämnder/bolag.  

C.) Personuppgiftsbiträde 

Revision 
§ 17 

Revisorerna i värdkommunen är ansvarig för revisionsgranskning samt att 

rapport skickas till medlemskommunerna. 
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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 Ändring och omförhandling 

6.1 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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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 
Smedjebacken och Ludvika går in med de medel för 2020 som beslutas i 

fullmäktige i respektive kommun. Inför 2021 omförhandlas avtalet utifrån den 

finansieringsmodell som tas fram.  

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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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. 

Samordningsgruppen består av kommuncheferna i Ludvika och Smedjebackens 

kommun. 
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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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 Kommunfullmäktige 

Val av ledamot och ersättare till gemensamma 
servicenämnden 

Förslag till beslut 

1. Fredrik Rönning (S) utses till ledamot i den gemensamma 

servicenämnden.  

2. Lotta Gunnarsson (M) utses till ersättare i den gemensamma 

servicenämnden.   

Ärendebeskrivning 

Enligt paragraf 4 i reglementet för den gemensamma servicenämnden ska 

nämnden bestå av två ledamöter och två ersättare, där varje kommun utser en 

ledamot och en ersättare. 

Fullmäktige i Ludvika kommun ska bland nämndens ledamöter utse en 

ordförande och en vice ordförande.     

Beslutet ska skickas till 

Ludvika kommun 

Fredrik Rönning 

Lotta Gunnarsson 
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§ 128 Dnr 2017/00151  

Utökning av VA-verksamhetsområde Mårtsbo 1:2 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

VA-verksamhetsområde Söderbärke utökas med gårdscentrum på  

fastigheten Mårtsbo 1:2.  

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägarna till Mårtsbo 1:2 inkom 2015-09-17 med ansökan om 

utökning av befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, 

så att även Mårtsbo 1:2 skulle ingå i området. Miljö- och byggnadsnämnden 

beslutade 2018-03-20 att avslå ansökan eftersom fastigheten redan är 

ansluten till det kommunala nätet för vatten och avlopp. Fastighetsägaren 

lämnade in en överklagan och stämningsansökan till Mark- och 

miljödomstolen om att gårdscentrum av fastigheten Mårtsbo 1:2 ska läggas 

in i befintligt verksamhetsområde. Mark- och miljödomstolen beslutade 

2019-03-06 att Smedjebackens kommun är skyldig att tillgodose behovet av 

vatten och avlopp för gårdscentrum av fastigheten Mårtsbo 1:2, och att 

fastigheten ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Miljö- och 

byggnadsnämnden beslöt 2019-04-07 § 31 att föreslå kommunfullmäktige att 

utöka VA-verksamhetsområdet med gårdscentrum på fastigheten Mårtsbo 

1:2 enligt bifogad karta. 

Samhällsbyggnadsutskottet, § 49/2019 återremitterade ärendet till miljö- och 

byggnadsnämnden för att utreda eventuella avgifter. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2019-09-18 att överlämna följande 

yttrande i ärendet; 

”Miljö- och byggkontoret har därefter utrett frågan om eventuella avgifter. 

Fastighetsägarna till fastigheten Mårtsbo 1:2 har betalat anslutningsavgift till 

det kommunala nätet för vatten och avlopp enigt gällande taxa. 

Kommunfullmäktige har inte fastställt några andra gällande taxor som är 

möjliga att ta ut i det aktuella ärendet.  

En översyn av framtida taxor och avgifter behöver däremot göras. 

Exempelvis behöver möjligheten att ut administrativa avgifter för de som 

redan är anslutna till kommunala va-nätet och ansöker om att gå med i  

va-verksamhetsområdet ses över.”  

_____ 

Beslutsunderlag 

Karta 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-17 § 31 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-18 § 90 

Samhällsbyggnadsutskottet 2019-10-29 § 91 
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§ 100 Dnr 2019/00376  

Ändrad organisation för krisstöd i Smedjebackens 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Räddningstjänsten får i uppdrag att från 1 januari 2020 ansvara för 

kommunens förändrade krisstödsorganisation, bestående av resurser 

för POSOM-verksamhet och FRG enligt upprättat förslag. 

2. Befintliga budgetmedel och bidrag förs över till räddningstjänsten från 

samma datum. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2002, § 34 gällande tidigare 

POSOM-verksamhet upphävs.  

Ärendebeskrivning 

Från styrelsen för Smedjebackens civilförsvarsförening har inkommit en 

skrivelse, daterad 2019-08-19, med information om att styrelsen har för 

avsikt att lägga ner den lokala föreningen på grund av uteblivet intresse för 

verksamheten.  

Kansliavdelningen, via säkerhetschef och kommunchef, har därför i dialog 

med räddningstjänsten, gjort en genomlysning av kommunens organisation 

för stöd vid krishändelser. För att bevara möjligheten att även fortsatt kunna 

erbjuda frivilliga resursgrupper, FRG, behöver den totala organisationen för 

kommunens krisstöd förändras.  

Kommunen ansvarar för den så kallade POSOM-verksamheten (psykiskt och 

socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) i enlighet med 

tidigare beslutad organisationsmodell, där verksamheten styrs av en 

ledningsgrupp bestående av företrädare från kommunala förvaltningar, 

kyrkan, Region Dalarna och polisen. Ordförande är i dagsläget kommunens 

säkerhetschef. Det finns två lokala stödgrupper, i Smedjebacken och i 

Söderbärke.   

Inom båda dessa verksamheter finns problem att rekrytera stödmedlemmar 

men FRG och POSOM är viktiga vid krishändelser. En förändring i 

organisationen bedöms nödvändig för att kunna fortsätta. 

Förslaget är därför att göra en gemensam organisation för kommunens 

krisstöd under en gemensam ledningsgrupp. Den nya krisstödsorganisationen 

vilar på två ben; en krisgrupp (tidigare benämnd POSOM) och en frivillig 

resursgrupp (FRG). Krisstödsorganisation bör formellt föras över till 

räddningstjänsten med kommunens räddningschef som ordförande för 

ledningsgruppen. Ett fortsatt passivt medlemskap i Civilförsvarsförbundet 

säkerställer att FRG-medlemmar kan ta del av de utbildningar som förbundet 

erbjuder.  
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Budgeten; 15 tkr för FRG samt 30 tkr för POSOM, föreslås att från 1 januari 

2020 föras över från kansliavdelningen till räddningstjänsten. 

Kommunstyrelsens årliga föreningsbidrag till Smedjebackens 

civilförsvarsförening, 10 tkr, bör också ingå i kommande budget för krisstöd. 

Kommunstyrelsen föreslås även att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 

tidigare beslut gällande organisation för POSOM-verksamheten (Kf den 19 

juni 2002, § 34).  

_____ 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Smedjebackens civilförsvarsförening, daterad 2019-08-19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2019-09-24 § 71 
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§ 126 Dnr 2019/00255  

Motion - Införande av förslagslåda samt digitalisering 
av medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionens första att-sats avslås.  

2. Motionens andra att-sats bifalls.  

Ärendebeskrivning 

Linus Karlén, Centerpartiet har lämnat in en motionsskrivelse med förslag 

- att Smedjebackens kommun inför en förslagslåda som ett komplement 

till de nuvarande medborgarförslagen, samt  

- att Smedjebackens kommun möjliggör för kommuninvånarna att även 

lämna in medborgarförslag digitalt. 

Motionären pekar på att det i Smedjebackens kommun endast är möjligt att 

lämna formella medborgarförslag på papper, via brev eller inlämning på 

plats och att det bör gå att göra enklare och smidigare.  

Motionären hänvisar också till Leksands kommun som under innevarande 

mandatperiod har ersatt medborgarförslagen med en så kallad förslagslåda. 

Förslagen lämnas digitalt och skickas till de i kommunfullmäktige 

representerade partierna, som då kan driva förslagen vidare. 

Avseende medborgarförslag erbjuder idag 11 av länets 15 kommuner 

invånarna möjlighet att lämna medborgarförslag. Två av dessa 11 kommuner 

erbjuder medborgarförslag som e-tjänst medan en kommun erbjuder 

möjlighet att lämna förslag via e-post, då som undertecknat och inskannat 

dokument. 

Smedjebackens kommun genomför i projektform för närvarande en större 

anpassning av den externa webbsidan, smedjebacken.se.  Projektet har lyft 

frågan om att kunna erbjuda olika former av e-tjänster, vilket inte är möjligt 

idag. Kommunen deltar även i ett inledande samarbete i länet för att kunna 

tillhandahålla e-tjänster. Arbetet gäller att skapa förutsättningar för en 

dalagemensam e-tjänsteplattform, inklusive teknisk lösning. Innan 

Smedjebackens kommun har byggt om den externa webbplatsen och funnit 

lösning på frågan om e-tjänsteplattform är det inte möjligt att erbjuda 

digitala lösningar för att lämna medborgarförslag. Kommunen avser dock att 

så snart det är möjligt kunna erbjuda fler e-tjänster och det är rimligt att 

digitala medborgaförslag då ingår. 
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Gällande Leksands modell med digital förslagslåda torde det vara lämpligt 

att avvakta en eventuell utvärdering av det konceptet. 

Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att avslå första att-satsen i 

motionsskrivelsen med hänvisning till att metoden förslagslåda fortfarande 

är tämligen oprövad, samt att bifalla den andra att-satsen att kunna lämna 

medborgarförslag digitalt så snart det finns en lämplig lösning på plats.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Motionsskrivelse från Linus Karlén inkommen 2019-05-09 

Arbetsutskottet 2019-10-29 § 91 
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§ 127 Dnr 2019/00185  

Motion - Införande av Rättviksmodellen vid debitering 
av livsmedelskontroll 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Intentionen i motionen bifalls.  

2. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att införa obligatorisk 

efterhandsdebitering av avgifter gällande livsmedelskontroller enligt 

nationella direktiv.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt den 29 april 2019 § 26 att till miljö- och 

byggnadsnämnden remittera motionsskrivelse från Lotta Gunnarsson (M) 

om att Smedjebackens kommun inför Rättviksmodellen vid debitering av 

tillsyn.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt den 18 september 2019 att överlämna 

föreliggande yttrande till kommunfullmäktige samt föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att motionen därmed anses besvarad. 

Yttrande 

Miljö- och byggnadsnämnden tillämpar idag inom ramen för gällande praxis 

och regelverk fasta förhandsdebiterade årliga avgifter för planerad 

livsmedelskontroll. Kontrollavgifterna debiteras i början av året. Förslaget i 

motionen bygger på att avgifterna ska efterhandsdebiteras efter genomförd 

kontrolltid utifrån modell för tillsyn och kontroll i Rättviks kommun. 

Systemet med årlig kontrollavgift har varit föremål för viss kritik på 

nationell nivå bland annat av Statskontoret, se Statskontorets rapport 

2015:17 - Avgifter i livsmedelskontrollen, förslag på en mer effektiv 

avgiftsfinansiering. I oktober 2017 lämnade Livsmedelsverket delvis på 

grund av Statskontorets rapport in en hemställan till Näringsdepartementet 

att departementet ska utreda fråga om att införa obligatorisk 

efterhandsdebitering av avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar. 

Livsmedelsverket anser att ett nytt system bör införas från 1 januari 2020 

och att det ska gälla för alla kontrollmyndigheter.  

EU har antagit en ny kontrollförordning nr 2017/625 om offentlig kontroll 

inom livsmedelskedjan som ersätter förordning 882/2004. Förordningen ska 

i huvudsak tillämpas från och med den 14 december 2019. Den svenska 

lagstiftningen ska anpassas till de nya EU-reglerna. Näringsdepartementet 

har därför efter utredning DS 2018:41 ”En anpassning av bestämmelserna 
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om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning” föreslagit 

att efterhandsdebitering bör vara obligatorisk för samtliga 

kontrollmyndigheter. Syftet är att säkerställa likvärdigheten för den enskilde 

och därigenom bidra till en ökad tilltro till kontrollen och ökad legitimitet för 

avgifterna. Förslaget har sedan skickats ut på remiss. 

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har i yttrande till 

Näringsdepartementet ställt sig positiv till principen om efterhandsdebitering 

av livsmedelskontroll. SKL ser dock ett antal problem som måste lösas innan 

det införs bland annat 1) för att få ett helhetsgrepp bör ett nytt avgiftssystem 

och en ny riskklassningsmodell implementeras vid samma tillfälle, 2) viktigt 

att ge tid för anpassning och tillräcklig vägledning samt att Livsmedelsverket 

ges möjlighet klargöra hur kommunerna ska arbeta med de delar som inte 

kan avgiftsfinansieras, exempelvis fusk och bedrägligt beteende, 

matförgiftningar samt de delar i dricksvattenkontrollen som innebär att 

fastställa planer för riskbedömning, 3) livsmedelskontrollen och 

livsmedelsföretagen ska ha samma förutsättningar oavsett sitt geografiska 

läge och därför behövs ett nationellt system för att motverka skillnader i 

kostnader för att genomföra kontroll och 4) det krävs en förenkling för 

myndigheter att driva in avgifter. Det är svårt i dag och det nya systemet 

kommer inte att göra det lättare enligt SKL. Svårigheten ligger i att 

förvaltningsmyndigheternas avgiftsbeslut inte blir en exekutionstitel, vilket 

leder till att verkställighet måste sökas genom dom eller 

betalningsföreläggande. Med tanke på att överprövande myndigheter har 

utdragna handläggningstider kan det dröja flera år innan nämnderna har 

möjlighet att driva in betalningarna. Det är inte helt ovanligt enligt SKL att 

verksamheter då har gått i konkurs eller övergått till ny ägare, vilket gör att 

betalningar uteblir.  

De nationella underlag som föreligger tyder på att efterhandsdebitering blir 

obligatorisk i hela landet och att det finns vissa oklarheter som behöver 

belysas ytterligare innan systemet kan införas. Miljö- och byggnadsnämnden 

konstaterar sålunda att det föreslagna yrkandet är föremål för nationell 

utredning och kommande lagförslag, vilket gör att ytterligare åtgärder 

därmed inte behövs utan att det bästa är att avvakta pågående 

lagstiftningsarbete i frågan.  

_____ 
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Beslutsunderlag 

Motionsskrivelse daterad 2019-03-25 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-0918 § 87 

Arbetsutskottet 2019-10-29 § 92 
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 Kommunfullmäktige 

Motion om införande av förbud mot tiggeri i 
Smedjebackens kommun 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för handläggning.      

Ärendebeskrivning 

Pia Johansson (SD) har lämnat in en motionsskrivelse med yrkande om: 

att det införs tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna, vilket också 

ska ge polisen befogenhet att avvisa tigger på offentliga platser,  

att det även ska vara förbud gällande sig själv samt uppmana minderåriga  

att tigga, 

att vid en passiv pengainsamling ska en ansökan om tillstånd göras som är 

avgiftsbelagd hos polisen.   

Beslutsunderlag 

Motionsskrivelse daterad 2019-09-25  
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Svar på interpellation om rökfri arbetstid från Johan Persson (SD) 
 
Smedjebackens kommun ska uppfattas som en attraktiv och hälsofrämjande kommun med 
friska och hälsosamma arbetsplatser. Genom ett beslut om rökfri arbetstid för medarbetare 
och förtroendevalda skapas hälsofrämjande arbetsmiljöer och verksamheter. Genom 
beslutet bidrar kommunen även till bättre folkhälsa samt målet om ett rökfritt Sverige 
2025. 
 
Johan Persson har I interpellationen ställt tre frågor. Svaren på frågorna går att finna i 
underlaget som presenterades på kommunstyrelsen den 3 september. För att underlätta 
för Johan har jag sammanställt svaren nedan: 
 
1. ” Arbetet med att ta fram förslag till riktlinjer för rökfri arbetstid har samverkats i den 
centrala samverkansgruppen vid möte den 12 juni 2019. ” Vid eventuella oklarheter kring 
tillämpningen kan vidare diskussioner föras mellan fack och arbetsgivare i 
samverkansgruppen. 

2. ”Om arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder måste du byta om för att röka på din 
obetalda rast.” Det gäller avsett om den anställde arbetar inomhus eller utomhus. 
 
3. ”Rökfri arbetstid innebär att medarbetare inom Smedjebackens kommun inte röker 
under arbetstid.” Reglerna gäller inte vad medarbetare gör på övrig tid t.ex. när de umgås 
med sina barn.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Fredrik Rönning 
Kommunalråd, Smedjebackens kommun 

 

 



 

 
 

 
 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-16 
Referens 

KS102 2019/00464 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Avsägelse som ersättare i familje- och 
utbildningsnämnden (MP) 

Förslag till beslut 

Avsägelsen godkänns.       

Ärendebeskrivning 

Im Nunez (MP) har skickat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 

familje- och utbildningsnämnden.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 9 oktober 2019  

 

Beslutet ska skickas till 

Im Nunez 

Familje- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Ny ersättare 
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KS102 2019/00481 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i familje- och 
utbildningsnämnden (S) 

Förslag till beslut 

Avsägelsen godkänns.      

Ärendebeskrivning 

Håkan Svensson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ledamot i 

familje- och utbildningsförvaltningen.       

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 2019-10-15  

Beslutet ska skickas till 

Håkan Svensson 

Familje- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Ny ersättare 
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 Kommunfullmäktige 

Avsägelse från uppdraget som revisor (C) 

Förslag till beslut 

Avsägelsen godkänns.     

Ärendebeskrivning 

Ulf Hällqvist (C) har lämnat in avsägelse från uppdragen som  

1. Ledamot tillika ordförande i kommunrevisionen 

2. Lekmannarevisor i Smedjebacken Energi AB, Smedjebacken Energi 

Nät AB och Bärkehus AB 

3. Verksamhetsrevisor i Ekomuseum Bergslagen 

Avsägelsen gäller från den 1 januari 2020.                  

Beslutsunderlag 

Avsägelsen inkommen 18 november 2019  
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 Kommunfullmäktige 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i  
valnämnden (C) 

Förslag till beslut 

Avsägelsen godkänns.      

Ärendebeskrivning 

Inger Hällqvist (C) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 

valnämnden.       

Beslutsunderlag 

Avsägelsen inkommen 18 november 2019  
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 Kommunfullmäktige 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

- Familje- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-17 gällande 

rapportering av icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap. 1 § SoL 

kvartal 2 2019 IFO. 

- Revisionsrapport – Granskning vårdkedjan för personer med psykisk 

funktionsnedsättning – samgranskning Dalarna 

- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2019-10-04 om att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Tommie Lif (L). 

Ny ersättare: Jari Antell (L)    

 

 


