
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-10-14  

  Drift-och servicenämnden 

Tid Plats
 09:30-12:00 KC Sottern, Kommunhuset Hallsberg

Övriga 
 

Clas-Göran Classon, Förvaltningschef
Ingalill Nilsson, Ekonom
Susanne Naeslund, Sekreterare
Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
Johanna Axelström, Bygglovsinspektör
Hadil Asaad, Planeringsingenjör
Birgitta Rydén, Säkerhetssamordnare

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Hans Palmqvist (S)
Lillemor Pettersson (S)
Elisabeth Sandberg (S)
Leif Hermansson (S)
Sven-Arne Johansson (V)
Andreas Zakrisson (C)
Jan Karlsson (M)
Rikard Bergström (M)
Andreas Glad (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Joakim Rosén (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Conny Larsson (S)
Birgitta Kumblad (S), vice ordförande
Gösta Hedlund (C), 2:e vice ordförande
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Henrik Axelsson (S)
Toni Blanksvärd (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Jussi Rinne (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-10-14  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Conny Larsson 

Ärendebeskrivning 

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Tjänstgörande ersättare
5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-10-14  

2 - Taxa för bygglov och 
strandskyddsdispens, revidering (20/DOS/18)

Föredragande Åsa Gunnarsson 09:35

Ärendebeskrivning

Nu gällande taxa för Bygglovsverksamhetens ansvarsområde antogs av kommunfullmäktige 2018-
12-27 §115 och började gälla den 1 januari 2019. Drift- och serviceförvaltningen har därefter 
genomfört en utvärdering av taxan som visar att taxan behöver revideras för att bli mer korrekt i 
fråga om tid beroende på åtgärd. För att få taxan så bra som möjligt kommer förvaltningen 
fortsätta att utvärdera taxan allt eftersom vi arbetar med den.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
1. anta reviderad taxa för bygglov och strandskyddsdispens
2. att besluta att taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2021
3. delegera till Drift- och servicenämnden att årligen besluta ändra de i taxan antagna avgifterna 
samt handläggningskostnad per timme enligt Sveriges kommuner och regioners riktlinjer för 
procentsats om prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt publicerad uppgift för oktober 
månad. Utgångspunkt är oktober månad 2018.

Beslutsunderlag 
 tjansteskrivelse rev taxa
 Gällande Taxa bygglov och strandskyddsdispens Hallsberg 2020
 Taxa för bygglov och strandskyddsdispens, revidering
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3 - Diskussion, Rutin för tillsynsärenden till 
nämnd (20/DOS/18)

Föredragande Åsa Gunnarsson och 
Johanna Axelström 09:50

Ärendebeskrivning

Rutinen har tagits fram efter att brist på kommunikation och tydlighet gjort att beslut som drift- 
och servicenämnden i Hallsbergs kommun fattat inte har blivit verkställda. För att förhindra 
liknande situationer i framtiden har ett möte hållits där behovet av en rutin framkommit.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Beslutsunderlag 
 Rutin tillsynsärenden till nämnden
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-10-14  

4 - Djupare beskrivning av 
handläggningsförfarandet - grävtillstånd 
(20/DOS/10)

Föredragande Hadil Asaad 10:05

Ärendebeskrivning

Den som ska utföra ett grävarbete i Hallsbergs kommun som berör en gata, väg, gång- och 
cykelbana eller grönyta måste söka tillstånd för detta. Det kan till exempel vara att lägga ner eller 
byta:

 VA-ledningar
 elkablar
 telekablar

Arbetena ska utföras enligt särskilda regler och om arbetet påverkar gående, cyklande eller 
fordonstrafik ska en trafikanordningsplan upprättas, en så kallad TA-plan.

Ansökan och handlingar lämnas in via Ledningskollen.se och kommer sedan, när den är komplett, 
till Hallsbergs kommun, drift- och service via Geomatikk, som är det system förvaltningen har för 
hantering av dessa ärenden.

Efter grävningen återställer kommunen markytan och tar ut en avgift för det enligt en särskild taxa.

Kommunens planeringsingenjör kommer till nämnden och informerar om hur handläggningen och 
besluten som tas på delegation från nämnden går till.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden godkänner att informationen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-10-14  

5 - Beslut om kamerabevakning (20/DOS/118) Föredragande Birgitta Rydén 10:20

Ärendebeskrivning

I brottsförebyggande syfte kan kamerabevakning användas på skolbyggnaders yttre fasad för att 
förhindra glaskross, klotter och andra skadegörelser. För att få sätta upp kameror behövs ett 
tillstånd från Datainspektionen. Tillståndet ska avse varje skola för sig.

Hallsbergs kommun har i februari 2020 ansökt om kamerabevaknings-tillstånd för skolorna, 
Folkasboskolan, Transtensskolan, Stocksätterskolan och Långängsskolan. Den fösta oktober 
beviljades tillstånd för Transtensskolan. Övriga ansökningar har den andra oktober kompletterats 
enligt begäran från Datainspektionen.

Datainspektionens bedömning grundar sig på integritets- och bevakningsintressena med 
kamerabevakning och har för det nu beviljade tillståndet (Transtensskolan) ansett att 
bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset, även om bevakningsområdena under 
dagtid är områden där barn vistas.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar att kameror får sättas upp på skolbyggnader i brotts-
förebyggande syfte. Nämndens beslut avser de skolbyggnader som har kamerabevakningstillstånd 
från Datainspektionen.

Beslutsunderlag 
 Beslut om kamerabevakning - tjänsteskrivelse
 Beslut från DI-2020-2296
 Skyddsombudens inställning till kamerabevakning
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-10-14  

6 - DOS Budget 2021 och flerårsplan 2022-
2023 (20/DOS/104)

Föredragande Ingalill Nillsson 10:35

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat ett förslag till budget för 2021 
med flerårsplan 2022-2023, utifrån de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. Förslag till något 
förändrade mål och indikatorer för 2021 har också tagits fram.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna DOS budget 2021 och flerårsplan 2022-2023

Beslutsunderlag 
 Förslag justering nämndmål 2021, 200923
 Mal och budget 2021 - 2023 till Nämnd (Drift- och servic
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-10-14  

7 - DOS Internkontrollplan 2021 (20/DOS/104) Föredragande Ingalill Nilsson 11:00

Ärendebeskrivning

Förslag till ny Internkontrollplan för 2021 har tagits fram.

Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt sätt bedrivs 
utifrån fastställda mål och fattade beslut. Den syftar även till att kvalitetssäkra den ekonomiska 
redovisningen och redovisningen av verksamhetsmått och nyckeltal, det vill säga skydda mot fel 
och oegentligheter.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna DOS Internkontrollplan 2021

Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan 2021 förslag, 200923
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-10-14  

8 - Månadsrapport ekonomi, september 
2020 (20/DOS/24)

Föredragande Ingalill Nilsson 11:15

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen tagit fram en ekonomisk rapport för 
september 2020. 

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten

Beslutsunderlag 
 Skatt Total 202009
 VA Total 202009
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Sammanträdesdatum  2020-10-14  

9 - DOS sammanträdestider 2021 (20/DOS/123) Föredragande Susanne Naeslund 11:30

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram ett förslag på 
sammanträdestider för DOS beredningsutskott och nämnd under 2021.

Tiderna är framtagna med hänsyn till inlämningsdatum till kommunstyrelsens arbetsutskott och de 
ekonomiska beslut som behöver tas i kommande års uppföljningar samt mål- och budgetarbete.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna sammanträdestiderna för 2021

Beslutsunderlag 
 Sammanträdeskalender DOS 2021

Page 10 of 161



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-10-14  

10 – Meddelanden till nämnden 201014 Föredragande  

Ärendet i korthet 

Redovisning av ett urval av inkomna alternativt upprättade handlingar och statistik.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Anmälningar 
     Beslut för kännedom, dispens för nedläggning av VA-ledning Tisaren, Åholmen
     Beslut för kännedom, dispens för nedläggning av VA-ledning Tisaren, Kojön
 20/DOS/22-23    Yttrande från Hallsbergs kommun TRV 2020-17922
 20/DOS/22-24    Yttrande från Hallsbergs kommun TRV 2020-17891
 20/DOS/18-64    Statistik telefontider bygglov september 2020
 20/DOS/18-70    Volymmått sep
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-10-14  

11 - Redovisning av delegationsbeslut 
200825 - 200921 (20/DOS/17)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har beslutat om delegationsordningar för nämndens verksamhet.  

Det är flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i verksamheterna på delegation 
från nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- och servicenämnden vid närmast 
följande sammanträde.

Delegationsbeslut under perioden 2020-08-25 till 2020-09-21 redovisas genom att listor delges 
nämnden.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna att redovisningen

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut till nämnden 201014
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12 - Övriga ärenden (20/DOS/53) Föredragande  
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13 – Mötets avslutande Föredragande Conny Larsson 12:00
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Sammanträdets inledning

1
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KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 

2020-10-07 
  

  

  

  
  

  Nämndsekreterare tel. 0582-68 51 49  
susanne.naeslund@hallsberg.se  
 
 
 
 

 

Kallelse ledamöter och föredragande 
Ej tjänstgörande ersättare ombeds att  
inte närvara fysiskt 
  
 
 
 

Drift- och servicenämnden 
kallas härmed till nämndsammanträde onsdag den 14 oktober 2020, kl.08.30,  
i KC Sottern, Kommunhuset Hallsberg. 

Dagen inleds med information om VA-utbyggnaden vid Tisaren av projektledare Tove 
Dahlström, mellan kl.08.30 – 09.10. 

 Vid deltagande på distans, ska var och en vara uppkopplad i enskilt utrymme.  

 Viktigt att läsa igenom anvisningar och information innan mötet. 

 Anmäl önskemål senast 3 dagar innan mötet till nämndsekreteraren.  

 Länk för att ansluta via Zoom skickas ut via e-post. 

 Undertecknad ber vänligen att få uppmana ledamöter och andra som närvarar fysiskt vid 
sammanträdet att använda parfymfria hygienprodukter. 

 

 
Conny Larsson/ordförande   Susanne Naeslund/sekreterare 

Nr. Tid Föredragande Ärende Beslut 

1. Kl.09.30 CL Mötets öppnande 
Godkännande av dagordning 
Anmälan om jäv 
Tjänstgörande ersättare 
Val av justerare 

 

2. Kl.09.35 ÅG Taxa för bygglov och strandskyddsdispens, 
revidering 

Beslut 

3. Kl.09.50 ÅG/JA Diskussion, Rutin för tillsynsärenden till 
nämnd 

Information 

4. Kl.10.05 HA Djupare beskrivning av 
handläggningsförfarandet - grävtillstånd 

Information 

5. Kl.10.20 BR Beslut om kamerabevakning Beslut 

6. Kl.10.35 IN DOS Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 Beslut 

7. Kl.11.00 IN DOS Internkontrollplan 2021 Beslut 

8. Kl.11.15 IN Månadsrapport september 2020 Beslut 

9. Kl.11.30 SN DOS Sammanträdestider 2021 Beslut 

10. Kl.11.40  Meddelanden till nämnden  

11. Kl.11.45  Redovisning av delegationsbeslut  

12. Kl.11.50  Övriga ärenden  

13. Kl.12.00 CL Mötets avslutande  
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 4 

 Datum:2020-09-28 Dnr: 20/DOS/18  
 

 

Beslut om reviderad taxa för bygglov och strandskyddsdispens  

 

Ärendebeskrivning 

För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kap 8 § Plan- och bygglagen, PBL 

(2010:900) behöver kommunen ha en av kommunfullmäktige antagen taxa för sin verksamhet. 

Taxan är en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader inom 

området. Taxemodellen som vi i Hallsberg använt oss av är framtagen av Sveriges kommuner 

och regioner (SKR) och bygger på den genomsnittliga tidsåtgången för olika typer av lov och 

anmälningsärenden och kostnad per handläggningstimma. Enligt 12 kap 10 § PBL får en avgift 

enligt 12 kapitlet 8 eller 9 §§ inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av 

besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 

  

Enligt SKL:s uppfattning bör taxemodellen innebära att kommunen kan ta ut ersättning för de 

kostnader man har för den myndighetsutövning och de övriga uppgifter man enligt PBL får ta ut 

avgifter för. Tiduppskattning ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som 

läggs ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka de lönekostnader och 

övriga kostnader som kan hänföras till området. I SKR:s underlag till taxa finns vägledning hur 

kostnad för handläggningstimma beräknas fram utifrån den faktiska kostnaden för aktuell 

verksamhet. 

I den genomsnittliga handläggningstiden ingår all tid som ingår i handläggningen av ett ärende 

från det att det kommer in till kommunen till dess att ärendet är färdigbehandlat enligt plan- 

och bygglagen och har arkiverats. Den framräknade handläggningstiden multipliceras sedan 

med handläggningskostnad per timme. 

 

Nu gällande taxa för Bygglovsverksamhetens ansvarsområde antogs av kommunfullmäktige 

2018-12-27 §115 och började gälla den 1 januari 2019. Drift- och serviceförvaltningen har 

därefter genomfört en utvärdering av taxan som visar att taxan behöver revideras för att bli mer 

korrekt i fråga om tid beroende på åtgärd. För att få taxan så bra som möjligt kommer 

förvaltningen fortsätta att utvärdera taxan allt eftersom vi arbetar med den.  
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 4 

 Datum:2020-09-28 Dnr: 20/DOS/18  

 

 

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige:  

1. anta reviderad taxa för bygglov och strandskyddsdispens 

2. att besluta att taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2021 

3. delegera till Drift- och servicenämnden att årligen besluta ändra de i taxan 
antagna avgifterna samt handläggningskostnad per timme enligt Sveriges 
kommuner och regioners riktlinjer för procentsats om prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) enligt publicerad uppgift för oktober månad. Utgångspunkt 
är oktober månad 2018. 

 

 

Föreslagna förändringar av taxan  

Taxan har justerats vad gäller tidsåtgång samt intervaller för ytor. Vi har även valt att förtydliga 

vad vi menar med befintlig altan. Se tabell 1 i taxan samt under förklaringar och begrepp. 

Taxan har under bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 

komplementbyggnader fått två kompletteringar,  

 

• nybyggnad av en- eller tvåbostadshus inklusive lokaliseringsprövning  

Invånare söker allt oftare lokaliseringsprövning och lov samtidigt i stället för att söka 

förhandsbesked och sedan bygglov. Lokaliseringsprövningar är likt förhandsbesked väldigt 

tidskrävande därför lägger vi till denna punkt samt uppskattar tidsåtgången till 44 timmar 

jämfört med förhandsbesked och bygglov på 53 timmar.  

 

• nybyggnad av bygglovspliktigt pooltak /skärmtak.  

Vad gäller nybyggnad av bygglovspliktigt pooltak/skärmtak som tidigare gått under avgiften för 

nybyggnad av komplementbyggnad ändras nu tidsåtgången då denna typ av ärende inte är lika 

tidskrävande. Nybyggnad av bygglovspliktigt pooltak/skärmtak är tidsatt till 7–9 timmar jämfört 

med tidigare då det låg under nybyggnad av komplementbyggnad som är tidsatt på mellan 11–

13 timmar. Se tabell 1 i taxan. Se tabell 1 i taxan. 

 

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

komplementbyggnader ändras några ärendetyper och intervaller på ytor (se tabell nedan). 

Detta då det är skillnad i tid om man bygger en stor enkel hallbyggnad jämfört med en 

kontorsbyggnad eller flerbostadshus. Intervallen ändras för tillbyggnader för att få täckning på 

det arbete som utförs. Ändringen vad gäller inglasning av en befintlig balkong är gjord då tiden 

inte motsvarar det som angivits. 
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 Tjänsteskrivelse Sida 3 av 4 

 Datum:2020-09-28 Dnr: 20/DOS/18  
 

 

 

Föreslagna ändringar i taxan för bygglov och Strandskyddsdispens 

I nuvarande taxa ser det ut enligt nedan Önskad ändring 

Bygglov och teknisk kontroll för en- eller 
tvåbostadshus och komplementbyggnader 

Bygglov och teknisk kontroll för en- eller 
tvåbostadshus och komplementbyggnader 

  
Lägga till en punkt för lokaliseringsprövning under 
nybyggnad av ett en- och tvåbostadshus 

  
Lägga till en punkt för nybyggnad av bygglovspliktigt 
pooltak/skärmtak 

    

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

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

Nybyggnad 1001–5000 kvm (BTA+OPA) 
Nybyggnad 1001–5000 kvm (BTA+OPA) enkla 
hallbyggnad 

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA) 
Nybyggnad 1001–5000 kvm (BTA+OPA) allt annat än 
enkel hallbyggnad 

Tillbyggnad 0–50 kvm (BTA+OPA) med tekniskt 
samråd 

Tillbyggnad 0–100 kvm (BTA+OPA) med tekniskt 
samråd och utan tekniskt samråd 

Tillbyggnad 0–50 kvm (BTA+OPA) utan tekniskt 
samråd Tillbyggnad 101–1000 kvm (BTA+OPA)  

Tillbyggnad ≥ 51 kvm (BTA+OPA) Tillbyggnad 1001<kvm (BTA+OPA) 
Inglasning av 1–5 befintliga balkonger (Fler än 5 
balkonger ses som fasadändring) 

Inglasning av 1 befintliga balkong (flera balkonger ses 
som fasadändring 

  
Sedan skulle vi vilja ändra tidsuppskattning gällande förhandsbesked som idag är mellan 11–13,5 timmar, 
ändringen skulle bli 17–19 timmar. 

Sedan skulle vi behöva förtydliga vad en befintlig altan är under förklaringar av vissa begrepp   
Förklaringar av förkortningar: BTA= bruttoarean (summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande 

byggnadsdelarnas utsida).  OPA= öppen area (del av byggnad som inte omsluts av väggar). Kvm= kvadratmeter. 

 

Förändring i beräkning av tidsåtgång 

Tidsåtgången för nybyggnad av 1001–5000 kvm enkel hallbyggnad uppgår till 39–44 timmar 

(tidigare 29–34 timmar).  

Tidsåtgången för nybyggnad 1001–5000 kvm allt annat än enkla hallbyggnader uppgår till 57–62 

timmar (tidigare 29–34 timmar). Se tabell 2 i taxan. 

Tidsåtgången för nybyggnad ≥5001 kvm har ändrats i tidsåtgång uppgår till 62–67 timmar 

(tidigare 59–64 timmar). Se tabell 2 i taxan. 

Tidsåtgången för tillbyggnad 0-100kvm med tekniskt samråd har ändrats i intervall samt 

tidsåtgång till 19–21 timmar (tidigare 17–19 timmar).  
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 Tjänsteskrivelse Sida 4 av 4 

 Datum:2020-09-28 Dnr: 20/DOS/18  
 

 

Tidsåtgången för tillbyggnad 0–100 kvm utan tekniskt samråd har ändrats i intervall samt 

tidsåtgång till 11–13 timmar (tidigare 9–11 timmar). Se tabell 2 i taxan. 

Tillbyggnad 1001<kvm är ett nytt intervall där tidsåtgången är satt till 57–62 timmar. Vilket är 

att jämföra med en nybyggnad i tid. Tidigare intervall var tillbyggnad ≥51kvm med en tidsåtgång 

på 19–23 timmar. Se tabell 2 i taxan. 

Inglasning av 1 befintlig balkong är tidsatt till 6–8 timmar tidigare 8–10 timmar för inglasning av 

1–5 befintliga balkonger. Se tabell 2 i taxan. 

En justering har även gjorts på tidsåtgång vad gäller förhandsbesked. När taxan var ny lämnade 

vi ifrån oss en tidsuppskattning på mellan 11–13,5 timmar. Tiden är i underkant och 

förvaltningen bedömer att tidsåtgången behöver höjas till 17–19 timmar. Se tabell 11 i taxan. 

 

Förtydligande av befintlig altan 

I taxan under bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 

punkt 1.29-1.31 i taxan finns åtgärden Inglasning av befintlig altan/skärmtak/balkong utan 

tekniskt samråd. Denna punkt behöver vi förtydliga då vi sett att det kan missuppfattas.  

Informationen vi vill förtydliga är att avgiften utgår från att det funnits ett befintligt skärmtak 

som ska glasas in, det räcker alltså inte att enbart ha ett altangolv. Ska man bygga ett inglasat 

uterum ses detta i normalfallet som en tillbyggnad av huvudbyggnad. 

 

Drift- och serviceförvaltning 

Clas- Göran Classon   Åsa Gunnarsson 

Förvaltningschef  Bygglovschef 

 

Bilagor 

Bilaga 1, Taxa från 2019 

Bilaga 2, Förslag på reviderad taxa för 2021 
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TAXEBESTÄMMELSER 

Inledande bestämmelser 

Enligt denna taxa utgår avgift för 

1. Beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked, 

2. Beslut om lov, 

3. Tekniska samråd och slutsamråd, 

4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5. Framställning av arkivbeständiga handlingar, 

6. Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b§§, och 

7. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

8. Beslut om strandskyddsdispens 

Eventuella planavgifter, mätningsavgifter samt avgifter för kartproduktion debiteras 
enligt separat taxa. 

Moms (mervärdesomsättningsskatt) debiteras inte. 

 

Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabell 1-20. Beloppen i tabellerna 1-20 har 
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för 
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av 
ärende som åtgärden avser. 

Gällande taxa 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Reducerad avgift vid justering av gällande lov 

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgiften 
enligt tabell där åtgärden återfinns. Om myndighetsnämnden finner att det är 
motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 
75%. 
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Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vi nybyggnad av en- 
och tvåbostadshus. 

Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas 
tillhörande kompletteringsbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt 
ingår i samma ansökan som nybyggnationen av ett bostadshus. 

Tidsbegränsade bygglov 

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov som för ett 
permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 

Anståndsbeslut 

Ingen avgift utgår för anståndsbeslut. 

Timdebitering 

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom 
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet 
nedlagda timmar i ärendet. 

Handläggningskostnaden 

Handläggningskostnaden per timme är 865 kr för 2020. 

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen 
”Timuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits. 

Tidsersättning 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar drift- och 
servicenämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 

Höjning/sänkning av avgift 

Finner drift- och servicenämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller 
sänkning av avgiften, äger nämnden, för visst slag av ärende eller särskilt uppdrag, 
rätt att besluta om detta. 

Ändring av taxan 

Ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
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Justering av timavgift 

Indexuppräknad kostnad per timme beslutas av drift- och servicenämnden årligen. 

Betalning av avgift 

Avgiften enligt denna taxa betalas av sökanden mot faktura när denne tillställts 
drift- och servicenämndens beslut. 

Betalas inte avgiften vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

Avgiften för avslagsbeslut återbetalas om beslut upphävs i högre instans. Avräkning 
ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller för ärenden inkomna från 
och med detta datum. 
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Tabeller 

A Taxetabeller för lov, anmälan mm     

1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och 
tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 

  

  Ärendetyp   Avgift 

1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus Planenligt 25 085 kr 

1.2   Liten avvikelse 29 410 kr 

1.3   Utanför planlagt område 29 410 kr 

1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder 

Planenligt 21 625 kr 

1.5 Liten avvikelse 25 085 kr 

1.6 Utanför planlagt område 25 085 kr 

1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 13 840 kr 

1.8 Liten avvikelse 15 570 kr 

1.9 Utanför planlagt område 15 570 kr 

1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 9 515 kr 

1.11 Liten avvikelse 11 245 kr 

1.12 Utanför planlagt område 11 245 kr 

1.13 Tillbyggnad huvudbyggnad , med tekniskt 
samråd  

Planenligt 13 840 kr 

1.14 Liten avvikelse 15 570 kr 

1.15 Utanför planlagt område 15 570 kr 

1.16 Tillbyggnad huvudbyggnad, utan tekniskt 
samråd  

Planenligt 9 515 kr 

1.17 Liten avvikelse 11 245 kr 

1.18 Utanför planlagt område 11 245 kr 

1.19 Tillbyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 8 650 kr 

1.20 Liten avvikelse 10 380 kr 

1.21 Utanför planlagt område 10 380 kr 

1.22 Tillbyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 6 055 kr 

1.23 Liten avvikelse 7 785 kr 

1.24 Utanför planlagt område 7 785 kr 

1.25 Inglasning av befintlig altan/skärmtak/balkong, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 4 758 kr 

1.26 Liten avvikelse 5 623 kr 

1.27 Utanför planlagt område 5 623 kr 

1.28 Ändring, med tekniskt samråd ( fasadändring, 
ändrad användning) 

Planenligt 12 110 kr 

1.29 Liten avvikelse 13 840 kr 

1.30 Utanför planlagt område 13 840 kr 

1.31 Ändring, utan tekniskt samråd ( fasadändring, 
ändrad användning) 

Planenligt 7 785 kr 

1.32 Liten avvikelse 9 515 kr 

1.33 Utanför planlagt område 9 515 kr 

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

  0 kr 

1.35   11 245 kr 

1.36   0 kr 
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2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 

2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 13 840 kr 

2.2 Liten avvikelse 17 300 kr 

2.3 Utanför planlagt område 17 300 kr 

2.4 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 9 515 kr 

2.5 Liten avvikelse 12 975 kr 

2.6 Utanför planlagt område 12 975 kr 

2.7 Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 25 085 kr 

2.8 Liten avvikelse 29 410 kr 

2.9 Utanför planlagt område 29 410 kr 

2.10 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 38 060 kr 

2.11 Liten avvikelse 42 385 kr 

2.12 Utanför planlagt område 42 385 kr 

2.13 Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA) Planenligt 51 035 kr 

2.14 Liten avvikelse 55 360 kr 

2.15 Utanför planlagt område 55 360 kr 

2.16 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 14 705 kr 

2.17 Liten avvikelse 16 435 kr 

2.18 Utanför planlagt område 16 435 kr 

2.19 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 7 785 kr 

2.20 Liten avvikelse 9 515 kr 

2.21 Utanför planlagt område 9 515 kr 

2.22 Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA) Planenligt 16 435 kr 

2.23 Liten avvikelse 19 895 kr 

2.24 Utanför planlagt område 19 895 kr 

2.25 Fasadändring, med tekniskt samråd Planenligt 12 975 kr 

2.26 Liten avvikelse 14 705 kr 

2.27 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt 7 785 kr 

2.28 Liten avvikelse 9 515 kr 

2.29 Inglasning av 1-5  befintliga balkonger. (Fler än 5 
balkonger ses som fasadändring). 

Planenligt 6 920 kr 

2.30 Liten avvikelse 10 000 kr 

2.31 All övrig ändring, med tekniskt samråd Planenligt 14 705 kr 

2.32 Liten avvikelse 18 165 kr 

2.33 Utanför planlagt område 18 165 kr 

2.34 All övrig ändring, utan tekniskt samråd Planenligt 9 515 kr 

2.35 Liten avvikelse 12 975 kr 

2.36 Utanför planlagt område 12 975 kr 
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3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 

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

6 055 kr 

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

7 785 kr 

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

1 730 kr 

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

1 730 kr 

 
 

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

Ärendetyp Avgift 

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

Timdebitering 

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

Timdebitering 

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

Timdebitering 

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

Timdebitering 

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

Timdebitering 

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

Timdebitering 

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

Timdebitering 

 

5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  

Ärendetyp Avgift 

5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 10 380 kr 

5.2 Liten avvikelse 12 110 kr 

5.3 Utanför planlagt område 12 110 kr 

5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 6 055 kr 

5.5 Liten avvikelse 7 785 kr 

5.6 Utanför planlagt område 7 785 kr 

5.7 Planenligt 10 380 kr 
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5.8 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, 
med tekniskt samråd 

Liten avvikelse 12 110 kr 

5.9 Utanför planlagt område 12 110 kr 

5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 6 055 kr 

5.11 Liten avvikelse 7 785 kr 

5.12 Utanför planlagt område 7 785 kr 

5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation 

Planenligt 6 055 kr 

5.14 Liten avvikelse 7 785 kr 

5.15 Utanför planlagt område 7 785 kr 

 

6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov  

Ärendetyp Avgift 

6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    6 055 kr 
    

7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  

Ärendetyp Avgift 

7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 6 055 kr 

 

8 Anmälningspliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 8 218 kr 
8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 3 028 kr 

8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) 
har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 

8 218 kr 

8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) 
har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

3 028 kr 

8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd 

8 218 kr 

8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd 

3 028 kr 

8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 8 218 kr 

8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 028 kr 

8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 8 218 kr 

8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 3 028 kr 

8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 9 083 kr 

8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 3 028 kr 

8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

8 218 kr 
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8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp 
i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

3 028 kr 

8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd 

8 218 kr 

8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd 

3 893 kr 

8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt 
samråd 

9 083 kr 

8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt 
samråd 

3 893 kr 

8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 9 083 kr 

8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 3 028 kr 

8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd, Attefall  

9 515 kr 

8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd, Attefall  

4 325 kr 

8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  Attefall  

9 515 kr 

8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd , Attefall  

4 325 kr 

8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen 

4 325 kr 

8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

6 055 kr 

8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

4 325 kr 

8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 2 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

6 055 kr 

8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

3 893 kr 

8.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

9 515 kr 

8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

4 325 kr 

 

9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 9 948 kr 

9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 6 488 kr 
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10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov  

Ärendetyp Avgift 

10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 9 948 kr 

10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 6 488 kr 
    

11 Förhandsbesked  

Ärendetyp Avgift 

11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område  9 515 kr 

11.2   Utanför planlagt område 11 678 kr 
    

12 Villkorsbesked  

Ärendetyp Avgift 

12.1 Villkorsbesked   Timdebitering 
    

13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 

13.1 Ingripandebesked Timdebitering 
    

14 Extra platsbesök  

Ärendetyp Avgift 

14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 460 kr 

14.2 Extra slutsamråd, utöver det första, per styck 3 460 kr 
    

15 Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken  

Ärendetyp Avgift 

15.1 Strandskyddsdispens   9 083 kr 

 
16 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

Ärendetyp Avgift 

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

I enlighet med 
tillämplig tabell 

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

Timdebitering 

    

17 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

17.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 
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18 Avslag  

Ärendetyp Avgift 

18.1 Avslag   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp 

    

19 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 

19.1 Avskrivning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp 

 
20 Avvisning  

Ärendetyp Avgift 

20.1 Avvisning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp 
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1 Tidsuppskattning 

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 

Ärendetyp 
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Avgift 

1.1  

Nybyggnad av ett en- eller 
tvåbostadshus 

Planenligt 1 10 1 4 2 4 4 2 1 29 25 085 kr 

1.2  Liten avvikelse 1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 29 410 kr 

1.3  
Utanför planlagt 

område 
1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 29 410 kr 

1.4  

Nybyggnad av ett fritidshus 
med högst två bostäder 

Planenligt 1 6 1 4 2 4 4 2 1 25 21 625 kr 

1.5  Liten avvikelse 1 10 1 4 2 4 4 2 1 29 25 085 kr 

1.6  
Utanför planlagt 

område 
1 10 1 4 2 4 4 2 1 29 25 085 kr 

1.7  

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 840 kr 

1.8  Liten avvikelse 1 8 1 1 1 2 2 1 1 18 15 570 kr 

1.9  
Utanför planlagt 

område 
1 8 1 1 1 2 2 1 1 18 15 570 kr 

1.10  

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

1.11  Liten avvikelse 1 8 1   1     1 1 13 11 245 kr 

1.12  
Utanför planlagt 

område 
1 8 1   1     1 1 13 11 245 kr 

1.13  

Tillbyggnad huvudbyggnad , 
med tekniskt samråd  

Planenligt 1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 840 kr 

1.14  Liten avvikelse 1 8 1 1 1 2 2 1 1 18 15 570 kr 

1.15  
Utanför planlagt 

område 
1 8 1 1 1 2 2 1 1 18 15 570 kr 

1.16  

Tillbyggnad huvudbyggnad, 
utan tekniskt samråd  

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

1.17  Liten avvikelse 1 8 1   1     1 1 13 11 245 kr 

1.18  
Utanför planlagt 

område 
1 8 1   1     1 1 13 11 245 kr 

1.19  

Tillbyggnad av 
komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 8 650 kr 

1.20  Liten avvikelse 1 4 1 1 1 1 1 1 1 12 10 380 kr 

1.21  
Utanför planlagt 

område 
1 4 1 1 1 1 1 1 1 12 10 380 kr 
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1.22  

Tillbyggnad av 
komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 2 1   1     1 1 7 6 055 kr 

1.23  Liten avvikelse 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

1.24  
Utanför planlagt 

område 
1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

1.25  

Inglasning av befintlig 
altan/skärmtak/balkong, utan 

tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 3 0,5   0,5     0,5 0,5 5,5 4 758 kr 

1.26  Liten avvikelse 0,5 4 0,5   0,5     0,5 0,5 6,5 5 623 kr 

1.27  
Utanför planlagt 

område 
0,5 4 0,5   0,5     0,5 0,5 6,5 5 623 kr 

1.28  

Ändring, med tekniskt 
samråd ( fasadändring, 
ändrad användning) 

Planenligt 1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 12 110 kr 

1.29  Liten avvikelse 1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 840 kr 

1.30  
Utanför planlagt 

område 
1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 840 kr 

1.31  

Ändring, utan tekniskt 
samråd ( fasadändring, 
ändrad användning) 

Planenligt 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

1.32  Liten avvikelse 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

1.33  
Utanför planlagt 

område 
1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

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

                        

1.35      3 0,5 2 2 2 2 1 0,5 13 11 245 kr 

1.36                          

 
 
2 Tidsuppskattning 

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

Ärendetyp 
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Avgift 

2.1  
Nybyggnad 0-100 kvm 

(BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 840 kr 

2.2  Liten avvikelse 1 10 1 1 1 2 2 1 1 20 17 300 kr 

2.3  
Utanför planlagt 

område 
1 10 1 1 1 2 2 1 1 20 17 300 kr 

2.4  

Nybyggnad 0-100  kvm 
(BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

2.5  Liten avvikelse 1 10 1   1     1 1 15 12 975 kr 

2.6  
Utanför planlagt 

område 
1 10 1   1     1 1 15 12 975 kr 
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2.7  

Nybyggnad  101-1000 kvm 
(BTA+OPA) 

Planenligt 1 10 1 4 2 4 4 2 1 29 25 085 kr 

2.8  Liten avvikelse 1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 29 410 kr 

2.9  
Utanför planlagt 

område 
1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 29 410 kr 

2.10  

Nybyggnad  1001-5000 
kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 1 25 1 4 2 4 4 2 1 44 38 060 kr 

2.11  Liten avvikelse 1 30 1 4 2 4 4 2 1 49 42 385 kr 

2.12  
Utanför planlagt 

område 
1 30 1 4 2 4 4 2 1 49 42 385 kr 

2.13  

Nybyggnad ≥5001 kvm 
(BTA+OPA) 

Planenligt 1 40 1 4 2 4 4 2 1 59 51 035 kr 

2.14  Liten avvikelse 1 45 1 4 2 4 4 2 1 64 55 360 kr 

2.15  
Utanför planlagt 

område 
1 45 1 4 2 4 4 2 1 64 55 360 kr 

2.16  

Tillbyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 1 4 1 2 2 2 2 2 1 17 14 705 kr 

2.17  Liten avvikelse 1 6 1 2 2 2 2 2 1 19 16 435 kr 

2.18  
Utanför planlagt 

område 
1 6 1 2 2 2 2 2 1 19 16 435 kr 

2.19  
Tillbyggnad 0-50 kvm 

(BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

2.20  Liten avvikelse 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

2.21  
Utanför planlagt 

område 
1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

2.22  

Tillbyggnad ≥51 kvm 
(BTA+OPA) 

Planenligt 1 6 1 2 2 2 2 2 1 19 16 435 kr 

2.23  Liten avvikelse 1 10 1 2 2 2 2 2 1 23 19 895 kr 

2.24  
Utanför planlagt 

område 
1 10 1 2 2 2 2 2 1 23 19 895 kr 

2.25  
Fasadändring, med tekniskt 

samråd 

Planenligt 1 4 1 2 1 2 2 1 1 15 12 975 kr 

2.26  Liten avvikelse 1 6 1 2 1 2 2 1 1 17 14 705 kr 

2.27  
Fasadändring, utan tekniskt 

samråd 

Planenligt 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

2.28  Liten avvikelse 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

2.29  Inglasning av 1-5  befintliga 
balkonger. (Fler än 5 
balkonger ses som 

fasadändring). 

Planenligt 1 3 1   1     1 1 8 6 920 kr 

2.30  Liten avvikelse 1 5 1   1     1 1 10 10 000 kr 

2.31  

All övrig ändring, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1 2 1 2 2 1 1 17 14 705 kr 

2.32  Liten avvikelse 1 10 1 2 1 2 2 1 1 21 18 165 kr 

2.33  
Utanför planlagt 

område 
1 10 1 2 1 2 2 1 1 21 18 165 kr 

2.34  

All övrig ändring, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

2.35  Liten avvikelse 1 10 1   1     1 1 15 12 975 kr 

2.36  
Utanför planlagt 

område 
1 10 1   1     1 1 15 12 975 kr 
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3 Tidsuppskattning 

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

Ärendetyp 
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Avgift 

3.1  
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en 

skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan 

1  2  1    1      1  1  7  6 055 kr 

3.2  
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en 

skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan 

1  4  1    1      1  1  9  7 785 kr 

3.3  

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

0  2  0    0      0  0  2  1 730 kr 

3.4  

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

0  2  0    0      0  0  2  1 730 kr 

 
4 Tidsuppskattning 

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

  

Ärendetyp Avgift 

4.1  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 

idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

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

4.3  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som 

inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 
Timdebitering 

4.4  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra 

fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan 
medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

4.5  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 

eller torn 
Timdebitering 

4.6  

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

Timdebitering 

4.7  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 
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5 Tidsuppskattning 

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp 
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Avgift 

5.1  Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur 
eller plank, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 1 2 1 1 1 2 2 1 1 12 10 380 kr 

5.2  Liten avvikelse 1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 12 110 kr 

5.3  
Utanför planlagt 
område 

1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 12 110 kr 

5.4  Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur 
eller plank, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 1 2 1   1     1 1 7 6 055 kr 

5.5  Liten avvikelse 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

5.6  
Utanför planlagt 

område 
1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

5.7  Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 
parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 1 2 1 1 1 2 2 1 1 12 10 380 kr 

5.8  Liten avvikelse 1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 12 110 kr 

5.9  
Utanför planlagt 

område 
1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 12 110 kr 

5.10  Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 
parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 1 2 1   1     1 1 7 6 055 kr 

5.11  Liten avvikelse 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

5.12  
Utanför planlagt 

område 
1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

5.13  
Anordnande, inrättande, 

uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 
transformatorstation 

Planenligt 1 2 1   1     1 1 7 6 055 kr 

5.14  Liten avvikelse 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

5.15  
Utanför planlagt 

område 
1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

 
 

6 Tidsuppskattning 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Start av 
ärende 

Lovprövning Expediering 
och 

kungörelse  

Avslut av 
ärende 

Summa tid Avgift 

6.1  
Förlängning av 

tidsbegränsat bygglov  
1 4 1 1 7 6 055 kr 
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7 Tidsuppskattning 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Start av 
ärende 

Lovprövning Expediering 
och 

kungörelse  

Avslut av 
ärende 

Summa tid Avgift 

7.1  

Förlängning av 
tidsbegränsat bygglov för 
ändamål av 
säsongskaraktär 

1 4 1 1 7 6 055 kr 

 
 

8 Tidsuppskattning 

Anmälningspliktiga åtgärder 
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Avgift 

8.1  
Rivning av byggnad eller en 

del av byggnad, med tekniskt 
samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.2  
Rivning av byggnad eller del 

av en byggnad, utan tekniskt 
samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.3  

Nybyggnad eller tillbyggnad 
som enligt 9 kap. 7 § plan-och 
bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.4  

Nybyggnad eller tillbyggnad 
som enligt 9 kap. 7 § plan-och 
bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.5  

Ändring av en byggnad, om 
ändringen innebär att 
konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller 
byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.6  

Ändring av en byggnad, om 
ändringen innebär att 
konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller 
byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.7  
Installation eller väsentlig 

ändring av hiss, med tekniskt 
samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.8  
Installation eller väsentlig 

ändring av hiss, utan tekniskt 
samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 
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8.9  
Installation eller väsentlig 

ändring av eldstad eller 
rökkanal, med tekniskt samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.10  
Installation eller väsentlig 

ändring av eldstad eller 
rökkanal, utan tekniskt samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.11  
Installation eller väsentlig 

ändring av anordning för 
ventilation, med tekniskt samråd 

1 2   3 0,5 2 1 0,5 0,5 10,5 9 083 kr 

8.12  
Installation eller väsentlig 

ändring av anordning för 
ventilation, utan tekniskt samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.13  

Installation eller väsentlig 
ändring av anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, 
med tekniskt samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.14  

Installation eller väsentlig 
ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, 
utan tekniskt samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.15  

Ändring av byggnad som 
väsentligt påverkar 
brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.16  

Ändring av byggnad som 
väsentligt påverkar 
brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd 

1 2     0,5     0,5 0,5 4,5 3 893 kr 

8.17  

Underhåll av sådant 
byggnadsverk med särskilt 
bevarandevärde som omfattas 
av skyddsbestämmelser som 
har beslutats med stöd av 4 
kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c plan- och bygglagen 
eller motsvarande äldre 
föreskrifter, med tekniskt 
samråd 

1 2   3 0,5 2 1 0,5 0,5 10,5 9 083 kr 

8.18  

Underhåll av sådant 
byggnadsverk med särskilt 
bevarandevärde som omfattas 
av skyddsbestämmelser som 
har beslutats med stöd av 4 
kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c plan- och bygglagen 
eller motsvarande äldre 
föreskrifter, utan tekniskt 
samråd 

1 2     0,5     0,5 0,5 4,5 3 893 kr 

8.19  
Nybyggnad eller väsentlig 

ändring av ett vindkraftverk, 
med tekniskt samråd 

1 2   3 0,5 2 1 0,5 0,5 10,5 9 083 kr 

8.20  
Nybyggnad eller väsentlig 

ändring av ett vindkraftverk, 
utan tekniskt samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.21  

Uppförande eller tillbyggnad 
av sådan komplementbyggnad 
som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, med tekniskt 
samråd, Attefall  

1 2   3 1 2 1 0,5 0,5 11 9 515 kr 
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8.22  

Uppförande eller tillbyggnad 
av sådan komplementbyggnad 
som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, utan tekniskt 
samråd, Attefall  

1 2     1     0,5 0,5 5 4 325 kr 

8.23  

Uppförande eller tillbyggnad 
av sådant 
komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen, med tekniskt 
samråd.  Attefall  

1 2   3 1 3   0,5 0,5 11 9 515 kr 

8.24  

Uppförande eller tillbyggnad 
av sådant 
komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 
, Attefall  

1 2     1     0,5 0,5 5 4 325 kr 

8.25  

Ändring av sådan 
komplementbyggnad som avses 
i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus 
som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen 

1 2     1     0,5 0,5 5 4 325 kr 

8.26  

Göra sådan anmälningspliktig 
tillbyggnad som avses i 9 kap. 
4b  § 1 st. 1 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

1 2   2 1     0,5 0,5 7 6 055 kr 

8.27  

Göra sådan anmälningspliktig 
tillbyggnad som avses i 9 kap. 
4b § 1 st 1 plan- och bygglagen, 
utan tekniskt samråd 

1 2     1     0,5 0,5 5 4 325 kr 

8.28  

Bygga sådan 
anmälningspliktig takkupa som 
avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 2 plan- 
och bygglagen, med tekniskt 
samråd 

1 2   2 1     0,5 0,5 7 6 055 kr 

8.29  

Bygga sådan 
anmälningspliktig takkupa som 
avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- 
och bygglagen, utan tekniskt 
samråd 

1 2     1     0,5   4,5 3 893 kr 

8.30  

Sådan anmälningspliktig 
inredning av ytterligare en 
bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, med 
tekniskt samråd 

1 2   3 1 3   0,5 0,5 11 9 515 kr 

8.31  

Sådan anmälningspliktig 
inredning av ytterligare en 
bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, utan 
tekniskt samråd 

1 2     1     0,5 0,5 5 4 325 kr 
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9 Tidsuppskattning 

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
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Avgift 

9.1  
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt 

samråd 
1 4 1 2 0,5 2   0,5 0,5 11,5 9 948 kr 

9.2  
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt 

samråd 
1 4 1   0,5     0,5 0,5 7,5 6 488 kr 

  

           

10 Tidsuppskattning 

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov 
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Avgift 

10.1  
Åtgärd som kräver rivningslov, med 

tekniskt samråd 
1 4 1 2 0,5 2   0,5 0,5 11,5 9 948 kr 

10.2  
Åtgärd som kräver rivningslov, utan 

tekniskt samråd 
1 4 1   0,5     0,5 0,5 7,5 6 488 kr 

 
11 Tidsuppskattning 

Förhandsbesked 

Ärendetyp S
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Avgift 

11.1  

Förhandsbesked 

Inom planlagt 
område  

1 8,5 1 0,5 11 9 515 kr 

11.2  
Utanför planlagt 

område 
1 11 1 0,5 13,5 11 678 kr 
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12 Tidsuppskattning 

Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 

12.1  Villkorsbesked Timdebitering 

   

13 Tidsuppskattning 

Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 

13.1  Ingripandebesked Timdebitering 

 
 

14 Tidsuppskattning 

Extra platsbesök 

Ärendetyp Utförande Summa tid Avgift 

14.1  
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 

  4 3 460 kr 

14.2  
Extra slutsamråd, utöver det första, per styck 

  4 3 460 kr 

 
 
 

15 Tidsuppskattning 

Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken 
Ärendetyp Start av 

ärende 
Prövning av 

ansökan 
Expediering Avslut av 

ärende 
Summa tid Avgift 

15.1  Strandskyddsdispens 1 8 1 0,5 10,5 9 083 kr 
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16 Tidsuppskattning 

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 
Ärendetyp Avgift 

16.1  
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande 

eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon 
av taxans övriga tabeller 

I enlighet med tillämplig tabell 

16.2  
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande 

eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 
någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

 

 
 

17 Tidsuppskattning 

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

17.1  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

 

 

 

18 Tidsuppskattning 

Avslag 

Ärendetyp Avgift 

18.1  Avslag 
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp 

 
19 Tidsuppskattning 

Avskrivning 

Ärendetyp Avgift  

19.1  Avskrivning 
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp 

  

 

20 Tidsuppskattning 

Avvisning 

Ärendetyp Avgift 

20.1  Avvisning 
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp 
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Förklaringar av vissa begrepp 

Nedan finns en lista med förklaringar av vissa begrepp som finns i taxan. När 
begreppen avser handläggningsmoment, är det den genomsnittliga tiden för 
arbetet med respektive moment som anges i tids- och kostnadsuppskattning.  

Planenligt 

Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande 
områdesbestämmelser eller givet förhandsbesked. 

Liten avvikelse 

Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser 
som avses i 9 kap. 31b§ PBL 

Utanför planlagt område 

Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, och omfattas inte heller av ett tidigare givet 
förhandsbesked. 

Förhandsbesked 

I ett förhandsbesked prövas lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den 
avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. Det är vanligast att 
söka förhandsbesked när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt 
utanför detaljplanelagt område. Om man vill stycka av mark till en ny fastighet kan 
det vara lämpligt att först söka förhandsbesked eftersom detta underlättar 
lantmäteriets handläggning. Man kan få förhandsbesked för alla bygglovspliktiga 
åtgärder både inom och utom detaljplanelagda områden. Ett positivt 
förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan 
om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla. 

Arbetsplatsbesök 

I detta ingå såväl för- som efterarbete som faktiska arbetsplatsbesök, samt den 
genomsnittliga restiden till och från ett arbetsplatsbesök i kommunen. 

Avskrivning 

Avskrivning av ett ärende sker om sökande återkallar sin ansökan. 

Expediering och kungörelse 

När ett beslut om förhandsbesked eller lov har tagits ska det expedieras och 
kungöras. Ett beslut om förhandsbesked och lov vinner laga kraft enbart om 
byggnadsnämnden har gjort expedieringen och kungörelsen på rätt sätt. Beslutet 
ska delges vissa medan andra ska få ett meddelande om att beslut har tagits. Beslut 
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om att ge lov och positiva förhandsbesked ska dessutom kungöras i Post- och 
Inrikes tidningar. 

I tabell om tidsuppskattning är det den genomsnittliga tiden för detta fördelat på 
alla ärenden av respektive typ. 

Liten avvikelse 

Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser 
som avses i 9 kap. 31b§ PBL. 

Lovprövning 

I detta ingår exempelvis inläsning av material, prövning och beslutsfattande, att 
skriva beslut, grannhöranden remitteringar och att skriva fram ärenden till 
nämnden. 

Nybyggnad 

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en 
ny plats (definition enligt 1 kap. 4§ PBL). 

Slutbesked 

I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutbeskedet. 

Slutsamråd 

I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutsamrådet, samt 
den genomsnittliga restiden till och från en byggarbetsplats. När byggåtgärder som 
har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan 
slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Behovet av slutsamråd 
ska bedömas av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska 
normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. På mötet 
går man bl.a. igenom hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och 
kompletterande villkor i startbeskedet har följts. Om avvikelser har gjorts, 
den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök 
på byggarbetsplatsen, den kontrollansvariges utlåtande samt förutsättningar 
för slutbesked. 

Start av ärende 

I detta ingår exempelvis registrering, upprättande av ärende, kontroll av inkomna 
handlingar, fördelning av ärenden. 

Bygglovsprövning 

Bygglovsprövning- den granskning och handläggning som görs innan lov kan 
beviljas, så som granskning, begäran om komplettering, remisshantering, 
grannhörande, möte, tjänsteutlåtande, nämndsammanträde etc. 
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Startbesked 

I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska startbeskedet. 

Tekniskt samråd 

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet 
går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till 
kontrollplan och handlingarna i övrigt. Senast vid det tekniska samrådet ska 
byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som 
behövs för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges. I 
tabell för tidsuppskattning ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska 
samrådet. 

Tillbyggnad 

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym (definition 
enligt 1 kap. 4§ PBL). 

Ändring av en byggnad 

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (definition enligt 1 kap. 4§ 
PBL). 

Villkorsbesked 

Den som ska utföra en bygglovspliktig åtgärd kan begära ett villkorsbesked. 
Byggnadsnämnden ska med ett sådant besked redovisa sin bedömning om åtgärden 
kan komma att omfattas av särskilda villkor för att uppfylla utformningskraven i 
plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden ska lämna ett villkorsbesked när 
någon begär det. 

Ingripandebesked 

Ett ingripandebesked är ett skriftligt besked (utredning) från byggnadsnämnden om det 
har vidtagits någon åtgärd i strid mot plan- och bygglagstiftningen. Ingripandebesked 
syftar till att ge besked i förväg om att tillsyn kan komma att ske i framtiden. Ett 
ingripandebesked är i första hand till nytta för den som överväger att köpa ett 
byggnadsverk. 
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E-post: driftochservice@hallsberg.se  
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TAXEBESTÄMMELSER 

Inledande bestämmelser 

Enligt denna taxa utgår avgift för 

1. Beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked, 

2. Beslut om lov, 

3. Tekniska samråd och slutsamråd, 

4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5. Framställning av arkivbeständiga handlingar, 

6. Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b§§, och 

7. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

8. Beslut om strandskyddsdispens 

Eventuella planavgifter, mätningsavgifter samt avgifter för kartproduktion debiteras 
enligt separat taxa. 

Moms (mervärdesomsättningsskatt) debiteras inte. 

 

Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabell 1–20. Beloppen i tabellerna 1-20 har 
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för 
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av 
ärende som åtgärden avser. 

Gällande taxa 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Reducerad avgift vid justering av gällande lov 

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgiften 
enligt tabell där åtgärden återfinns. Om myndighetsnämnden finner att det är 
motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 
75%. 
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Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vi nybyggnad av en- 
och tvåbostadshus. 

Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas 
tillhörande kompletteringsbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt 
ingår i samma ansökan som nybyggnationen av ett bostadshus. 

Tidsbegränsade bygglov 

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov som för ett 
permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 

Anståndsbeslut 

Ingen avgift utgår för anståndsbeslut. 

Timdebitering 

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom 
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet 
nedlagda timmar i ärendet. 

Handläggningskostnaden 

Handläggningskostnaden per timme är 865 kr för 2020. 

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen 
”Timuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits. 

Tidsersättning 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar drift- och 
servicenämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 

Höjning/sänkning av avgift 

Finner drift- och servicenämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller 
sänkning av avgiften, äger nämnden, för visst slag av ärende eller särskilt uppdrag, 
rätt att besluta om detta. 

Ändring av taxan 

Ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
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Justering av timavgift 

Indexuppräknad kostnad per timme beslutas av drift- och servicenämnden årligen. 

Betalning av avgift 

Avgiften enligt denna taxa betalas av sökanden mot faktura när denne tillställts 
drift- och servicenämndens beslut. 

Betalas inte avgiften vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

Avgiften för avslagsbeslut återbetalas om beslut upphävs i högre instans. Avräkning 
ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller för ärenden inkomna från 
och med detta datum. 
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Tabeller 

A Taxetabeller för lov, anmälan mm     

1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och 
tvåbostadshus och 
komplementbyggnader  

  

  Ärendetyp   Avgift 

1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus Planenligt 25 085 kr 

1.2   Liten avvikelse 29 410 kr 

1.3   Utanför planlagt område 29 410 kr 

1.4   inkl lokaliseringsprövning 38 060 kr 

1.5 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder 

Planenligt 21 625 kr 

1.6 Liten avvikelse 25 085 kr 

1.7 Utanför planlagt område 25 085 kr 

1.8 Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 13 840 kr 

1.9 Liten avvikelse 15 570 kr 

1.10 Utanför planlagt område 15 570 kr 

1.11 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 9 515 kr 

1.12 Liten avvikelse 11 245 kr 

1.13 Utanför planlagt område 11 245 kr 

1.14 Nybyggnad av bygglovspliktigt pooltak / 
skärmtak 

Planenligt 6 055 kr 

1.15 Liten avvikelse 7 785 kr 

1.16 Utanför planlagt område 7 785 kr 

1.17 Tillbyggnad huvudbyggnad , med tekniskt 
samråd  

Planenligt 13 840 kr 

1.18 Liten avvikelse 15 570 kr 

1.19 Utanför planlagt område 15 570 kr 

1.20 Tillbyggnad huvudbyggnad, utan tekniskt 
samråd  

Planenligt 9 515 kr 

1.21 Liten avvikelse 11 245 kr 

1.22 Utanför planlagt område 11 245 kr 

1.23 Tillbyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 8 650 kr 

1.24 Liten avvikelse 10 380 kr 

1.25 Utanför planlagt område 10 380 kr 

1.26 Tillbyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 6 055 kr 

1.27 Liten avvikelse 7 785 kr 

1.28 Utanför planlagt område 7 785 kr 

1.29 Inglasning av befintlig altan/skärmtak/balkong, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 4 758 kr 

1.30 Liten avvikelse 5 623 kr 

1.31 Utanför planlagt område 5 623 kr 

1.32 Ändring, med tekniskt samråd ( fasadändring, 
ändrad användning) 

Planenligt 12 110 kr 

1.33 Liten avvikelse 13 840 kr 

1.34 Utanför planlagt område 13 840 kr 

1.35 Ändring, utan tekniskt samråd ( fasadändring, 
ändrad användning) 

Planenligt 7 785 kr 

1.36 Liten avvikelse 9 515 kr 

1.37 Utanför planlagt område 9 515 kr 
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1.38 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- 
eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 
samma ansökan (gruppbebyggelse) 

    

1.39   11 245 kr 

1.40     

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

komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 15 570 kr 

2.2 Liten avvikelse 19 030 kr 

2.3 Utanför planlagt område 19 030 kr 

2.4 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 9 515 kr 

2.5 Liten avvikelse 12 975 kr 

2.6 Utanför planlagt område 12 975 kr 

2.7 Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 26 815 kr 

2.8 Liten avvikelse 29 410 kr 

2.9 Utanför planlagt område 29 410 kr 

2.10 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) enkel 
hallbyggnad 

Planenligt 33 735 kr 

2.11 Liten avvikelse 38 060 kr 

2.12 Utanför planlagt område 38 060 kr 

2.13 Nybyggnad 1001-5000kvm (BTA+OPA) Allt annat 
än enkel hallbyggnad 

Planenligt 49 305 kr 

2.14 Liten avvikelse 53 630 kr 

2.15 Utanför planlagt område 53 630 kr 

2.16 Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA) Planenligt 53 630 kr 

2.17 Liten avvikelse 57 955 kr 

2.18 Utanför planlagt område 57 955 kr 

2.19 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 16 435 kr 

2.20 Liten avvikelse 18 165 kr 

2.21 Utanför planlagt område 18 165 kr 

2.22 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 9 515 kr 

2.23 Liten avvikelse 11 245 kr 

2.24 Utanför planlagt område 11 245 kr 

2.25 Tillbyggnad 101 - 1000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 26 815 kr 

2.26 Liten avvikelse 29 410 kr 

2.27   Utanför planlagt område 29 410 kr 

2.28 Tillbyggnad 1001 < kvm (BTA+OPA) Planenligt 49 305 kr 

2.29 Liten avvikelse 53 630 kr 

2.30   Utanför planlagt område 53 630 kr 

2.31 Fasadändring, med tekniskt samråd Planenligt 13 840 kr 

2.32 Liten avvikelse 15 570 kr 

2.33 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt 7 785 kr 

2.34 Liten avvikelse 9 515 kr 

2.35 Inglasning av 1 befintlig balkong. (Fler balkonger 
ses som fasadändring). 

Planenligt 5 190 kr 

2.36 Liten avvikelse 10 000 kr 

2.37 All övrig ändring, med tekniskt samråd Planenligt 15 570 kr 

Page 56 of 161



 
      

 
      

      
      

9(27) 
 

 

2.38 Liten avvikelse 19 030 kr 

2.39 Utanför planlagt område 19 030 kr 

2.40 All övrig ändring, utan tekniskt samråd Planenligt 9 515 kr 

2.41 Liten avvikelse 12 975 kr 

2.42 Utanför planlagt område 12 975 kr 

 
3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 
3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 

omgivningspåverkan 
6 055 kr 

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

7 785 kr 

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

1 730 kr 

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

1 730 kr 

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

Ärendetyp Avgift 
4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

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

Timdebitering 

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

Timdebitering 

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

Timdebitering 

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

Timdebitering 

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

Timdebitering 

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

Timdebitering 

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

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  

Ärendetyp Avgift 

5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 10 380 kr 

5.2 Liten avvikelse 12 110 kr 

5.3 Utanför planlagt område 12 110 kr 
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5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 6 055 kr 

5.5 Liten avvikelse 7 785 kr 

5.6 Utanför planlagt område 7 785 kr 

5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 10 380 kr 

5.8 Liten avvikelse 12 110 kr 

5.9 Utanför planlagt område 12 110 kr 

5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 6 055 kr 

5.11 Liten avvikelse 7 785 kr 

5.12 Utanför planlagt område 7 785 kr 

5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation 

Planenligt 6 055 kr 

5.14 Liten avvikelse 7 785 kr 

5.15 Utanför planlagt område 7 785 kr 

 
6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov  

Ärendetyp Avgift 

6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    6 055 kr 

 
7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  

Ärendetyp Avgift 
7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 6 055 kr 

 
8 Anmälningspliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 8 218 kr 
8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 3 028 kr 

8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) 
har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 

8 218 kr 

8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) 
har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

3 028 kr 

8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd 

8 218 kr 

8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd 

3 028 kr 

8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 8 218 kr 

8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 028 kr 

8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 8 218 kr 

8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 3 028 kr 

8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 9 083 kr 
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8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 3 028 kr 

8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

8 218 kr 

8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp 
i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

3 028 kr 

8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd 

8 218 kr 

8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd 

3 893 kr 

8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt 
samråd 

9 083 kr 

8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt 
samråd 

3 893 kr 

8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 9 083 kr 

8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 3 028 kr 

8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd, Attefall  

9 515 kr 

8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd, Attefall  

4 325 kr 

8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  Attefall  

9 515 kr 

8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd , Attefall  

4 325 kr 

8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen 

4 325 kr 

8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

6 055 kr 

8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

4 325 kr 

8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 2 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

6 055 kr 

8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

3 893 kr 

8.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

9 515 kr 

8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

4 325 kr 

 
9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 
9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 9 948 kr 
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9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 6 488 kr 

 
10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov  

Ärendetyp Avgift 
10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 9 948 kr 

10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 6 488 kr 

 
11 Förhandsbesked  

Ärendetyp Avgift 

11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område  14 705 kr 

11.2   Utanför planlagt område 16 435 kr 

 
12 Villkorsbesked  

Ärendetyp Avgift 

12.1 Villkorsbesked   Timdebitering 

 
13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 

13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

 
14 Extra platsbesök  

Ärendetyp Avgift 

14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 460 kr 

14.2 Extra slutsamråd, utöver det första, per styck 3 460 kr 

 
15 Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken  

Ärendetyp Avgift 

15.1 Strandskyddsdispens   9 083 kr 

 
16 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

Ärendetyp Avgift 

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

I enlighet med 
tillämplig 

tabell 

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

Timdebitering 

 
17 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

17.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 
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18 Avslag  

Ärendetyp Avgift 

18.1 Avslag   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp 

 
19 Avskrivning  

Ärendetyp Avgift 

19.1 Avskrivning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp 

 
20 Avvisning  

Ärendetyp Avgift 

20.1 Avvisning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp 
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1 Tidsuppskattning  

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 

Ärendetyp S
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Avgift 

1.1  

Nybyggnad av ett en- 
eller tvåbostadshus 

Planenligt 1 10 1 4 2 4 4 2 1 29 25 085 kr 

1.2  Liten avvikelse 1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 29 410 kr 

1.3  
Utanför planlagt 

område 
1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 29 410 kr 

1.4    
inkl 

lokaliseringsprövning 
1 25 1 4 2 4 4 2 1 44 38 060 kr 

1.5  

Nybyggnad av ett 
fritidshus med högst två 
bostäder 

Planenligt 1 6 1 4 2 4 4 2 1 25 21 625 kr 

1.6  Liten avvikelse 1 10 1 4 2 4 4 2 1 29 25 085 kr 

1.7  
Utanför planlagt 

område 
1 10 1 4 2 4 4 2 1 29 25 085 kr 

1.8  

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 840 kr 

1.9  Liten avvikelse 1 8 1 1 1 2 2 1 1 18 15 570 kr 

1.10  
Utanför planlagt 

område 
1 8 1 1 1 2 2 1 1 18 15 570 kr 

1.11  

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

1.12  Liten avvikelse 1 8 1   1     1 1 13 11 245 kr 

1.13  
Utanför planlagt 

område 
1 8 1   1     1 1 13 11 245 kr 

1.14  

Nybyggnad av 
bygglovspliktigt pooltak 
/ skärmtak 

Planenligt 1 3 1   0,5     0,5 1 7 6 055 kr 

1.15  Liten avvikelse 1 5 1   0,5     0,5 1 9 7 785 kr 

1.16  
Utanför planlagt 

område 
1 5 1   0,5     0,5 1 9 7 785 kr 

1.17  

Tillbyggnad 
huvudbyggnad , med 
tekniskt samråd  

Planenligt 1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 840 kr 

1.18  Liten avvikelse 1 8 1 1 1 2 2 1 1 18 15 570 kr 

1.19  
Utanför planlagt 

område 
1 8 1 1 1 2 2 1 1 18 15 570 kr 

1.20  Tillbyggnad 
huvudbyggnad, utan 
tekniskt samråd  

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

1.21  Liten avvikelse 1 8 1   1     1 1 13 11 245 kr 
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1.22  
Utanför planlagt 

område 
1 8 1   1     1 1 13 11 245 kr 

1.23  

Tillbyggnad av 
komplementbyggnad, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 8 650 kr 

1.24  Liten avvikelse 1 4 1 1 1 1 1 1 1 12 10 380 kr 

1.25  
Utanför planlagt 

område 
1 4 1 1 1 1 1 1 1 12 10 380 kr 

1.26  

Tillbyggnad av 
komplementbyggnad, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 1 2 1   1     1 1 7 6 055 kr 

1.27  Liten avvikelse 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

1.28  
Utanför planlagt 

område 
1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

1.29  

Inglasning av befintlig 
altan/skärmtak/balkong, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 3 0,5   0,5     0,5 0,5 5,5 4 758 kr 

1.30  Liten avvikelse 0,5 4 0,5   0,5     0,5 0,5 6,5 5 623 kr 

1.31  
Utanför planlagt 

område 
0,5 4 0,5   0,5     0,5 0,5 6,5 5 623 kr 

1.32  
Ändring, med 

tekniskt samråd ( 
fasadändring, ändrad 
användning) 

Planenligt 1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 12 110 kr 

1.33  Liten avvikelse 1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 840 kr 

1.34  
Utanför planlagt 

område 
1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 840 kr 

1.35  

Ändring, utan 
tekniskt samråd ( 
fasadändring, ändrad 
användning) 

Planenligt 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

1.36  Liten avvikelse 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

1.37  
Utanför planlagt 

område 
1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

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

                        

1.39      3 0,5 2 2 2 2 1 0,5 13 11 245 kr 

1.40                          

 

2 Tidsuppskattning  

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

Page 63 of 161



 
      

 
      

      
      

16(27) 
 

 

2.1  

Nybyggnad 0-100 
kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1 3 1 2 2 1 1 18 15 570 kr 

2.2  Liten avvikelse 1 10 1 3 1 2 2 1 1 22 19 030 kr 

2.3  
Utanför planlagt 

område 
1 10 1 3 1 2 2 1 1 22 19 030 kr 

2.4  

Nybyggnad 0-100  
kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

2.5  Liten avvikelse 1 10 1   1     1 1 15 12 975 kr 

2.6  
Utanför planlagt 

område 
1 10 1   1     1 1 15 12 975 kr 

2.7  

Nybyggnad  101-
1000 kvm 
(BTA+OPA) 

Planenligt 1 12 1 4 2 4 4 2 1 31 26 815 kr 

2.8  Liten avvikelse 1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 29 410 kr 

2.9  
Utanför planlagt 

område 
1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 29 410 kr 

2.10  
Nybyggnad  1001-

5000 kvm 
(BTA+OPA) enkel 
hallbyggnad 

Planenligt 1 20 1 4 2 4 4 2 1 39 33 735 kr 

2.11  Liten avvikelse 1 25 1 4 2 4 4 2 1 44 38 060 kr 

2.12  
Utanför planlagt 

område 
1 25 1 4 2 4 4 2 1 44 38 060 kr 

2.13  Nybyggnad 1001-
5000kvm 
(BTA+OPA) Allt 
annat än enkel 
hallbyggnad 

Planenligt 1 35 1 6 2 4 4 3 1 57 49 305 kr 

2.14  Liten avvikelse 1 40 1 6 2 4 4 3 1 62 53 630 kr 

2.15  
Utanför planlagt 

område 
1 40 1 6 2 4 4 3 1 62 53 630 kr 

2.16  

Nybyggnad ≥5001 
kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 1 40 1 6 2 4 4 3 1 62 53 630 kr 

2.17  Liten avvikelse 1 45 1 6 2 4 4 3 1 67 57 955 kr 

2.18  
Utanför planlagt 

område 
1 45 1 6 2 4 4 3 1 67 57 955 kr 

2.19  

Tillbyggnad 0-100 
kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1 3 1 2 2 2 1 19 16 435 kr 

2.20  Liten avvikelse 1 8 1 3 1 2 2 2 1 21 18 165 kr 

2.21  
Utanför planlagt 

område 
1 8 1 3 1 2 2 2 1 21 18 165 kr 

2.22  

Tillbyggnad 0-100 
kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

2.23  Liten avvikelse 1 8 1   1     1 1 13 11 245 kr 

2.24  
Utanför planlagt 

område 
1 8 1   1     1 1 13 11 245 kr 

2.25  

Tillbyggnad 101 - 
1000 kvm 
(BTA+OPA) 

Planenligt 1 12 1 4 2 4 4 2 1 31 26 815 kr 

2.26  Liten avvikelse 1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 29 410 kr 

2.27  
Utanför planlagt 

område 
1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 29 410 kr 

2.28  
Tillbyggnad 1001 

< kvm (BTA+OPA) 
Planenligt 1 35 1 6 2 4 4 3 1 57 49 305 kr 
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2.29  Liten avvikelse 1 40 1 6 2 4 4 3 1 62 53 630 kr 

2.30  
Utanför planlagt 

område 
1 40 1 6 2 4 4 3 1 62 53 630 kr 

2.31  
Fasadändring, 

med tekniskt samråd 

Planenligt 1 4 1 3 1 2 2 1 1 16 13 840 kr 

2.32  Liten avvikelse 1 6 1 3 1 2 2 1 1 18 15 570 kr 

2.33  
Fasadändring, 

utan tekniskt samråd 

Planenligt 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

2.34  Liten avvikelse 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

2.35  Inglasning av 1 
befintlig balkong. 

(Fler balkonger ses 
som fasadändring). 

Planenligt 1 2 1   0,5     0,5 1 6 5 190 kr 

2.36  Liten avvikelse 1 4 1   0,5     0,5 1 8 10 000 kr 

2.37  

All övrig ändring, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1 3 1 2 2 1 1 18 15 570 kr 

2.38  Liten avvikelse 1 10 1 3 1 2 2 1 1 22 19 030 kr 

2.39  
Utanför planlagt 

område 
1 10 1 3 1 2 2 1 1 22 19 030 kr 

2.40  

All övrig ändring, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 515 kr 

2.41  Liten avvikelse 1 10 1   1     1 1 15 12 975 kr 

2.42  
Utanför planlagt 

område 
1 10 1   1     1 1 15 12 975 kr 

 

3 Tidsuppskattning  

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
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Avgift 

3.1  
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en 

skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan 

1  2  1    1      1  1  7  6 055 kr 

3.2  
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en 

skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan 

1  4  1    1      1  1  9  7 785 kr 

3.3  

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

0  2  0    0      0  0  2  1 730 kr 

3.4  

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

0  2  0    0      0  0  2  1 730 kr 
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4 Tidsuppskattning 

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

  

Ärendetyp Avgift 

4.1  

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

Timdebitering 

4.2  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag 

och materialgårdar 
Timdebitering 

4.3  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar 

och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 
Timdebitering 

4.4  

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

Timdebitering 

4.5  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- 

eller telemaster eller torn 
Timdebitering 

4.6  

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

Timdebitering 

4.7  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

begravningsplatser 
Timdebitering 

 
 

5 Tidsuppskattning  

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 
(murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 
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Avgift 

5.1  Anordnande, 
inrättande, 
uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 
mur eller plank, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 2 1 1 1 2 2 1 1 12 
10 380 

kr 

5.2  Liten avvikelse 1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 
12 110 

kr 

5.3  
Utanför planlagt 
område 

1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 
12 110 

kr 

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

Planenligt 1 2 1   1     1 1 7 6 055 kr 

5.5  Liten avvikelse 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 
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5.6  
mur eller plank, utan 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt 
område 

1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

5.7  
Anordnande, 

inrättande, 
uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 
parkeringsplatser 
utomhus, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 2 1 1 1 2 2 1 1 12 
10 380 

kr 

5.8  Liten avvikelse 1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 
12 110 

kr 

5.9  
Utanför planlagt 

område 
1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 

12 110 
kr 

5.10  
Anordnande, 

inrättande, 
uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 
parkeringsplatser 
utomhus, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 2 1   1     1 1 7 6 055 kr 

5.11  Liten avvikelse 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

5.12  
Utanför planlagt 

område 
1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

5.13  Anordnande, 
inrättande, 
uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 
transformatorstation 

Planenligt 1 2 1   1     1 1 7 6 055 kr 

5.14  Liten avvikelse 1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

5.15  
Utanför planlagt 

område 
1 4 1   1     1 1 9 7 785 kr 

 

6 Tidsuppskattning  

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Start av 
ärende 

Lovprövning Expediering och 
kungörelse  

Avslut av 
ärende 

Summa tid Avgift 

6.1  
Förlängning av 

tidsbegränsat bygglov  
1 4 1 1 7 6 055 kr 

 

7 Tidsuppskattning  

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Start av 
ärende 

Lovprövning Expediering 
och kungörelse  

Avslut av 
ärende 

Summa tid Avgift 

7.1  

Förlängning av 
tidsbegränsat bygglov 
för ändamål av 
säsongskaraktär 

1 4 1 1 7 6 055 kr 

 

8 Tidsuppskattning  

Anmälningspliktiga åtgärder 
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Avgift 
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8.1  
Rivning av byggnad eller en del av 

byggnad, med tekniskt samråd 
1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.2  
Rivning av byggnad eller del av en 

byggnad, utan tekniskt samråd 
1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.3  

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 
kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, med 
tekniskt samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.4  

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 
kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, utan 
tekniskt samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.5  

Ändring av en byggnad, om ändringen 
innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens 
planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.6  

Ändring av en byggnad, om ändringen 
innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens 
planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.7  
Installation eller väsentlig ändring av hiss, 

med tekniskt samråd 
1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.8  
Installation eller väsentlig ändring av hiss, 

utan tekniskt samråd 
1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.9  
Installation eller väsentlig ändring av 

eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 
1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.10  
Installation eller väsentlig ändring av 

eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 
1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.11  
Installation eller väsentlig ändring av 

anordning för ventilation, med tekniskt 
samråd 

1 2   3 0,5 2 1 0,5 0,5 10,5 9 083 kr 

8.12  
Installation eller väsentlig ändring av 

anordning för ventilation, utan tekniskt 
samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.13  

Installation eller väsentlig ändring av 
anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt 
samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.14  

Installation eller väsentlig ändring av en 
anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt 
samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.15  
Ändring av byggnad som väsentligt 

påverkar brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 8 218 kr 

8.16  
Ändring av byggnad som väsentligt 

påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd 

1 2     0,5     0,5 0,5 4,5 3 893 kr 
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8.17  

Underhåll av sådant byggnadsverk med 
särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med 
stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 
c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, med tekniskt samråd 

1 2   3 0,5 2 1 0,5 0,5 10,5 9 083 kr 

8.18  

Underhåll av sådant byggnadsverk med 
särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med 
stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 
c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd 

1 2     0,5     0,5 0,5 4,5 3 893 kr 

8.19  
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett 

vindkraftverk, med tekniskt samråd 
1 2   3 0,5 2 1 0,5 0,5 10,5 9 083 kr 

8.20  
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett 

vindkraftverk, utan tekniskt samråd 
1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 3 028 kr 

8.21  

Uppförande eller tillbyggnad av sådan 
komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a 
§ plan- och bygglagen, med tekniskt samråd, 
Attefall  

1 2   3 1 2 1 0,5 0,5 11 9 515 kr 

8.22  

Uppförande eller tillbyggnad av sådan 
komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a 
§ plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd, 
Attefall  

1 2     1     0,5 0,5 5 4 325 kr 

8.23  

Uppförande eller tillbyggnad av sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen, med tekniskt 
samråd.  Attefall  

1 2   3 1 3   0,5 0,5 11 9 515 kr 

8.24  

Uppförande eller tillbyggnad av sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt 
samråd , Attefall  

1 2     1     0,5 0,5 5 4 325 kr 

8.25  

Ändring av sådan komplementbyggnad 
som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 
så att den blir ett sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen 

1 2     1     0,5 0,5 5 4 325 kr 

8.26  
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad 

som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

1 2   2 1     0,5 0,5 7 6 055 kr 

8.27  
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad 

som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

1 2     1     0,5 0,5 5 4 325 kr 

8.28  
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa 

som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 2 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

1 2   2 1     0,5 0,5 7 6 055 kr 

8.29  
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa 

som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

1 2     1     0,5   4,5 3 893 kr 

8.30  
Sådan anmälningspliktig inredning av 

ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

1 2   3 1 3   0,5 0,5 11 9 515 kr 

8.31  
Sådan anmälningspliktig inredning av 

ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

1 2     1     0,5 0,5 5 4 325 kr 
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9 Tidsuppskattning  

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
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Avgift 

9.1  
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt 

samråd 
1 4 1 2 0,5 2   0,5 0,5 11,5 

9 948 
kr 

9.2  
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt 

samråd 
1 4 1   0,5     0,5 0,5 7,5 

6 488 
kr 

 

10 Tidsuppskattning  

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov 
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Avgift 

10.1  
Åtgärd som kräver rivningslov, med 

tekniskt samråd 
1 4 1 2 0,5 2   0,5 0,5 11,5 

9 948 
kr 

10.2  
Åtgärd som kräver rivningslov, utan 

tekniskt samråd 
1 4 1   0,5     0,5 0,5 7,5 

6 488 
kr 

 

11 Tidsuppskattning 

Förhandsbesked 
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Avgift 

11.1  

Förhandsbesked 

Inom planlagt 
område  

1 14 1 1 17 14 705 kr 

11.2  
Utanför 

planlagt område 
1 16 1 1 19 16 435 kr 
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12 Tidsuppskattning  

Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 

12.1  Villkorsbesked Timdebitering 

 

13 Tidsuppskattning  

Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 

13.1  Ingripandebesked Timdebitering 

 

14 Tidsuppskattning  

Extra platsbesök 

Ärendetyp Utförande Summa tid Avgift 

14.1  Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, 
per styck 

  4 3 460 kr 

14.2  Extra slutsamråd, utöver det första, per 
styck 

  4 3 460 kr 

 

15 Tidsuppskattning 

Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken 
Ärendetyp Start av 

ärende 
Prövning av 

ansökan 
Expediering Avslut av 

ärende 
Summa 

tid 
Avgift 

15.1  Strandskyddsdispens 1 8 1 0,5 10,5 9 083 kr 

 
16 Tidsuppskattning  

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 

16.1  
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 

motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller 
I enlighet med tillämplig tabell 

16.2  
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 

motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller 
Timdebitering 
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17 Tidsuppskattning  

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

17.1  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

 

18 Tidsuppskattning  

Avslag 

Ärendetyp Avgift 

18.1  Avslag 
Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp 

 

19 Tidsuppskattning  

Avskrivning 

Ärendetyp Avgift  

19.1  Avskrivning 
Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp 

 

20 Tidsuppskattning  

Avvisning 

Ärendetyp Avgift 

20.1  Avvisning 
Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp 
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Förklaringar av vissa begrepp 

Nedan finns en lista med förklaringar av vissa begrepp som finns i taxan. När 
begreppen avser handläggningsmoment, är det den genomsnittliga tiden för 
arbetet med respektive moment som anges i tids- och kostnadsuppskattning.  

Planenligt 

Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande 
områdesbestämmelser eller givet förhandsbesked. 

Liten avvikelse 

Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser 
som avses i 9 kap. 31b§ PBL 

Utanför planlagt område 

Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, och omfattas inte heller av ett tidigare givet 
förhandsbesked. 

Inglasning av befintligt altan/skärmtak/balkong 

Förtydligande, denna avgift utgår från att du har ett befintligt skärmtak som du 
glasar in, det är alltså inte enbart ett altangolv. 

Förhandsbesked 

I ett förhandsbesked prövas lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den 
avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. Det är vanligast att 
söka förhandsbesked när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt 
utanför detaljplanelagt område. Om man vill stycka av mark till en ny fastighet kan 
det vara lämpligt att först söka förhandsbesked eftersom detta underlättar 
lantmäteriets handläggning. Man kan få förhandsbesked för alla bygglovspliktiga 
åtgärder både inom och utom detaljplanelagda områden. Ett positivt 
förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan 
om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla. 

Arbetsplatsbesök 

I detta ingå såväl för- som efterarbete som faktiska arbetsplatsbesök, samt den 
genomsnittliga restiden till och från ett arbetsplatsbesök i kommunen. 
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Avskrivning 

Avskrivning av ett ärende sker om sökande återkallar sin ansökan. 

Expediering och kungörelse 

När ett beslut om förhandsbesked eller lov har tagits ska det expedieras och 
kungöras. Ett beslut om förhandsbesked och lov vinner laga kraft enbart om 
byggnadsnämnden har gjort expedieringen och kungörelsen på rätt sätt. Beslutet 
ska delges vissa medan andra ska få ett meddelande om att beslut har tagits. Beslut 
om att ge lov och positiva förhandsbesked ska dessutom kungöras i Post- och 
Inrikes tidningar. 

I tabell om tidsuppskattning är det den genomsnittliga tiden för detta fördelat på 
alla ärenden av respektive typ. 

Liten avvikelse 

Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser 
som avses i 9 kap. 31b§ PBL. 

Lovprövning 

I detta ingår exempelvis inläsning av material, prövning och beslutsfattande, att 
skriva beslut, grannhöranden remitteringar och att skriva fram ärenden till 
nämnden. 

Nybyggnad 

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en 
ny plats (definition enligt 1 kap. 4§ PBL). 

Slutbesked 

I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutbeskedet. 

Slutsamråd 

I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutsamrådet, samt 
den genomsnittliga restiden till och från en byggarbetsplats. När byggåtgärder som 
har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan 
slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Behovet av slutsamråd 
ska bedömas av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska 
normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. På mötet 
går man bl.a. igenom hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och 
kompletterande villkor i startbeskedet har följts. Om avvikelser har gjorts, 
den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök 
på byggarbetsplatsen, den kontrollansvariges utlåtande samt förutsättningar 
för slutbesked. 
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Start av ärende 

I detta ingår exempelvis registrering, upprättande av ärende, kontroll av inkomna 
handlingar, fördelning av ärenden. 

Bygglovsprövning 

Bygglovsprövning- den granskning och handläggning som görs innan lov kan 
beviljas, så som granskning, begäran om komplettering, remisshantering, 
grannhörande, möte, tjänsteutlåtande, nämndsammanträde etc. 

Startbesked 

I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska startbeskedet. 

Tekniskt samråd 

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet 
går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till 
kontrollplan och handlingarna i övrigt. Senast vid det tekniska samrådet ska 
byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som 
behövs för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges. I 
tabell för tidsuppskattning ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska 
samrådet. 

Tillbyggnad 

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym (definition 
enligt 1 kap. 4§ PBL). 

Ändring av en byggnad 

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnadskonstruktion, funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (definition enligt 1 kap. 4§ 
PBL). 

Villkorsbesked 

Den som ska utföra en bygglovspliktig åtgärd kan begära ett villkorsbesked. 
Byggnadsnämnden ska med ett sådant besked redovisa sin bedömning om åtgärden 
kan komma att omfattas av särskilda villkor för att uppfylla utformningskraven i 
plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden ska lämna ett villkorsbesked när 
någon begär det. 

Ingripandebesked 

Ett ingripandebesked är ett skriftligt besked (utredning) från byggnadsnämnden om det 
har vidtagits någon åtgärd i strid mot plan- och bygglagstiftningen. Ingripandebesked 
syftar till att ge besked i förväg om att tillsyn kan komma att ske i framtiden. Ett 
ingripandebesked är i första hand till nytta för den som överväger att köpa ett 
byggnadsverk. 
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Rutin 
Anger detaljerade instruktioner för hur en arbetsuppgift ska utföras. 
 
  

 

Beslutad av: Förvaltningschef 
Datum: 2020-09-28 
Reviderad:   
Dokumentet gäller för: Drift- och serviceförvaltningen 
Dokumentansvarig: Bygglovschef 
Ärendenummer: 20/DOS/XX 

 

Begäran om 
stämningsmannadelgivning 
Rutinen avser att förtydliga hanteringen av tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen som blir 

nämndärenden i Hallsbergs kommun. Syftet är att samordna arbetet mellan inspektörer, 

administratörer och nämndsekreterare. 
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1 Bakgrund 
Rutinen har tagits fram efter att brist på kommunikation och tydlighet gjort att 

beslut som drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun fattat inte har blivit 

verkställda. För att förhindra liknande situationer i framtiden har ett möte hållits 

där behovet av en rutin framkommit. 

2 Genomförande av rutinen 
Rutinen beskriver den normala gången av ett tillsynsärende som ska beslutas i 

nämnd. Den beskriver tydligt vem som ska göra vad. 

2.1  Förberedelse och inlämning 
Inlämning till nämnd sker genom att byggnadsinspektör i Kumla lämnar in sin 

tjänsteskrivelse med bilagor till nämndsekreteraren i Hallsberg inom tidsramen för 

aktuell nämndomgång. 

2.1.1 Bilaga ”Delgivningsform” och expedieringslista 

En av bilagorna till tjänsteskrivelsen ska ha namnet ”Delgivningsform”. Där ska 

framgå vilken typ av delgivningsform som ska användas när nämndbeslutet är 

fattat, i första hand, andra hand och så vidare. 

Till tjänsteskrivelsen gör byggnadsinspektören också en expedieringslista så att 

administratör i Hallsberg vet var beslutet ska skickas.  

I expedieringslistan ska följande framgå: 

 Om beslutet tillsammans med bilagor ska skickas till lagfaren 

fastighetsägare. 

 Om beslutet tillsammans med bilagor ska skickas till 

inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet). 

 Om beslutet tillsammans med bilagor ska skickas till någon annan berörd 

(till exempel anmälare, hyresgäst i fastighet och så vidare). 

2.2 Expediering av beslut 
När nämnden har fattat beslut i ett tillsynsärende ska administratör i Hallsberg 

skicka beslutet enligt expedieringslistan och med det delgivningssätt som är 

bestämt i bilagan ”Delgivningsform”. 

Administratören i Hallsberg registrerar sedan in i verksamhetssystemet vad som 

skickats och hur, så att alla inblandade kan följa detta i ärendet. 

Administratören lägger in om fakturering vid ärenden om byggsanktionsavgift två 

månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Vid överklagan får man vänta tills 

ärendet är avgjort i överinstans. 

 

2.3 Delgivningssätt 
Det är Delgivningslag (2010:1932) som styr hur och när någon är delgiven ett 

beslut. Delgivning är ett sätt för en myndighet att säkerhetsställa att den som 

Page 79 of 161



 
Datum 

2020-09-28 
Reviderad 

Klicka här för att 
ange datum. 

Ärendenummer 

20/DOS/XX 
Sida 

4(15) 

 

 

berörs av ett mål eller ärende har fått ta del av viktig information. Delgivning sker 

oftast genom att en handling skickas till den som berörs av målet/ärendet eller till 

den som är behörig att företräda den berörda personen eller företaget.  

2.3.1 Vanlig delgivning 

Vanlig delgivning sker genom att handlingen skickas i rekommenderat brev med 
mottagningsbevis eller lämnas till delgivningsmottagaren. Mottagaren måste 
bekräfta att handlingen har tagits emot. Detta sker när mottagningsbeviset 
kommer åter och visar att mottagaren löst ut försändelsen och när. Mottagaren 
kan också bekräfta elektroniskt eller muntligen att han eller hon har mottagit 
handlingen. 

Detta är det normala sättet som vi oftast använder för delgivning av nämndbeslut 
och i första hand ska denna typ av delgivning användas. 

2.3.2 Förenklad delgivning 

Förenklad delgivning innebär att myndigheten först skickar en handling som ska 
delges part i ett mål eller ärende och nästa arbetsdag skickar ett 
kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.  

Detta delgivningssätt får bara användas om byggnadsinspektör tidigare har 
informerat om att detta delgivningssätt får användas. 

Personen anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen 
skickades. Efter det följer en överklagandetid på tre veckor. Totalt tar det alltså 
fem veckor efter att beslutet skickades tills det vunnit laga kraft. Det är därför 
olämpligt att använda sig av denna delgivningsmetod i brådskande ärenden. 

Om det finns utredning som visar att delgivningsmottagaren faktiskt har mottagit 
handlingen vid en tidigare tidpunkt, till exempel om delgivningsmottagaren ringer 
domstol och bekräftar mottagandet av handlingen, då gäller den faktiska 
delgivningen som delgivningstidpunkt. 

2.3.3 Särskild delgivning med juridisk person 

Särskild delgivning med juridisk person innebär att myndigheten först skickar den 

handling som ska delges till den juridiska personen och nästa arbetsdag skickas ett 

kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.  

Detta kan användas om vanlig delgivning och förenklad delgivning misslyckats i 

följande fall: 

 aktiebolag som är registrerade i aktiebolagsregistret, 

 ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa 

hyresrättsföreningar och sambruksföreningar som är registrerade i 

föreningsregistret, 

 handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar och registrerade 

trossamfund som är registrerade i handelsregistret. 

Det finns flera fall, men de mest sannolika listas ovan. 
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Särskild delgivning med juridisk person har skett när två veckor har förflutit, från 

det att handlingen skickades. Detta om kontrollmeddelandet har skickats på det 

sätt som föreskrivits och det inte, med hänsyn till omständigheterna, framstår 

som osannolikt att handlingen kommit fram inom denna tid. 

2.3.4 Stämningsmannadelgivning 

Stämningsmannadelgivning sker genom att en behörig person lämnar en handling 

eller ett meddelande till delgivningsmottagaren, genom surrogatdelgivning eller 

genom så kallad "spikning". Se bilaga ”Begäran om stämningsmannadelgivning”. 

Detta delgivningssätt används främst när myndigheten inte har kunnat delge en 

person på annat sätt. Följande instanser får utföra stämningsmannadelgivning: 

 Polismyndigheten, 

 Säkerhetspolisen, 

 åklagarmyndighet, 

 allmän domstol, 

 allmän förvaltningsdomstol, 

 Kronofogdemyndigheten, 

 Skatteverket, 

 svensk utlandsmyndighet, och 

 Auktoriserat delgivningsföretag. 

Vi har upplysningsskyldighet vid sådana här typer av ärenden, att uppge det vi vet 

om delgivningsmottagaren. 

2.3.5 Kungörelsedelgivning 

Kungörelsedelgivning innebär att myndigheten beslutar att en handling ska hållas 
tillgänglig på viss plats och ett meddelande om detta kungjorts på föreskrivet sätt. 

Kungörelsedelgivning sker genom att ett beslut fattas in nämnden att handlingen 
som ska delges mottagaren ska hållas tillgänglig viss tid hos kommunen eller på 
annan plats.  

Ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll ska, inom tio 
dagar från att beslutet fattats, publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och om det 
finns skäl till det i ortstidningen (kommunikatörerna är i så fall behjälpliga med 
utformning av annonsen).  

I vissa fall ska beslutet också ges till känna på annat sätt. 

Kungörelsedelgivning har skett när två veckor har förflutit från det att beslutet om 

kungörelsedelgivning fattats. 

Detta får vi använda om: 

Page 81 of 161



 
Datum 

2020-09-28 
Reviderad 

Klicka här för att 
ange datum. 

Ärendenummer 

20/DOS/XX 
Sida 

6(15) 

 

 

 om delgivningsmottagaren saknar känd hemvist och det inte kan 

klarläggas var hen uppehåller sig, 

 om förutsättningarna för stämningsmannadelgivning enligt 38 § är 

uppfyllda, eller 

 om förutsättningarna för förenklad delgivning är uppfyllda men sådan 

adress som anges i 23 § saknas. 

(PBL 23 § Vid förenklad delgivning ska handlingen och kontrollmeddelandet 

skickas till delgivningsmottagarens senast kända adress.) 

2.4 Uppföljning av beslut 
Alla beslut som nämnden fattar avseende tillsyn behöver oftast följas upp på ett 

eller annat sätt. Det kan vara fakturering av en byggsanktionsavgift, uppföljning av 

om föreläggande har följts och vad man ska göra om det visar sig att ett 

föreläggande inte har följts. 

2.4.1 Förelägganden – inskrivningsmyndigheten 

När tidsfristen för ett föreläggande har gått ut gör byggnadsinspektör ett 

tillsynsbesök. Om föreläggandet har följts kan ärendet därefter avslutas. 

Byggnadsinspektör fattar ett beslut om att avsluta ärendet utan åtgärd enligt 

gällande delegationsordning. Beslutet skickar byggnadsinspektör sedan till 

fastighetsägaren samt till administratören som i sin tur skickar beslutet till 

inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet).  

Har föreläggandet inte följs går man vidare med verkställighetsmedel.  

2.4.2 Begära handräckning hos Kronofogden 

I de fall där vi ska begära handräckning från Kronofogden ska detta göras efter ett 

beslut om genomförande på den försumliges bekostnad.  

2.4.3 Nämnden får fatta beslut 

När ett föreläggande inte följs och beslutet har innehållit information om 

genomförande på den försumliges bekostnad.  

Byggnadsinspektör lämnar in en tjänsteskrivelse med ett förslag till beslut till 

nämndsekreteraren för beslut i nämnd. I förslag till beslut föreslås vem som ska 

signera ansökan, till exempel ordförande. Byggnadsinspektör fyller i mallen för 

ansökande om handräckning samt följebrev. 

2.4.4 Hur man ansöker om handräckning 

Om nämnden beslutar annat än byggnadsinspektörens förslag till beslut, 

korrigerar administratör i ansökan till Kronofogden. Sedan postar administratör 

ansökan tillsammans med beslut och bilagor till Kronofogden. 

2.4.5 Döma ut vite hos Mark- och miljödomstolen 

Om ett föreläggande inte följs och det har förenats med vite ska nämnden ansöka 

om utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.  
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Innan nämnden ansöker om utdömande av vite ska dessa frågor, som Mark- och 

miljödomstolen utgår från, kunna besvaras: 

 Är vitesföreläggandet lagligen grundat?  

 Har vitesföreläggandet delgetts adressaten? 

 Har vitesföreläggandet vunnit laga kraft? 

 Har föreläggandet överträtts? 

 Har det funnits giltigt hinder? 

 Finns det skäl för att jämka, det vill säga sätta ned vitesbeloppet helt eller 

delvis? 

 Är det ett bestämt belopp eller löpande vite? 

 Har ett särskilt belopp fastställts för var och en av mottagarna av 

föreläggandet? 

Eftersom Drift- och servicenämnden har bevisbördan för att föreläggandet 

verkligen har överträtts måste byggnadsinspektör göra ett platsbesök kort innan 

nämnden går vidare med beslut.  

2.4.6 Nämnden får fatta beslut om utdömande av vite 

När ett föreläggande inte följs lämnar byggnadsinspektören in en ny 

tjänsteskrivelse med förslag till beslut om att ansöka om utdömande av vite, till 

nämndsekreteraren för beslut i nämnd. I föreslag till beslut anges vem som ska 

signera ansökan, till exempel ordförande. Byggnadsinspektör fyller i mallen för 

ansökande om vite och lägger med den som en bilaga till nämnden. 

Detta beslut är ett beslut om verkställighet av föreläggande och kan inte 

överklagas.  

2.4.7 Hur ansökan om utdömande av vite går till 

Om nämnden fattar beslut om att ansöka om utdömande av vite ska 

administratör se över mallen för ansökan om den stämmer, och ändra om 

nämnden beslutat något annat än det som byggnadsinspektören föreslagit. 

Därefter postar administratör ansökan tillsammans med beslut och bilagor till 

Mark- och miljödomstolen.  
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Ärendenummer 

20/DOS/XX 
Sida 

8(15) 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Följebrev till ansökan om verkställighet 

Bilaga 2 – Ansökan om utdömande av vite 

Bilaga 3 – Ansökan Kronofogden 

Bilaga 4 – Begäran om handräckning 
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  Drift- och Servicenämnden 

 

 

 Kronofogden i

 Nacka tingsrätt 

 Box 69 

 131 07 Nacka 

 Datum 

 Diarienummer 

Ev beslutsnummer  

Följebrev till ansökan om verkställighet 
Ansökan om utdömande av vite ska ges in i två exemplar till mark- och 

miljödomstolen. Byggnadsnämnden beslutar om att ansöka om utdömande av 

vite (det kan också delegeras till tjänsteman). Eftersom det är ett 

verkställighetsbeslut, är det inte ett beslut som kan överklagas. 

Byggnadsnämndens beslut bör vara kortfattat, och skickas tillsammans med 

övriga bilagor till Mark- och miljödomstolen.  

Byggnadsnämnden ansöker härmed hos Mark- och miljödomstolen om att det 

förelagda vitet utdöms. Det finns inga skäl att vitesbeloppet jämkas.  

Alternativt: Byggnadsnämnden anser att vitesbeloppet kan jämkas till XX kronor. 

Byggnadsnämnden har i bifogat beslut § x den dag/månad/år förelagt X att ... 

redogör kort för föreläggandet. Beslutet har delgivits xx och vunnit laga kraft, se 

bifogat delgivningskvitto. 

Byggnadsnämnden har vid tillsynsbesök den dag/månad/år konstaterat att 

adressaten (tex fastighetsägaren) xx inte har rättat sig efter föreläggandet, se 

bifogad inspektionsrapport. 

Alternativt: 

Byggnadsnämnden har vid tillsynsbesök den dag/månad/år konstaterat att viss 

rättelse har skett (ange vilka) men att det kvarstår vissa brister (ange vilka), se 

bifogad inspektionsrapport. Det är angeläget att vitet utdöms men 

byggnadsnämnden anser att beloppet skäligen kan jämkas till XX kronor. 

Bifogade handlingar: 

 Byggnadsnämndens beslut § x den dag/månad/år om föreläggande om 
åtgärd 

 Delgivningskvitto, daterat dag/månad/år 

 Inspektionsrapport, daterat dag/månad/år 

 Vid löpande vite eventuellt: Byggnadsnämndens tidigare beslut § y den 
dag/månad/år att ansöka om utdömande av vite.  

Eventuellt: På byggnadsnämndens uppdrag 

Handläggare eller andra kontaktuppgifter 

E-postadress 

Postadress 

Besöksadress 

Telefonnummer 
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  Drift- och Servicenämnden 

 

 

Enligt Sveriges domstolars hemsida (använd som checklista): 

Detta bör en ansökan innehålla 

 En ansökan om utdömande av vite måste innehålla ett sådant underlag 
att det går att svara på frågorna ovan. Tänk också på följande: 

 Ansökan ska vara behörigen undertecknad. Bifoga delegationsordning 
eller liknande som visar att den som undertecknat ansökan är behörig att 
ansöka, samt ev. fullmakt. 

 Det måste finnas ett tydligt yrkande och grunder, det vill säga uppgifter 
om vad som ska utdömas och varför. 

 Ansökan måste vara kopplad till ett vitesföreläggande. Föreläggandet ska 
bifogas. 

 Eventuella tidpunkter eller tidsfrister enligt vitesföreläggandet måste ha 
löpt ut. 

 Det måste finnas bevisning bifogad som visar att vitesföreläggandet är 
delgivet och att en överträdelse har skett 
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  Drift- och Servicenämnden 

 

 

 Mark- och miljödomstolen

 Nacka tingsrätt 

 Box 69 

 131 07 Nacka 

 Datum 

 Diarienummer 

Ev beslutsnummer  

Ansökan om utdömande av vite 
Ansökan om utdömande av vite ska ges in i två exemplar till mark- och 

miljödomstolen. Byggnadsnämnden beslutar om att ansöka om utdömande av 

vite (det kan också delegeras till tjänsteman). Eftersom det är ett 

verkställighetsbeslut, är det inte ett beslut som kan överklagas. 

Byggnadsnämndens beslut bör vara kortfattat, och skickas tillsammans med 

övriga bilagor till Mark- och miljödomstolen.  

Byggnadsnämnden ansöker härmed hos Mark- och miljödomstolen om att det 

förelagda vitet utdöms. Det finns inga skäl att vitesbeloppet jämkas.  

Alternativt: Byggnadsnämnden anser att vitesbeloppet kan jämkas till XX kronor. 

Byggnadsnämnden har i bifogat beslut § x den dag/månad/år förelagt X att ... 

redogör kort för föreläggandet. Beslutet har delgivits xx och vunnit laga kraft, se 

bifogat delgivningskvitto. 

Byggnadsnämnden har vid tillsynsbesök den dag/månad/år konstaterat att 

adressaten (tex fastighetsägaren) xx inte har rättat sig efter föreläggandet, se 

bifogad inspektionsrapport. 

Alternativt: 

Byggnadsnämnden har vid tillsynsbesök den dag/månad/år konstaterat att viss 

rättelse har skett (ange vilka) men att det kvarstår vissa brister (ange vilka), se 

bifogad inspektionsrapport. Det är angeläget att vitet utdöms men 

byggnadsnämnden anser att beloppet skäligen kan jämkas till XX kronor. 

Bifogade handlingar: 

 Byggnadsnämndens beslut § x den dag/månad/år om föreläggande om 
åtgärd 

 Delgivningskvitto, daterat dag/månad/år 

 Inspektionsrapport, daterat dag/månad/år 

 Vid löpande vite eventuellt: Byggnadsnämndens tidigare beslut § y den 
dag/månad/år att ansöka om utdömande av vite.  

Eventuellt: På byggnadsnämndens uppdrag 

Handläggare eller andra kontaktuppgifter 

E-postadress 

Postadress 

Besöksadress 

Telefonnummer 
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Enligt Sveriges domstolars hemsida (använd som checklista): 

Detta bör en ansökan innehålla 

 En ansökan om utdömande av vite måste innehålla ett sådant underlag 
att det går att svara på frågorna ovan. Tänk också på följande: 

 Ansökan ska vara behörigen undertecknad. Bifoga delegationsordning 
eller liknande som visar att den som undertecknat ansökan är behörig att 
ansöka, samt ev. fullmakt. 

 Det måste finnas ett tydligt yrkande och grunder, det vill säga uppgifter 
om vad som ska utdömas och varför. 

 Ansökan måste vara kopplad till ett vitesföreläggande. Föreläggandet ska 
bifogas. 

 Eventuella tidpunkter eller tidsfrister enligt vitesföreläggandet måste ha 
löpt ut. 

 Det måste finnas bevisning bifogad som visar att vitesföreläggandet är 
delgivet och att en överträdelse har skett 
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Drift- och servicenämnden 

 
Sida 

14(15) 

Datum 

2020-09-28 
Ärendenummer 

20/DOS/XX 

 
 

 
 
 
 
 
 

Polismyndigheten 
Box 1804 
701 18  ÖREBRO 

 

Begäran om stämningsmannadelgivning 
Hallsbergs kommun, Drift- och serviceförvaltningen, begär hjälp med 
stämningsmannadelgivning till följande person: 

XXXX 
XXXX 
XXXX 

Förvaltningen har skickat handlingen med Rek med mottagningsbevis men 
personen har inte hämtat ut försändelsen.  

Handlingen som ska överlämnas är Drift- och servicenämndens Beslut om 
föreläggande förenat med löpande vite enlig miljöbalken, fastighet, 2020-02-12, § 
3. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Namn  

Titel 

Drift- och serviceförvaltningen 

  

 

 

 

 
Fakturaadress: 
 
Hallsbergs kommun 
FE2120001926 
832 80 FRÖSÖN 
Referens: 220000 
 

 

Page 90 of 161



 

 

 

Page 91 of 161



Beslut om kamerabevakning

5

20/DOS/118
   

Page 92 of 161



 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3 

 2020-10-06 Dnr:  20/DOS/118 

 

 
 

 

Kamerabevakning på skolbyggnader i Hallsbergs kommun Version 0,2

  

Ärendebeskrivning 
I brottsförebyggande syfte kan kamerabevakning användas på skolbyggnaders yttre fasad för att 
förhindra glaskross, klotter och andra skadegörelser. 
För att få sätta upp kameror behövs ett tillstånd från Datainspektionen. Tillståndet ska avse varje 
skola för sig. Hallsbergs kommun har i februari 2020 ansökt om kamerabevaknings-tillstånd för 
skolorna, Folkasboskolan, Transtensskolan, Stocksätterskolan och Långängsskolan. 
Den fösta oktober beviljades tillstånd för Transtensskolan. Övriga ansökningar har den andra oktober 
kompletterats enligt begäran från Datainspektionen.  
Datainspektionens bedömning grundar sig på integritets- och bevakningsintressena med 
kamerabevakning och har för det nu beviljade tillståndet (Transtensskolan) ansett att 
bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset, även om bevakningsområdena under dagtid 
är områden där barn vistas. 
Härmed föreslås att nämnden inriktar det brottsförebyggande arbetet mot skadegörelse på 
kommunens fastigheter och beviljar användande av de kamerabevakningstillstånd som 
Datainspektionen meddelar Hallsbergs kommun.  
Av yttrande från skyddsombuden från Kommunal, Lärarförbundet och Vision framgår att dessa ställer 
sig positiva till kommunens ansökan om kamerabevakning vid de skolor som nämnts ovan. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar att kameror får sättas upp på skolbyggnader i brotts-
förebyggande syfte. Nämndens beslut avser de skolbyggnader som har kamerabevakningstillstånd 
från Datainspektionen. 

Ärendet 
Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller utreda brott på skolor.  
Kommunen har vidtagit åtgärder för att förhindra incidenter utan att dessa har minskat.  
Bevakning är tänkt att ske måndagar–fredagar ca kl. 21.00–05.00 samt lördagar–söndagar och 
helgdagar ca kl. 17.00–07.00 med rätt till bildinspelning. Tiderna kan variera mellan de olika skolorna.  
 
Bevakning ska även ske i realtid. Kommunen kommer att använda fasta kameror med fast optik. 
Kamerorna aktiveras endast vid ovanliga rörelsemönster och aktiveras vid angivna tider endast om 
fastigheten är inbrottslarmad. Därmed kommer bevakning inte ske när verksamhet äger rum i skolan. 
Kamerorna kan också aktiveras vid angivna tider om brandlarmet aktiveras trots att inbrottslarmet 
inte är aktiverad.  
 
Hallsbergs kommun kommer att använda sig av ett bevakningsföretag för att ta hand om 
bevakningen. Bevakningsföretaget kommer att få tillgång till realtidsbilderna och det inspelade 
bildmaterialet. Även polisen kommer att få tillgång till det inspelade materialet vid brott. 
Realtidsbilderna ska visas i en monitor hos bevakningsbolaget. Om bevakningsföretaget ser något 
misstänkt i realtidsmaterialet kommer ett röstmeddelande som informerar att området är bevakat 
skickas ut via högtalare. Det inspelade materialet kommer att skyddas enligt bevakningsföretagets 
ordinarie säkerhetsrutiner.  
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Datainspektionens resonemang utifrån integritetsintresse och bevakningsintresse (text från beslut 

om Transtensskolan) 

Drift- och serviceförvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter. Drift- och servicenämnden är 
personuppgiftsansvarig inom nämndens verksamhetsområden. Kamerabevakningslagen och 
dataskyddsförordningen syftar bland annat till att skydda den personliga integriteten. Mot bakgrund 
av detta är det angeläget att inför nämndens beslut delge det resonemang som datainspektionen 
haft kring det nu beviljade tillståndet, då det sannolikt är vägledande för övriga 
kamerabevakningstillstånd som kommunen har ansökt om. 
 
Lagstödet 
Av 2 § kamerabevakningslagen (2018:1200) framgår att syftet med lagen är att tillgodose behovet av 

kamerabevakning för berättigade ändamål och att skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i 

den personliga integriteten vid sådan bevakning. 

Enligt 7 § kamerabevakningslagen krävs tillstånd till kamerabevakning av en plats dit allmänheten har 

tillträde, om bevakningen ska bedrivas av en myndighet. 

Tillstånd till kamerabevakning ska enligt 8 § samma lag meddelas om intresset av sådan bevakning 

(bevakningsintresset) väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad 

(integritetsintresset).  

Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs 

för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en 

brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på 

någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av 

allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar utöva 

kontrollverksamhet, förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av 

inträffade olyckor, eller tillgodose andra därmed jämförliga ändamål. 

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det särskilt beaktas hur 

bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet ska 

användas, och vilket område som ska bevakas.  

Tillståndsplikt 

Eftersom kamerabevakningen kommer att utföras av en myndighet och på en plats dit allmänheten 

har tillträde är bevakningen tillståndspliktig. 

Integritetsintresset 

Syftet med bestämmelserna i kamerabevakningslagen är bland annat att skydda enskilda mot 

otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Integritetsintresset på skolområden och skolgårdar 

är generellt sett högt, särskilt eftersom det oftast är barn och unga som uppehåller sig på dessa 

områden även efter skoltider. Med bildinspelning ökar integritetsintresset ytterligare. I detta ärende 

är det dock fråga om kamerabevakning under kvälls- och nattetid, då personer i regel inte har 

befogad anledning att vistas på aktuellt område. Integritetsintresset gör sig därför inte lika starkt 

gällande då som under dagtid. Vidare ska kamerorna endast aktiveras vid ovanliga rörelsemönster 
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vilket till viss del minskar integritetsintrånget vid platsen. Sammantaget bedömer Datainspektionen 

att integritetsintresset på platsen de aktuella tiderna väger relativt lätt. 

Bevakningsintresset 

Hallsbergs kommun har kommit in med underlag som visar det förekommit skadegörelse vid 

skolorna. Mot bakgrund av vad som framkommit om inträffade händelser anser Datainspektionen att 

det är fråga om bevakning av en brottsutsatt plats i den mening som avses i kamerabevakningslagen. 

Datainspektionen bedömer att Hallsbergs kommun har ett befogat intresse av att bedriva 

kamerabevakning vid skolan och att bevakningsintresset väger tungt. 

Behovs- och intresseavvägning 

När det gäller kamerabevakning på skolområden har skolfasader generellt sett ansetts vara utsatta 

för brott i form av skadegörelse och tillstånd till kamerabevakning har i praxis i regel beviljats av 

fasader och två meter ut från fasader. Med hänsyn till det höga integritetsintresset har bevakningen 

begränsats till kl. 20.00–06.00 måndagar–fredagar som inte utgör skolfri dag och kl. 17.00–07.00 

under lördagar, söndagar och andra skolfria dagar (se t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom den 16 

juli 2007 i mål nr 7151-06). För att tillstånd till kamerabevakning ska ges under andra tider eller av 

större ytor krävs utredning som visar att platsen är brottsutsatt på ett sådant sätt att ytterligare 

bevakning är motiverad. 

 

 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

Se text under integritetsintresset 

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Clas-Göran Classon  Birgitta Rydén 

Förvaltningschef  Befattning 

 

Bilagor 

Skyddsombudens inställning till kamerabevakning 

Datainspektionens beslut om Transtensskolan  
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Beslut Diarienr 1 (7)
2020-10-01 DI-2020-2296

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Hallsbergs kommun

Beslut om tillstånd till kamerabevakning

Datainspektionens beslut
Hallsbergs kommun (org.nr 212000-1926) meddelas tillstånd till 
kamerabevakning med de villkor som följer nedan.

Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare Hallsbergs kommun
Organisationsnummer 212000-1926
Plats för bevakningen Transtenskolan

Transtensgatan 25 och 27
694 31 Hallsberg

Typ av utrustning Fast monterade kameror med fast optik.
Bevakningsområde och 
utrustningens placering 

Fasader, delar av skolgård och lastkaj. 
Kamerornas placering och 
upptagningsområde framgår av bilaga 1.

Ändamålet med bevakningen Förebygga, förhindra, upptäcka och utreda 
brott.

Tider för bevakningen Måndag–fredag som inte utgör skolfri dag kl.
21.00–05.00 samt lördagar, söndagar och 
andra skolfria dagar kl. 17.00–07.00.

Bevakning i realtid Ja
Inspelning/lagring av bilder Ja
Avlyssning/inspelning av ljud Nej
Upplysningsplikt Genom tydlig skyltning i anslutning till 

bevakat område.
Beslutets giltighetstid Tills vidare.
Övriga villkor Kamerabevakning får endast ske under ovan 

angivna tider under förutsättning att ingen 
verksamhet äger rum på skolan. 
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Redogörelse för ärendet
Hallsbergs kommun har ansökt om tillstånd till kamerabevakning av 
Transtenskolan på Transtensgatan 25 och 27 i Hallsberg. Av ansökan och 
utredningen i övrigt framgår följande.

Bevakningen avser av skolans fasader, delar av skolgården och lastkajen. Den 
del av skolgården som ska bevakas består av en öppen yta. Området är inte 
inhägnat. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller 
utreda brott på skolan. Kommunen har kommit in med underlag som visar 
att 23 brott har polisanmälts 2018–2020. Brotten avser skadegörelse 
huvudsakligen i form av krossade fönsterrutor och kortläsare. Vid två 
tillfällen har fönster skjutits med vapen och vid annat tillfälle har det på 
förmiddagen förekommit eldning och nedskräpning vid lastkajen. Vidare har 
kommunen uppgett att det har förekommit tecken på narkotikahandel vid 
lastkajen. Incidenterna har inträffat främst under kvälls- och nattetid. 

Kommunen har vidtagit åtgärder för att förhindra incidenter utan att dessa 
har minskat. Skolan har rondering av väktare två gånger per natt samt extra 
rondering vid lov och storhelger. Kommunen har utrett belysningen samt 
buskage i området och kommit fram till att de ger bra insynsmöjligheter. 

Bevakning ska ske måndagar–fredagar kl. 21.00–05.00 samt lördagar–
söndagar och helgdagar kl. 17.00–07.00 med rätt till bildinspelning. 
Bevakning ska även ske i realtid. Kommunen kommer att använda tre fasta 
kameror med fast optik. Kamerorna aktiveras endast vid ovanliga 
rörelsemönster och aktiveras vid angivna tider endast om fastigheten är 
inbrottslarmad. Därmed kommer bevakning inte ske när verksamhet äger 
rum i skolan. Kamerorna kan också aktiveras vid angivna tider om 
brandlarmet aktiveras trots att inbrottslarmet inte är aktiverad. 

Hallsbergs kommun kommer att använda sig av ett bevakningsföretag för att 
ta hand om bevakningen. Bevakningsföretaget kommer att få tillgång till 
realtidsbilderna och det inspelade bildmaterialet. Även polisen kommer att 
få tillgång till det inspelade materialet vid brott. Realtidsbilderna ska visas i 
en monitor hos bevakningsbolaget. Om bevakningsföretaget ser något 
misstänkt i realtidsmaterialet kommer ett röstmeddelande som informerar 
att området är bevakat skickas ut via högtalare. Det inspelade materialet 
kommer att skyddas enligt bevakningsföretagets ordinarie säkerhetsrutiner. 
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Av yttrande från skyddsombuden från Kommunal, Lärarförbundet och 
Vision framgår att dessa ställer sig positiva till kommunens ansökan om 
kamerabevakning vid Tanstenskolan. 

Motivering av beslutet

Bestämmelser som beslutet grundas på

Av 2 § kamerabevakningslagen (2018:1200) framgår att syftet med lagen är att 
tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att 
skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten 
vid sådan bevakning.

Enligt 7 § kamerabevakningslagen krävs tillstånd till kamerabevakning av en 
plats dit allmänheten har tillträde, om bevakningen ska bedrivas av en 
myndighet.

Tillstånd till kamerabevakning ska enligt 8 § samma lag meddelas om 
intresset av sådan bevakning (bevakningsintresset) väger tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli bevakad (integritetsintresset). 

Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska det särskilt beaktas 
om bevakningen behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda 
eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där 
det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa 
eller trygghet eller på egendom

2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och 
säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar

3. utöva kontrollverksamhet
4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa 

verkningarna av inträffade olyckor, eller
5. tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det
särskilt beaktas hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet
av den enskildes personliga integritet ska användas, och vilket område som 
ska bevakas.
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Datainspektionen gör följande bedömning

Tillståndsplikt
Eftersom kamerabevakningen kommer att utföras av en myndighet och på 
en plats dit allmänheten har tillträde är bevakningen tillståndspliktig.

Integritetsintresset
Syftet med bestämmelserna i kamerabevakningslagen är bland annat att 
skydda enskilda mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten. 
Integritetsintresset på skolområden och skolgårdar är generellt sett högt, 
särskilt eftersom det oftast är barn och unga som uppehåller sig på dessa 
områden även efter skoltider. Med bildinspelning ökar integritetsintresset 
ytterligare. I detta ärende är det dock fråga om kamerabevakning under 
kvälls- och nattetid, då personer i regel inte har befogad anledning att vistas 
på aktuellt område. Integritetsintresset gör sig därför inte lika starkt gällande 
då som under dagtid. Vidare ska kamerorna endast aktiveras vid ovanliga 
rörelsemönster vilket till viss del minskar integritetsintrånget vid platsen. 
Sammantaget bedömer Datainspektionen att integritetsintresset på platsen 
de aktuella tiderna väger relativt lätt.

Bevakningsintresset
Hallsbergs kommun har kommit in med underlag som visar det förekommit 
skadegörelse vid 23 tillfällen under åren 2018–2020. Skadegörelserna består 
främst av förstörda fönsterrutor och kortläsare. Vid ett tillfälle har eldning 
och nedskräpning förekommit vid lastkajen och vid två tillfällen har fönster 
skjutits med vapen. Mot bakgrund av vad som framkommit om inträffade 
händelser anser Datainspektionen att det är fråga om bevakning av en 
brottsutsatt plats i den mening som avses i kamerabevakningslagen. 
Datainspektionen bedömer att Hallsbergs kommun har ett befogat intresse 
av att bedriva kamerabevakning vid skolan och att bevakningsintresset väger 
tungt.

Behovs- och intresseavvägning
När det gäller kamerabevakning på skolområden har skolfasader generellt
sett ansetts vara utsatta för brott i form av skadegörelse och tillstånd till
kamerabevakning har i praxis i regel beviljats av fasader och två meter ut från
fasader. Med hänsyn till det höga integritetsintresset har bevakningen 
begränsats till kl. 20.00–06.00 måndagar–fredagar som inte utgör skolfri dag 
och kl. 17.00–07.00 under lördagar, söndagar och andra skolfria dagar (se 
t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom den 16 juli 2007 i mål nr 7151-06). För 
att tillstånd till kamerabevakning ska ges under andra tider eller av större 
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ytor krävs utredning som visar att platsen är brottsutsatt på ett sådant sätt 
att ytterligare bevakning är motiverad. 

Hallsbergs kommun ansökt om tillstånd till kamerabevakning av skolans 
fasader, delar av skolgården och lastkajen måndagar-fredagar kl. 21.00–05.00 
samt lördagar-söndagar och helgdagar kl. 17.00–07.00. Datainspektionen 
konstaterar att tiderna för bevakningen inte avviker från angiven praxis. 
Däremot avser den aktuella bevakningen större ytor än vad som generellt har 
godtagits i praxis.  

Datainspektionen anser dock att den dokumenterade problembilden
motiverar ett större bevakningsområde än två meter från fasaden och 
bedömer att bevakningsområdet som framgår av bilaga 1 är skäligt med 
hänsyn till platsens brottsutsatthet. I bedömningen har beaktats att det inte 
finns några lekanordningar inom bevakningsområdet samt att bevakningen 
endast aktiveras vid ovanliga rörelsemönster. 

Hallsbergs kommun beviljas därför tillstånd till kamerabevakning
måndagar–fredagar som inte utgör skolfri dag kl. 21.00–05.00 samt lördagar, 
söndagar och andra skolfria dagar kl. 17.00–07.00. Kamerabevakning får
endast ske under förutsättning att ingen annan verksamhet äger rum på
skolan.

Upplysning
Utöver de villkor som framgår av beslutet måste ni följa bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Information finns i 
bilaga till detta beslut. Observera att informationsbilagan inte är en 
uttömmande uppräkning av de krav som ställs.

Detta beslut har fattats av juristen Måns Lysén efter föredragning av juristen 
Beatriz Castro. 

Måns Lysén, 2020-10-01   (Det här är en elektronisk signatur) 
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Bilaga

1. Ritning
2. Information om kamerabevakning

Kopia till

 Skyddsombud Lärarförbundet, Kommunal och Vision  
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Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i 
skrivelsen vilket beslut ni överklagar och den ändring som ni begär. 
Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från 
den dag beslutet meddelades. Om överklagandet har kommit in i tid sänder 
Datainspektionen det vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning. 

Ni kan e-posta överklagandet till Datainspektionen om det inte innehåller 
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida.
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Planera - Komprimerad - 2021 (Drift- och serviceförvaltningen) 
DET ÖPPNA HALLSBERG 

Strategiskt 
område 

Strategiskt mål Nämndmål   Mätetal Typ av mätetal Aktivitet Slutdatum 

HÅLLBAR 
KOMMUN  

Hallsbergs kommun 
ska vara ett 
ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt 
hållbart samhälle, 
där människors 
livskvalitet ökar.  

Klimat- och 
miljöpåverkan från 
nämndens 
verksamheter ska 
årligen minska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Användningen av 
fossila 
fordonsbränslen ska 
minska med 5 % per 
år.  

Andelen miljövänliga 
bränslen ska öka. 

Indikator 5 % Ska visas i årsredovisningen 
totala och ökning 

 

Energianvändningen 
ska minska med 2 % 
per år. 
Energianvändningen 
ska 
normalårskorrigeras.  

Indikator 2 % Ska visas i årsredovisningen 
totala och minskning 

 

Antalet oplanerade 
bräddningar inom 
VA ska inte vara fler 
än fem stycken per 
år.  

Indikator   

Kostnad för 
matsvinnet ska till 
2022 minska till max 
med 2 % per år.  

Indikator 2 % Redovisning delår och helår 
särredovisning tallriks-, 
produktions- och lagersvinn 

 

I samråd med 
köpande 
förvaltningar ska 
andelen ekologiska 
och närproducerade 
livsmedel ökas i 
enlighet med den 
”Nationella 
livsmedelsstrategin 
fram till 2030”.  

Indikator 3 % Andelen ekologiska och 
närproducerade livsmedel 
ska öka till 2022 33 %, 2023 
36% och 2024 39 %.  

 

 

  Kontinuerligt minska 
Förvaltningen ska undvika 
användningen av 

2020-12-
31 
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Strategiskt 
område 

Strategiskt mål Nämndmål   Mätetal Typ av mätetal Aktivitet Slutdatum 

kemikalier, plast och 
produkter som påverkar 
människor och miljö 
negativt, inom alla 
verksamheter.  

  Näringsämnen från 
avloppsslammet ska 
återföras i kretsloppet.  

2020-12-
31 

  Frågan om hur andelen 
ekologiska och 
närproducerade livsmedel 
ska anpassas till den 
nationella 
livsmedelsstrategin ska tas 
upp vid möten med 
avdelningens kunder minst 
två gånger per år och 
andelen ska även 
redovisas två gånger per 
år för nämnden. Ska in 
under indikator nationella 
livsmedelsstrategin. 

2020-12-
31 

Förvaltningen ska 
verka för att 
sjukfrånvaron ska 
ligga på en låg 
nivå.  

 Korttidssjukfrånvaron 
ska ligga på högst 
4 %.  

Indikator   

      Nämnden ska verka för att 
upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning, 
genom att förlänga 
livslängden på gjorda 
investering. 

 

 

LIVSLÅNGT 
LÄRANDE  

Allas lika rätt till en 
bra utbildning är en 
förutsättning för ett 
samhälle där alla 
ges möjligheten till 
ett gott liv. 

Medverka till att fler 
ungdomar och 
vuxna kommer i 
sysselsättning och 
därmed når egen 
försörjning.  

 Antalet praktik- och 
ferieplatser som 
erbjuds ska vara 
minst 65 stycken per 
år.  

Indikator   
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Strategiskt 
område 

Strategiskt mål Nämndmål   Mätetal Typ av mätetal Aktivitet Slutdatum 

Kommunen ska 
verka för ett lärande 
genom hela livet.  

Förvaltningens 
verksamheter ska 
verka för att 
lärandet fortsätter 
genom hela 
arbetslivet.  

   Förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan 
ska revideras vartannat år.  

2020-12-
31 

  Förvaltningen ska ha en 
plan för varje 
medarbetares 
kompetensutveckling.  

2020-12-
31 

ALLAS 
INFLYTANDE  

Hallsbergs kommun 
ska värna om och 
samverka med 
kommuninvånarna 
och vara lyhörd för 
idéer och 
synpunkter.  

Möjliggöra att 
invånarnas 
synpunkter, 
förslag, frågor, 
ansökningar och 
felanmälningar tas 
tillvara på ett 
effektivt och 
flexibelt sätt.  

 Anmälaren ska, 
utöver autosvar, 
erhålla någon form 
av återkoppling inom 
fem arbetsdagar.  

Indikator 5 
arbetsdagar 

Sammanställning en gång 
per år 

 

  Uppföljning av systemet 
för synpunkter och 
felanmälan ska redovisas 
skriftligen för Drift- och 
servicenämnden vid varje 
nämndsammanträde.  

2020-12-
31 

Förvaltningen ska 
tillsammans med 
nämnden 
genomföra minst 
ett besök årligen i 
kommunens 
tätorter  

 Ortsbesök  Indikator   

GOD SERVICE  Representanter för 
Hallsbergs kommun 
ska alltid ge ett 
professionellt 
bemötande och god 
service.  

Där så är lämpligt 
ska e-tjänster 
erbjudas 
kommunens 
invånare och 
abonnenter.  

   Skapa e-tjänster  2020-12-
31 

Samarbetet mellan 
avdelningarna i 
förvaltningen och 
mellan 
förvaltningarna i 
kommunen ska 
utvecklas.  

   Nöjdkundundersökning 
och 
resultatuppföljningsmöten 
ska genomföras minst 
årligen med köpande 
förvaltningar.  

2020-12-
31 
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Strategiskt 
område 

Strategiskt mål Nämndmål   Mätetal Typ av mätetal Aktivitet Slutdatum 

  Det professionella 

bemötandet ska 

utvecklas 

 

 NKI finns för företag. 

Enkät finns för en del 
interna kunder, kan där 
styra en del 
frågeställningar. 

Kritik på teknik, enkät 
för de tekniska 
områdena kan 
användas. 

 Utbildning, föreläsningar 
förvaltningsdagar. 
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1 Verksamhet och uppdrag 

Antal ledamöter: 11 

Ordförande: Conny Larsson 

Förvaltningschef: Clas-Göran Classon 

Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden. 

Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift. 
Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och 
uppmärksammar investeringsbehov. 

Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och 
bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö 
skyddas. Så också energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor 
betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår 
också i nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan 
få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder. 

Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har 
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna 
fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där 
jäv annars skulle uppstå. 

Verksamheten Alkohol och tobakstillsyn har under de senaste åren legat under 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen men sedan januari 2020 finns funktionen 
under Drift- och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och 
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för 
myndighetsutövningen. 

Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad, 
näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta 
matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en ökad andel 
specialkost lagas efter ordination från läkare. 

Under nämndens ansvar ligger också städverksamhet där man arbetar mycket 
med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande och 
ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Välstädade lokaler är en 
nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra 
anläggningar. 

Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om 
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av 
handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter, upplåtelse 
av allmän platsmark samt olika dispenser. 

Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande 
anläggningskapital. 
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 

Här nedan redovisas några av de viktigare utmaningarna, aktiviteterna och 
prioriteringarna för Drift och serviceförvaltningen 2021-2023: 

Övergripande 

 Delar av Drift- och serviceförvaltningen håller nu på att flytta in i 
Kommunaltekniska huset. Stora insatser har gjorts för att anpassa den före 
detta industrifastigheten till den verksamhet som bedrivs inom Tekniska-, 
Fastighets- och Städavdelningen. I lokalerna kommer även Sydnärkes 
kommunalförbund att flytta in. Mycket återstår dock att åtgärda och nu 
planeras för en ny tvätthall, nödvattenrum och för att även VA-drift ska 
flytta in i fastigheten. 

Fastighetsavdelningen 

Utmaningarna för fastighetsavdelningen under 2021 är att: 

 klara av de investeringar och projekt vi har framför oss 
 hantera de hyresförluster som outhyrda lokaler genererar. Det handlar i 

första hand om Gatukontoret, den del som Volvos lämnat i 
Kommunaltekniska huset, Gamla mejeriet som Sydnärkes 
kommunalförbund lämnat och Childrens före detta lokaler 

 klara av förvaltningen av kommunens bostadsbolag med de resurser vi har 
 färdigställa ännu ett hyreshus på norr i kvarteret Lien 
 fortsätta arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att håll sjuktalen nere 
 uppfylla energikraven som innebär en minskning på 2 % 
 revidera gränsdragningslistor gentemot hyresgäster 
 uppfylla de miljökrav/ rutiner som ställs avseende inomhusklimat på 

förskolorna 
 fortsätta arbetet med underhållsplanen 
 förnya eller ersätta de ramavtal som går ut 2020 
 ha ett fortsatt bra samarbete med övriga förvaltningar. 

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor: 

 För ökade fjärrvärmekostnader krävs också ett utökat anslag som fördelas 
på kommunens hyresgäster. Även kommunhusets hyreskostnader behöver 
ses över eftersom den är snedfördelad, och planerad renovering och 
ombyggnad kommer att ge ökade kapitalkostnader. 

 För fastighetsavdelningen så står framtidens utmaningar i att klara av att 
hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter fortfarande 
dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår många hus där 
skicket är undermåligt. Avdelningens underhållsplanering kvarstår att 
göras komplett. 

 Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med 
energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande 
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta 
gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan 
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta 
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här 
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är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt 
gör. 

 Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens skolfastigheter. 
Brandskydd och larm i skolor behöver tillskapas. Asfaltering av 
fastighetsytor inklusive belysning och servisledningar behövs. 
Folkasboskolans fasader behöver renoveras inklusive fönster i en sista 
etapp. Skolgårdars lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses 
över. Fredriksbergs skola, fasadrenovering puts ligger inom perioden. 
Underhåll skolor generellt ligger också i slutet av perioden. 

 En ny förskola på söder i Hallsberg, Vretstorp och Pålsboda behövs. 
 Åtgärder i Sydnärkehallen och kompletteringar i Allébadet behövs även 

nästa år. 
 Åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation behöver 

genomföras, men fjärrvärmecentralen bör bytas redan nästa år som en 
första åtgärd. 

 Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor 
omfattning. Sammanlagt 29 miljörum planeras, fyra har redan byggts, men 
utbyggnadstakten behöver ökas. 

 En avsättning av medel för hantering av rivningsfastigheter bör också ske. 

Måltidsavdelningen 

Utmaningen inför 2021 är att få till en livsmedelsbudget som täcker 
kostnadsökningen för livsmedel. Livsmedelspriserna har stigit rejält under de 
senaste två åren och som även framåt i tiden tycks öka i högre takt än vad som har 
och kommer att kompenseras. Dessutom finns ett behov av att få täckning för de 
ökade kostnaderna för specialkost, råvaror och för anpassad kost där vi behöver 
förstärka med resurser i köken. 

Andra utmaningar för måltidsavdelningen är: 

 att verksamheten får ökade hyreskostnader när köken byggs om. Intäkter 
och kostnader går inte hand i hand 

 att lyckas få matsvinnet att minska ytterligare i den takt som förväntas 
 att öka det ekologiska och närproducerade livsmedelsinköp då kostnaden 

för dessa livsmedel ligger betydligt högre än konventionella livsmedel 
 att bibehålla en låg sjukfrånvaro 
 att kunna erbjuda heltider till de medarbetare som önskar det 
 att få till ett bra samarbete med köpande förvaltningar 
 att klara den stora utmaningen nästa sommar då Allékökets produktions 

kök ska byggas om. 
 Hur vi ska tänka i framtiden vad det gäller Pålsbodas två kök. Två kök blir 

ett? 
 Bättre arbetsmiljö för personalen då kök byggs om och anpassas efter nya 

normer och behov. 

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor: 

 Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med 
utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller 
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten 
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och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya 
maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. Så även den 
klimatmodul för uträkning av klimatpåverkan på menyerna. 

 Ta fram en plan avseende kökens underhåll och förvaringsutrymmen. 
 För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så 

krävs det ett tydligt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för att 
kunna leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och 
goda måltider. Det är angeläget att förstå att måltiderna är en viktig del för 
både barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik 
hälsa, dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat. 
Måltiderna påverkar också prestationsnivån i skolan och de äldres hälsa. 
Måltidsavdelningens behov även framöver är att få en rimlig intäkt för de 
kostnader som genereras av den nivå som de köpande förvaltningarna 
förväntar sig att få. 

 Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som 
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror. 

 Fortsatt diskussion om målet när det gäller ekologiska livsmedel kvarstår, 
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska 
livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget. 

 Behov av ökade resurser i form av administrativ tid för kökscheferna och 
för vikarier finns nu och framöver inom måltidsavdelningen. 

Städavdelningen 

Utmaningarna för städavdelningen under 2021 är: 

 Fortsatt arbete med den nya organisationen med delegerat chefsansvar för 
teamledare. 

 Fortsatt arbete med att använda och implementera avjoniserat "Rent 
vatten" i verksamheten. 

 Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen 
inom städavdelningen. 

 Städavdelningen behöver två leasingbilar för att kunna utföra städning i 
kommunens samtliga fastigheter. I dag används personalens egna bilar 
vilket inte är acceptabelt. 

 Implementera det nya kalkyleringsprogrammet som köpts in som bland 
annat kan beräkna städtider, ta fram kalkylpriser, lägga scheman och 
hantera städavtal. 

 Uppdatera detaljerade städinstruktioner/gränsdragningslistor enligt 
inspektionskrav och implementera dem hos köpande förvaltningar så 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning uppfylls 

 Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande. 

Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet 

Utmaningarna för den tekniska avdelningens skattefinansierade verksamhet under 
2020 är: 

 Genomförd inventering visar att 2021 års anslag för beläggningsunderhåll 
endast täcker en tredjedel av behovet som krävs för att inte gatu- och 
vägnätet ska försämras ytterligare. 
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 Fortsatta anpassningsåtgärder för att slutföra tekniska avdelningens flytt 
till Kommunaltekniska huset. Bland annat så behöver sandförrådet flyttas 
under våren och en ny tvätthall byggas. 

 Utbyte av bristfällig belysning. Underlag för budget 2022-2024 tas fram. 
 Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms, 

åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet. 
 Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i 

verksamheten och används som underlag för budget 2022-2024. 
 Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom 

budgetram. Underlag för budget 2022-2024 tas fram. 
 Gatu- och trafikingenjörens och trafikhandläggarens arbetsuppgifter är 

omfattande. Stora insatser behövs bland annat inom beläggnings- och 
brounderhåll, belysning, trafikanordningar och vägmärken. 

 Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat när 
det gäller belysning och vägunderhåll. 

 Eko-parken behöver kunna hålla en hög standard när det gäller 
tillgänglighetsanpassning och underhåll av äventyrslekplats, hinderbana 
och den nya Hälsans stig. Eko-parken behöver få högre standard på 
gångvägar och broar behöver bytas ut. 

 Inköp av maskiner och fordon behöver ske kontinuerligt. Trafikanordningar 
och trafikskyltar behöver bytas ut. 

 Lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses över. 
 Spontanlekplatsen behöver rustas upp och kompletteras. Förutom nya 

lekredskap och bänkar kommer den befintliga plaskdammen ersättas av en 
ny vattenlekyta och toaletten behöver också ses över och 
tillgänglighetsanpassas. 

 Nya poolcyklar planeras och två poolbilar behöver bytas ut. 
 Bränsletankstation för bland annat biologisk diesel planeras. Till 

verkstaden behövs en mobil fordonsflytt och ett diagnosverktyg. 
 Tillgänglighetsanpassning inklusive upprustning av norra trapphuset i 

Pylonbron. 
 Toaletten på rastplatsen i Hjortkvarn behöver repareras eller bytas ut. 
 Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver 

genomföras årligen på samma nivå som tidigare. 
 Samzeliiviadukten behöver repareras och körytor och räcken behöver bytas 

ut. 

Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet 

 Genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och 
verksamhetsförutsättningar. 

 VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens VA-nät. 
 Åtgärder i enlighet med den plan för spolning av kommunens 

avloppsledningar som tagits fram implementeras i verksamheten. 
 Genomförd inventeringar och återkommande källaröversvämningar visar 

att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet 
behöver fortlöpande ligga på en relativt hög nivå. 

 VA-avdelningen har årligen återkommande investeringsbehov rörande 
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maskiner och utrustning enligt en särskild plan. 
 Personalbyggnad vid avloppsverket behöver ersättas. Befintliga lokaler är 

inte ändamålsenliga och de är helt uttjänta. Nuvarande placering är också 
olämplig då byggbaracken är placerad på prickmark och ett permanent 
bygglov för en sådan placering kommer inte att kunna beviljas. En 
lokalisering till Kommunaltekniska huset förbereds. 

 Förutsättningar för avtappning av dricksvatten inom kvarteret 
Skördetröskan ska undersökas. 

 Tisaren distributionsnät VA byggs enligt plan kommande år. 
 Projekt Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats. 

Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp att 
beaktas. 

 En ny VA-plan tas fram i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen. 
 Under året kommer också underlag för en helt ny VA-taxa enligt de 

riktlinjer som Svenskt vatten framtagit att tas fram. 

Bostadsanpassning 

 I och med att de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen inte 
kommer att vara kvar nästkommande år bedöms de ekonomiska 
förutsättningarna inte vara tillräckliga. Behovet uppskattas till 1,0 mkr 
utöver de 1,7 mkr som nu finns i budgetramen för 2021. 

Bygglov och miljötillsyn 

Förutsättningar för att ytterligare samordna den administrativa hanteringen av 
bygglov- och miljöverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en 
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan 
kommun har ökat. I och med det nya verksamhetssystemet skapas möjligheter för 
att all administrativ hantering ska kunna ske i Kumla. 

Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsynen är under upphandling. 
Det gamla systemet, Bygg- och miljöreda, håller på att fasas ut och kommer inte att 
kunna användas efter årsskiftet. De nya systemet kommer att vara mer anpassade 
för arbete i fält så att det administrativa arbetet kan effektiviseras. 

Alkohol och tobakstillsyn 

Alkohol- och tobakstillsynen har tidigare legat under Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, men sedan januari 2020 finns funktionen på Drift- 
och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och 
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för 
myndighetsutövningen. 

För att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med alkohollagen har 
Sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg 
gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla fem kommunerna. 
Alkoholhandläggaren ansvarar också för tillsyn över försäljning av folköl och tobak 
samt kontroll av detaljhandel med receptfria läkemedel. Avseende läkemedel har 
Läkemedelsverket det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. 
Till största delen består arbetet av handläggning av ansökningar om 
serveringstillstånd av skilda slag samt kontakter med tillståndshavare. 
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Hallsbergs kommun ansvarar enligt avtal för verksamheten gentemot de andra 
kommunerna och har ansvar för att tillsätta resurser för att bedriva verksamheten 
enligt respektive lagstiftning. 

Kommunerna tar ut avgifter av försäljningsställena för sin tillsyn av detaljhandeln 
avseende tobak, folköl och receptfria läkemedel. Avgifter tas också ut för den 
restaurangtillsyn som kommunerna bedriver. Avgifterna tas ut enligt 
självkostnadsprincipen och täcker ett normalt år de kostnader Hallsbergs kommun 
har för verksamheten. 

Vissa år visar avgifterna ett överskott och andra år visar det ett underskott. 
Överskott sparas på ett balanskonto för att kunna användas de år verksamheten 
visar underskott. Under de år kommunerna i Sydnärke haft gemensam 
alkoholhandläggare har kommunerna inte behövt skjuta till pengar till 
verksamheten då ansökningsavgifter och tillsynsavgifter har täckt verksamhetens 
kostnader över tid. 

Avslutande kommentar 

Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens verksamhetsområden är 
stora och ska naturligtvis sättas in i ett större sammanhang där man tar hänsyn till 
hela kommunens samlade behov och resurser. Viktigt är dock att notera att ett 
eftersatt underhåll totalt sett oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om 
åtgärder kan utföras i rätt tid förlängs livslängden på gjorda investeringar. Detta 
skapar underlag för en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar 
för en fortsatt god utveckling med utrymme för kommande behov av insatser. 
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3 Mål 

3.1 HÅLLBAR KOMMUN 

3.1.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors 

livskvalitet ökar. 

Nämndmål Indikatorer Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Klimat- och miljöpåverkan från 
nämndens verksamheter ska 
årligen minska. 

Andelen miljövänliga 
bränslen ska öka. 

5 % 5 % 5 % 

Energianvändningen ska 
minska. 
Energianvändningen ska 
normalårskorrigeras. 

2 % 2 % 2 % 

Antalet oplanerade 
bräddningar inom VA ska 
inte vara fler än fem 
stycken per år. 

5 5 5 

Kostnad för matsvinnet 
ska minska.  

2 % 2 % 2 % 

I samråd med köpande 
förvaltningar ska andelen 
ekologiska och 
närproducerade livsmedel 
ökas i enlighet med 
”Nationella 
livsmedelsstrategin fram 
till 2030”. 

33 %       36 %          39 %    

Förvaltningen ska verka för att 
sjukfrånvaron ska ligga på en låg 
nivå. 

Korttidssjukfrånvaron ska 
ligga på högst 4 %. 

4 % 4 % 4 % 

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

3.2.1 Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en 

förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett 

gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela 

livet. 

Nämndmål Indikatorer Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Medverka till att fler ungdomar 
och vuxna kommer i 
sysselsättning och därmed når 
egen försörjning. 

Antalet praktik- och 
ferieplatser som erbjuds 
ska vara minst 65 stycken 
per år. 

65 65 65 

Förvaltningens verksamheter ska 
verka för att lärandet fortsätter 
genom hela arbetslivet. 
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3.3 ALLAS INFLYTANDE 

3.3.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och 

samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer 

och synpunkter. 

Nämndmål Indikatorer Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Möjliggöra att invånarnas 
synpunkter, förslag, frågor, 
ansökningar och felanmälningar 
tas tillvara på ett effektivt och 
flexibelt sätt. 

Anmälaren ska, utöver 
autosvar erhålla någon 
form av återkoppling 
inom fem arbetsdagar. 

5                5 5 

Förvaltningen ska tillsammans 
med nämnden genomföra minst 
ett besök årligen i kommunens 
tätorter 

Ortsbesök    

3.4 GOD SERVICE 

3.4.1 Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska 

alltid ge ett professionellt bemötande och god service. 

Nämndmål Indikatorer Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Där så är lämpligt ska e-tjänster 
erbjudas kommunens invånare 
och abonnenter. 

    

Samarbetet mellan avdelningarna 
i förvaltningen och mellan 
förvaltningarna i kommunen ska 
utvecklas. 

    

Det professionella bemötandet 
ska utvecklas. 

NKI finns för företag. Enkät 
finns för en del interna 
kunder, kan där styra en del 
frågeställningar. 

   

 Kritik på teknik, enkät för de 
tekniska områdena kan 
användas. 
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4 Driftbudget 

Driftbudget  

Antaganden och ramtilldelning skatt 

I juni 2020 beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för 
perioden 2021-2023. Den beslutade ramtilldelningen för Drift- och 
servicenämnden är: 

2020: 31 123 tkr 

2021: 31 553 tkr 

2022: 33 244 tkr 

Personalkostnader 

Personalkostnader bygger på 2019 års lönenivå med preliminär löneuppräkning 
och är uppräknade med 2,3 % för perioden 2021-2023. 

Hyror 

Internhyror utgår från 2020 års nivå och räknas upp med 1 % varje år under 
budgetperioden 2021-2023 och hänsyn tagen även till andra förändringar som kan 
påverka, som till exempel verksamhetsförändringar som kan innebära nya lokaler 
eller uppsagda lokaler som saknar nya hyresgäster. 

Kapitalkostnader och driftkonsekvenser 

Kapitalkostnaderna är dels hämtade ur anläggningsregistret, dels framräknade 
efter beräknade investeringsanslag, samt kompletterat med troliga avskrivningar 
på nu pågående projekt. Alla projekt ska komponentavskrivas när projektet är 
avslutat vilket kan förändra avskrivningstiden och slutligen påverka våra 
kapitalkostnader i verksamhetens budget. 

En ny omfördelning av intäkter och kostnader kan bli nödvändig när vi fått klart 
med köpande förvaltningar och även externa som till exempel Sydnärkes 
utbildningsförbund, i vilken omfattning av städytor och antal portioner som 
behövs inför 2021. 

Internräntan är 2,5 % 

Behov/satsningar 

Den ramförstärkning på 1 mkr som bostadsanpassningen har haft under tre år 
fram till 2020 är inte kvar 2021. Det innebär att utrymmet för 
bostadsanpassningen nu är 1,7 mkr 2021, vilket inte motsvarar behovet som 
uppgår till 2,7 mkr. 

Ekonomiska medel för att hantera de hyresförluster som outhyrda lokaler 
genererar saknas. Det handlar i första hand om Gatukontoret, den del som Volvos 
lämnat i Kommunaltekniska huset, Gamla mejeriet som Sydnärkes 
kommunalförbund lämnat och Childrens före detta lokaler. Totalt uppgår 
hyresförlusterna till 2,9 mkr om lokalerna förblir outhyrda. En del av 
hyresförlusten kan dock kompenseras genom att lokalerna ställs på sparlåga 
genom temperatursänkning och avbeställning av avfallshämtning och minskade 
elkostnader. 
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Hyresökningen för egna verksamheter i Kommunaltekniska huset blir 1,0 mkr 
jämfört med nivån i det tidigare Gatukontoret. Ramökningen inför 2020 vart 
0,1 mkr 2020 vilket innebär att ett utrymme motsvarande 0,9 mkr saknas. 

Beläggningsunderhållet är eftersatt och 4,5 mkr saknas för att komma upp till 6,5 
mkr/år som är den nivå som krävs för att behålla den standard vi nu har. För att på 
10 år beta av det eftersatta underhållet på 20 mkr, skulle ytterligare 2 mkr/år 
behövas. 

Ökade kapitalkostnader för 2021 uppgår totalt till 2,6 mkr, varav 1,4 mkr kommer 
att belasta köpande förvaltningar, främst inom fastighet och städ. För den 
anslagsfinansierade delen inom gata/park/belysning med mera, ökar 
kapitalkostnaderna från 5,1 mkr 2020 med 1,2 mkr till totalt 6,3 mkr 2021. En stor 
del av detta utgör ränta och avskrivningar för nya exploateringsområden. 

VA-verksamheten 

Drift- och servicenämnden föreslår en höjning av taxan 2021 med 3 % och ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ny VA-taxa till 2022, i enlighet med 
Svenskt vattens beräkningsmodell. Ärendet är överlämnat till kommunstyrelsen 
för vidare behandling och beslut. Hänsyn är tagen till en ny taxehöjning i 
budgetarbetet. 

Personalkostnader bygger på 2019 års lönenivå med preliminär löneuppräkning 
och är uppräknade med 2,3 % för perioden 2021-2023. 

När det gäller kapitalkostnader är de beräknade för samtliga föreslagna 
investeringar och nu pågående med beräknade avskrivningar. Alla projekt ska 
komponentavskrivas när projektet är avslutat vilket kan förändra 
avskrivningstiden och slutligen påverka våra kapitalkostnader i verksamhetens 
budget. 

Internräntan är 2,5 % 

 

 

4.1 Skattefinasierad 

Skattefinansierad verksamhet 

Belopp i tkr Budget 2020 Budget 2021 Flerårsplan 2022 Flerårsplan 2023 

Intäkter 162 218 164 245 164 238 163 835 
Kostnader -196 721 -195 368 -195 791 -197 079 
-varav personal -68 948 -70 137 -71 750 -73 400 
-varav kapital -30 854 -33 488 -33 458 -32 869 
-varav lokal -32 856 -33 184 -33 516 -33 851 
-varav övrigt -64 064 -58 559 -57 067 -56 959 
Totalt -34 503 -31 123 -31 553 -33 244 
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4.2 Avgiftsfinansierad 

Avgiftsfinansierad VA-verksamhet 

Belopp i  tkr Budget 2020 Budget 2021 Flerårsplan 2022 Flerårsplan 2023 

Intäkter 33 774 36 069 37 082 38 125 
Kostnader -33 829 -36 069 -37 082 -38 125 
-varav personal -7 730 -7 863 -8 044 -8 229 
-varav kapital -7 646 -10 503 -12 529 -14 189 
-varav lokal -4 292 -4 592 -4 635 -4 678 
-varav övrigt -14 161 -13 111 -11 874 -11 029 
Totalt -55 0 0 0 
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5 Investeringsbudget 

5.1 Skattefinansierad 

Reinvestering (tkr) 

Investeringsprojekt Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Övergripande:    
Ortsbesök -100 -100 -100 
Förnyelse av digitala 
verktyg -25 -25 -25 
Fastighet:    
Brandskydd och larm 
skolor -650 -650 -650 
Kamerabevakning och 
låssystem -500 -500 -500 
Asfaltering ytor inkl 
belysning och 
servisledningar -850 -850 -850 
Tvätthall Skördetröskan -300 -2 700  
Skolgårdar lekutrustning -250 -250 -250 
Belysning Skördetröskan -200   
Stängsel snedställd grind 
Skördetröskan  -50  
Upprustning Damm 
Kånsta   -200 
Måltidsavdelningen:    
Maskiner kök -1 400 -1 400 -1 400 
Städavdelningen:    
Maskiner och fordon -275 -300 -300 
Gata/Park:    
Inköp Maskiner och 
fordon -1 800 -1 400 -800 
Trafikanordningar -150 -200 -200 
Gator och vägar 
gemensamt, beläggning -250 -250 -250 
Tillgänglighetsanpassning -50 -50 -50 
Gatubelysning  -500 -500 
Lekplatser, upprustning 
och tillgänglighet -250 -250 -250 
Manskapsbodar i orterna  -150 0 
Poolbilar utbyte  -250 -400 
Offentlig toalett vid 
rastplats Hjortkvarn   -300 
Diagnosverktyg 
verkstaden -50   
Mobil fordonslyft  -100  
Bränsletankstation på 
Skördetröskan -100   
Ekoparken  -200 -200 
Trafiksäkerhetsprojekt: -1 000 -1 000 -1 000 
Totalt DOS Skatt -8 200 -11 175 -8 225 
Beslutad budgetram -8 200 -8 200 -8 200 
Avvikelse 0 -2 975 -25 
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5.2 Avgiftsfinansierad 

Reinvestringar VA (tkr) 

Investeringsprojekt Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Maskin- och 
fordonsanskaffning -800 -400 -400 
Maskin och 
fordonsanskaffning, 
rörnät -500   
Sanering VA-nät -4 000 -4 000 -4 000 
VA-avdelningens 
investeringar -4 800 -5 900 -3 000 
VA-avdelningen ny 
personalbyggnad -3 500 -3 500  
Tisarens 
sjövattenledning -7 250 0 0 
VA-utbyggnad 
Toskabäcken - 5 750   
Vattentankstation på 
norr i Hallsberg 0 0 -200 
Totalt DOS 
avgiftsfinansierat -26 600 -13 800 -7 600 
Beslutad budgetram -29 600 -23 000 -23 000 
Avvikelse 3 000 9 200 15 400 
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6 Personalplan 

I nuläget har förvaltningen 153 anställda varav 95 kvinnor och 58 män. 

Beräknade pensionsavgångar under åren 2021 - 2030: 

 

  

Område 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

DOS Gemensam 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 

Fastighets-
avdelning 

0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 

Måltidsavdelning 0 0 0 1 2 0 2 1 0 6 

Städavdelning 0 0 0 1 1 1 1 2 5 1 

Teknisk avdelning 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 

Totalt Drift- och 
service-
förvaltningen 

1 0 3 4 3 4 5 8 6 9 
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Anvisning 
 

OBS! I denna rapport behöver du inte rapportera någonting utan den är till för att presentera tjänstemännens hantering av risker till 
nämnd. 

Du kan exportera Internkontrollplanen till Word och PDF genom att klicka på dessa ikoner till höger om rapporten. Glöm inte att 
avmarkera anvisningarna då de automatiskt följer med till det exporterade dokumentet. 
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun 

1.1 Styrande dokument 

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, ett reglemente för intern kontroll. Av reglementet beskrivs organisation med uttalade 
ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens rapporteringsskyldighet. 

Av reglementet framgår följande: 

 Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. 
 Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs besluta om 

sådana. 
 Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen. 
 Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och 

kommunstyrelsen. 
 Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda 

interna kontrollplanen. 
 Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års 

granskning/uppföljning av den interna kontrollen. 

1.2 Organisation 

Enligt reglementet (§2) har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger 
ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens 
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. 

Vidare framgår (§3) att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den 
enskilda nämnden har därvid att tillse att: 

 En organisation upprättas för den interna kontrollen 
 Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen 

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 
god intern kontroll kan upprätthållas. 
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Av reglementet framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 

1.3 Riskbedömningsmatris 

S
a
n
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o
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t 

4 

    

3 

    

2 

   
 

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 
 

Allvarlig 

Kännbar 

Lindrig 

Försumbar 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel uppstår) 

Allvarlig (uppfattas som 
allvarlig för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun)  

3 Möjlig (det finns en möjlig 
risk) 

Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten) 

Lindrig (uppfattas som liten 
för intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun) 

1 Osannolik (risken är så gått 
som obefintlig) 

Försumbar (är obetydlig för 
intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun)  

 

 

Allvarlig Kännbar Lindrig Totalt: 17 

16 15 14 11 2 1 10 9 8 4 3 7 6 5 

17 13 12 

6 8 3 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Ekonomi 1 
 

Att syftet och deltagare vid representation inte 
anges. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

2 
 

Att syfte och deltagare vid resor inte anges. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

3 
 

Att samtliga tjänster inte blir debiterade senast 
månaden efter leverans. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

4 
 

Att samtliga kundfordringar inte blir betalda. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

5 
 

Att varan eller tjänsten inte är beställd. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

6 
 

Att inte använda leverantörer där ramavtal 
tecknats. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

7 
 

Att inte upphandlingar genomförs enlig LOU. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Administration 8 
 

Att registrering av allmänna handlingar inte sker 
enligt lag. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

9 
 

Att dokumenthantering/arkivering inte sker 
enligt planen. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

10 
 

Att kommunens riktlinjer riktlinjer angående 
mutor och bestickning inte tas upp på varje 
avdelning. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

11 
 

Att inte redovisa utvalda anmälningar och 
tillhörande åtgärder ur DOS-förvaltningens 
felhanteringssystem till nämnden. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

Verksamhetsspecifik 12 
 

Att verksamhetsplaner inte följs upp. 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

13 
 

Att inte avtal och gränsdragningslistor upprättas 
med köpande verksamheter. 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

14 
 

Att inte redovisa uppföljning av underhållsplanen 
på kommunens gator och vägar. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
15 

 
Att rapportering om snöröjning och 
halkbekämpning i sociala medier inte sker. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

16 
 

Att tillsynsärenden inom bygglovsverksamheten 
inte redovisas till nämnden. 
 

3. Möjlig 1. Försumbar 3 

17 
 

Att tillsynsärenden inom 
miljötillsynsverksamheten inte redovisas till 
nämnden. 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 
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2 Internkontrollplan 

2.1 Ekonomi 

  Risk Kontrollmoment 

 
Att syftet och deltagare vid representation inte anges. 
 

Att syfte och deltagare anges vid representation. 
Ansvarig funktion?  
Granskare/Avdelningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att syfte och deltagare angetts i bilaga eller kommentarsfält. Utdrag ur ekonomisystemet från 
representationskonton, 71*. Allt kontrolleras. Dokumentation över kontroll och avvikelser 
lämnas till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att syfte och deltagare vid resor inte anges. 
 

Att syfte och deltagare anges vid resor. 
Ansvarig funktion?  
Granskare/Avdelningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att syfte och deltagare angetts i bilaga eller kommentarsfält. Utdrag ur ekonomisystemet från 
resekonton, 70*. Allt kontrolleras. Dokumentation över kontroll och avvikelser lämnas till 
avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att samtliga tjänster inte blir debiterade så snart som möjligt efter 
leverans. 
 

Att samtliga tjänster har blivit debiterade senast månaden efter leverans. 
Ansvarig funktion?  
Fakturerande administratör/Avdelningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att alla utförda tjänster som ska debiteras internt eller extern blir fakturerade senast 
månaden efter utfört arbete. Fakturerande administratör kontrollerar genom stickprov 
löpande under året och avvikelser dokumenteras och lämnas till avdelningschef senast den 15 
i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
Att samtliga kundfordringar har blivit betalda. 
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  Risk Kontrollmoment 

 
Att samtliga kundfordringar inte blir betalda. 
 

Ansvarig funktion?  
Ekonom/Avdelningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att rapportera avvikelser på icke betalda kundfakturor, eventuella avbetalningsplaner och 
kundförluster. Utdrag ur kundreskontran av förfallna fakturor. Avvikelser dokumenteras och 
rapporteras till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att varan eller tjänsten inte är beställd. 
 
 

Kontrollera att varan eller tjänsten beställts innan mottagning, signering och betalning. 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/Förvaltningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
Vad ska kontrolleras och hur? Att inte ta emot varor och tjänster som inte beställts. Kontroll 
genom allkontroll löpande under året och avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att inte använda leverantörer där ramavtal tecknats. 
 

Att använda leverantörer där ramavtal tecknats. 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/Förvaltningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att vi köper varor och tjänster hos leverantörer där ramavtal finns om de kan leverera dessa. 
Kontroll av allt löpande under året och avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att inte upphandlingar genomförs enlig LOU. 
 

Att använda leverantörer där föregående upphandling enligt LOU genomförts. 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/ Förvaltningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att vi ingår avtal med leverantörer där föregående upphandling enligt LOU genomförts. 
Kontroll av allt löpande under året och avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
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  Risk Kontrollmoment 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

2.2 Administration 

  Risk Kontrollmoment 

 
Att registrering av allmänna handlingar inte sker enligt lag. 
 

Att registrering sker enligt lag. 
Ansvarig funktion?  
Registrator/Förvaltningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontrollera att registrering av allmänna handlingar sker enligt lag. Stickprovskontroll 
genomförs en gång per år, genom att registrator besöker en chef och kontrollerar en vald dags 
e-postväxling i personbrevlådan. Avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att dokumenthantering/arkivering inte sker enligt planen. 
 

Att dokumenthantering/arkivering sker enligt planen. 
Ansvarig funktion?  
Arkivredogörare/Avdelningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontrollera att planen efterlevs. Arkivredogörare kontrollerar valfri tjänsteperson att den 
arkiverar sitt ansvarsområdes handlingar enligt dokumenthanteringsplanen. Avvikelser 
dokumenteras och rapporteras till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratys 

 
Att kommunens riktlinjer riktlinjer angående mutor och bestickning 
inte tas upp på varje avdelning. 
 

Säkerställa att kommunens riktlinjer angående mutor och bestickning tas upp på varje avdelning 
minst en gång per år. 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/Förvaltningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år. 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroller på att varje avdelning har behandlat ämnet. Minnesanteckningar granskas från 
APT:er i personalgrupperna för att kontrollera att riktlinjerna tagits upp. Avvikelser 
dokumenteras och rapporteras till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
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  Risk Kontrollmoment 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att inte redovisa utvalda anmälningar och tillhörande åtgärder ur 
DOS-förvaltningens felhanteringssystem till nämnden. 
 
Avsluta – redovisning är inarbetad och fungerar 
 

Redovisa utvalda anmälningar och tillhörande åtgärder till nämnden. 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare/Förvaltningschef 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll av anmälningar i felhanteringssystem och åtgärder av dessa. Utdrag ur systemet av 
samtliga aktuella ärenden för perioden. Ur ärendelistan väljs 25 ärenden ut, procentuellt 
fördelade efter antal inom respektive område. De utvalda ärendena granskas utifrån 
hantering, handläggningstid och återkoppling. Resultat och analys över resultatet 
dokumenteras och rapporteras till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

2.3 Verksamhetsspecifik 

  Risk Kontrollmoment 

 
Att verksamhetsplaner inte följs upp. 
 
 
Avsluta – in i Stratsys 

Att uppföljning sker mot verksamhetsplan. 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/Förvalningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att arbete med att följa upp verksamhetsplanen sker under året. Avdelningschef 
dokumenterar avvikelser löpande under året och rapporterar till förvaltningschef senast den 
15 i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att inte avtal och gränsdragningslistor upprättas med köpande 
verksamheter. 
 
Avsluta - fungerar 

Att avtal och gränsdragningslistor upprättas med köpande verksamheter. 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/Förvaltningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att vi tecknar avtal och gränsdragningslistor med köpande verksamheter, och att de 
uppdateras. Avdelningschef dokumenterar avvikelser löpande under året och rapporterar till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 

Page 137 of 161



Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollplan 2020 12(13) 

  Risk Kontrollmoment 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att inte redovisa uppföljning av underhållsplanen på kommunens 
gator och vägar. 
 
 

Redovisa uppföljning av underhållsplanen på kommunens gator och vägar till nämnden. 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare/Avdelningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gånger per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontrollera att underhållsplanen följs upp och redovisas till nämnd. Nämndsekreteraren 
dokumenterar avvikelser och rapporterar till avdelningschef senast den 15 i 
redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att rapportering om snöröjning och halkbekämpning i sociala medier 
inte sker. 
 

Kontrollera att jourarbetsledaren rapporterat i sociala medier dagligen vid vintersäsong. 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/Förvaltningschef 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år (augusti) 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att väderförhållanden och åtgärder rapporteras. Tekniske chefen granskar rapporteringen i 
sociala medier, dokumenterar avvikelser löpande och rapporterar dessa till förvaltningschefen 
senast den 15 i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratys 

 
Att tillsynsärenden inom bygglovsverksamheten inte redovisas till 
nämnden. 
 

Uppföljning av tillsynsärenden till nämnd. 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare/ Förvaltningschef 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger per år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att tillsynsärenden redovisas till nämnden. Nämndsekreteraren kontrollerar, dokumenterar 
avvikelser och rapporter dessa till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att tillsynsärenden inom miljöverksamheten inte redovisas till 
nämnden. 
 

Uppföljning av tillsynsärenden till nämnd. 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare/ Förvaltningschef 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger per år 
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  Risk Kontrollmoment 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att tillsynsärenden redovisas till nämnden. Nämndsekreteraren kontrollerar, dokumenterar 
avvikelser och rapporterar dessa till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

2.4 Arbetsmiljö 

 
Att tillbud inte rapporteras till närmsta chef 
 

Rapportering av tillbud till närmsta chef. 
Ansvarig funktion?  
Ansvarig arbetsledare/ Avdelningschef 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis (i samband med sjukfrånvarorapportering till nämnden) 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att alla tillbud rapporteras till närmsta chef. Ansvarig arbetsledare kontrollerar, 
dokumenterar avvikelser och rapporterar dessa till avdelningschef senast den 15 i 
redovisningsmånaden. 

 
Att arbetsskador inte rapporteras till rätt instanser 
 

Rapportering av arbetsskador till rätt instanser. 
Ansvarig funktion?  
Ansvarig arbetsledare/ Avdelningschef 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis (i samband med sjukfrånvarorapportering till nämnden) 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att alla arbetsskador rapporteras till rätt instanser. Ansvarig arbetsledare kontrollerar, 
dokumenterar avvikelser och rapporterar dessa till avdelningschef senast den 15 i 
redovisningsmånaden. 
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                                     HALLSBERGS KOMMUN 2020-10-07

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2020-09-30 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 34 503 -        34 503 -            -                   0%

Investering tilldelad ram exkl exploateringar och strategiska 9 847 -          9 847 -              -                   0%

Budget på 500 tkr är flyttad från vinterväghållningen till beläggning.

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 306 -             306 -                 -                   0% 133 -                 

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 435 -          2 435 -              -                   0% 2 111 -              

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 18 -               18 -                   -                   0% 259 -                 

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 4 -                  4 -                      -                   0% 183                  

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 284 -          2 284 -              -                   0% 1 529 -              

Gatuingenjör, Ansvar 302300 8 436 -          8 436 -              -                   0% 4 632 -              

Gata/Park Ansvar 330000 12 936 -        12 936 -            -                   0% 8 876 -              

Fastighet, Ansvar 112100-112150 2 605 -          2 605 -              -                   0% 1 859               

Bostadsanpassning 112190 2 665 -          2 665 -              -                   0% 1 486 -              

Städ, Ansvar 1122* 139 -             139 -                 -                   0% 459                  

Måltid, Ansvar 1123* 153 -             153 -                 -                   0% 521                  

Miljö, Ansvar 210000 1 938 -          1 938 -              -                   0% 2 820 -              

Bygglov, Ansvar 220000 584 -             584 -                 -                   0% 303                  

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000 -                -                    -                   0% 609 -                 

Totalt DOS Skatt 34 503 -      34 503 -         -                0% 19 130 -         

Orsaker till avvikelse:

Tillkommer utöver budgetram på -8 200 tkr överföringar av investeringsbudget från 2019 för Ortsbesök 234 tkr, Källsortering 433 tkr, 

Ridhuset Lindhult 880 tkr och Skördetröskan inventarier 100 tkr (Beslut av KS 21 april).

Överföring av Strategiska investeringar från 2019 för Kommunhuset -2 000 tkr, Allébadet -1 020 tkr och reception centrumhuset -496 

tkr (Beslut av KS 21 april).

Extra tilldelning av höjd PO-avgift på 501 tkr till driften. Och 1 500 tkr till invändig renovering Transtenskolan.

Hänsyn tagen till ej bokade intäkter och kostnader samt större fel i periodiseringar av budget:  Totalt visar Drift- och service ett överskott per den 30 

september på 5 512 tkr. Vår prognos till årets slut är ett resultat inom ram.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Då vi sedan tidigare år har haft ett bostadsanpassningsärende som ännu inte har blivit utfört så befarar vi att ärendet kommer få ett avslut först under 

nästa år och kostnaden kan då bli cirka 1 till 1,2 mkr som förvaltningen inte har utrymme för. Enligt den information som finns idag så ska alla detaljer 

först bli klara med planlösningen och därefter så kommer en bygganmälan skickas in.
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2020-09-30

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

Ortsbesök,budget - 234 tkr från 2019 -434 0 434 100% 0

Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda -925 -775 150 16% 0

Yttre miljö Skördetröskan 0 -1 434 -1434 -100% 0

Möbler och inredning till Skördetröskan -600 -600 0 0% -491

Fastighetsinvesteringar:

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -396

Källsortering miljörum,  budget -433 tkr från 2019 -433 -433 0 0% 0

Ridhuset Lindhult, budget -880 tkr från 2019 -880 -880 0 0% -56

Asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar -800 -800 0 0% 0

Skolgårdar lekutrustning -200 -200 0 0% 0

Måltidsavdelningen maskiner kök -1 200 -1 200 0 0% -850

Städavdelningen:

Maskiner -175 -175 0 0% -145

Gata /Park:

Inköp Maskiner och fordon -850 -850 0 0% -365

Trafikanordningar -200 -200 0 0% 0

Gator och vägar gemensamt, beläggning -250 -250 0 0% -63

Tillgänglighetsanpassning -50 -50 0 0% -38

Gatubelysning -400 -250 150 38% -23

Lekplatser, upprustning och tillgänglighet -200 -200 0 0% -207

Poolbilar utbyte -400 0 400 100% 0

Poolcyklar -50 -50 0 0% 0

Bränsletankstation på Skördetröskan -200 0 200 100% 0

Ekoparken -100 0 100 100% 0

Trafiksäkerhetsprojekt:  -1 000 -1 000 0 0% -1 631

Totalt DOS Skatt  -9 847 -9 847 0 0% -4 265

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Skördetröskan 4, projekt 10096 -20 000 -20 000 0 0% -16 138

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 0 -4 631 -4 631 -100% -4 631

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 0 -2 252 -2 252 -100% -2 252

Åtgärder i Spontanlekplatsen, projekt 30041 -680 -680 0 0% 0

Reception centrumhuset, projekt 10100 -1 496 -1 496 0 0% -639

Transtenskolan, tak, fönster och träpanel etapp 3, projekt 10070 -4 300 -4 300 0 0% -4 074

Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral, projekt 

10107 -1 200 -1 200 0 0% -1

Folkasboskolan ventilation, projket 10104 -3 000 -3 000 0 0% -141

Folkasboskolan, fönsterbyte etapp 2 och 3, projekt 10112 -1 300 -1 300 0 0% -25

Förskolan Gullvivan, projekt 10103 -900 -900 0 0% -6

Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108 -2 000 -2 000 0 0% -19

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2, projekt 10101 -1 900 -1 900 0 0% -71

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt 10105 -2 800 -2 800 0 0% -52

Allébadet driftutrustning, projekt 10097 -1 020 -1 020 0 0% -383

Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster och tak, projekt 

10099 -2 000 -2 470 -470 0% -2 470

Strategiska investeringar beslutade av KS: -42 596 -49 949 -7 353 -17% -30 902
Orsaker till avvikelse DOS skatt: 

Beräknad prognos inom ram till årets slut för den skattefinansierade delen exklusive Strategiska investeringar.

Orsaker till avvikelse Strategiska investeringar beslutade av KS: Exploatering Samsala och Hässlebergsskogen saknar budget 

men pågår, ska fördelas mellan Gata och VA. Det ekonomiska utrymmet för projekt Skördetröskan uppgår till 20 mkr. 

Beräknad avvikelse till slutet av året för Stratigiska investeringar är -7 353 tkr per 30 september.
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Budget/Utfall på verksamhetsnivå.  Belopp i tkr
Ansvar/     

Verksamhet

Utfall 202009 Budget 202009 Budget helår 

2020

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -126 -230 -306

Teknisk planering 21500 -1039 -1096 -1462

Bygglovsverksamhet 21501 303 -438 -584

Allmän markreserv 21505 -23 -23 -31

Fastighetsreglering 21506 82 25 33

Bostads- och affärshus 21507 -47 -108 -156

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -5779 -3992 -5593

Beläggning underhåll 24901 -947 -2338 -2950

Vinterväghållning 24902 -1331 -939 -3273

Barmarksrenhållning 24903 -542 -612 -816

Gröna ytor 24904 -77 -176 -235

Trafikanordning 24905 -430 -394 -525

Gatubelysning 24906 -1986 -2570 -3426

Broar/stödmurar 24907 -455 -934 -1245

Dagvattenavledning 24908 -217 -298 -398

Bidrag till vägsamfälligheter 24911 -875 -840 -840

Enskilda utfartsvägar 24912 -17 -15 -20

Trafikreglering 24913 -85 -442 -589

Parkeringsövervakning 24914 -347 -148 -197

Parker mm 25000 -665 -514 -685

Skogs- och naturparker 25001 -692 -881 -1175

Gräsytor 25002 -1153 -1235 -1336

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -483 -760 -1014

Lekplatser 25004 -735 -459 -612

Natur- och kulturreservat 25005 169 182 170

Miljöbalken 26100 -1367 -1143 -1147

Livsmedelslagen 26101 -1453 -800 -791

Alkoholtillstånd 26700 -508 -300 -400

Tobakstillstånd 26701 -101 225 300

Läkemedelstillstånd 26702 0 75 100

Bostadsanpassning 51001 -1417 -1999 -2665

Avfallshantering gemensamt 87000 464 233 311

Lakvattenrening 87005 0 -9 0

Gemensamma lokaler 91000 125 -71 -123

Förvaltningslokaler 91010 -812 -1095 -1677

Städverksamhet 91011 0 -4 -6

Fritidslokaler 91020 2046 1118 1491

Skol- och förskolelokaler 90541 8078 6799 10225

Vård- och omsorgslokaler 91040 828 632 842

Övriga lokaler internt 91050 743 82 137

Övriga lokaler externt 91060 -981 249 351

Fastighetsförvaltning 91070 -281 -1008 -1309

Vaktmästeri 91071 -3546 -3403 -4538

Teknikgrupp 91072 -907 -957 -1276

Snickare 91073 -865 -816 -1134

Hjälpmedelscentralen 91074 189 188 251

Städverksamhet 91080 -3569 -3170 -4227

Övrigt städ externt 91090 2160 904 1059

Gemensamma verksamheter 92000 -2871 -2667 -3553

Fordonsförvaltare 92016 222 -3 -4

Personal intern försäljning 92021 1808 1026 1368

Maskiner intern försäljning 92022 990 635 847

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -238 14 19

Förbrukningslager reparationsverkstan 92024 -18 -27 -36

Bilpoolens leasingbilar 92025 2 0 0

Måltidsverksamhet 92030 804 -115 -153

Ej attesterat -1158 0

Summa DOS på verksamhetsnivå -19130 -24642 -33003
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                                        HALLSBERGS KOMMUN

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Avgiftsfinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2020-09-30 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse 

Drift VA 55 -                55 -                -                   

Reinvestering tilldelad ram 31 205 -        28 192 -        3 013              

Extra driftram PO-avg 55 tkr

Drift VA
(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

 Inventering VA-rörnät Ansvar  302400 vht  86504 

271 -             271 -              -                   458 -             

 VA-rörnät Ansvar 330100, 330200, 330300 vht 

86508, 86512-15 samt 86518 

8 315 -          8 315 -           -                   6 950 -         

 VA-avg. hushåll och industri Ansvar 350000 vht 

86501 och 86502 
31 762         31 762         -                   21 570        

 Vattenförs.anskaffn.prod.distr. Ansvar 350000 vht 

86500, 86504-08 
5 120 -          5 120 -           -                   4 182 -         

 ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-mät Ansvar 350000 vht 

86509-86518 14 419 -        14 419 -        -                   10 722 -       

 Teknisk chef VA                                   Ansvar 350001 

3 692 -          3 692 -           -                   2 455 -         

Totalt DOS Avgift 55 -             55 -              -                3 197 -       

Orsaker till avvikelse:

Reinvestering och exploatering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS utfall 2020-09-30
(tkr)

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

Maskin- och fordonsanskaffning -1 120 -1 120 0 -306

Sanering VA-nät, projekt 35002 och 35019 -4 000 -4 000 0 -1 566

VA-avdelningens investeringar -3 075 -3 075 0 -1 463

Nödvattenrum, budget -600 tkr från 2019 -600 -600 0 0

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort (Rala 

III), budget -2 000 tkr från 2019 -4 900 -4 900 0 -7055

Sjöledning Tisaren , projekt 35013-35018 -11 297 -11 297 0 -4 567

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 -1 850 -1 850 0 -1 800

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 -1 350 -1 350 0 -716

Avvikelse budgetutrymme -3 013 0 3 013 0

Totalt DOS Avgift -31 205 -28 192 3 013 -17 473

Strategisk investering VA Tisarens norra strand -36 000 -3 719

Tillkommer utöver budgetram på -21 195 tkr överföringar av investeringsbudget från 2019 för Nödvattenrum -600 

tkr, Huvudvattenledning Blacksta/Hallsberg -2 000 tkr, VA-ledning Tisaren -11 297 och borttag av budget 3 887 tkr 

för Exploaterigar 2019 där budget saknats under 2019.

Totalt för VA så ligger prognosen till årets slut på ett noll-resultat. Utfall per 30 september visar ett 

underskott på 484 tkr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Inventering av VA-nätet har kostnader på 249 tkr mer än beräknat i budget för perioden som till största delen 

beror på filmningar av nätet. Slamhanteringen överstiger budget per sista september med 250 tkr. Lönernas 

utfall är bättre än budget med 452 tkr, en vakant tjänst är nu tillsatt igen. Kapitalkostnaderna ligger inom 

ram. Verksamheten spillvattenavledning har dragit över med 461 tkr som till stor del är kostnader för 

spolning och avloppsfällor.  Hänsyn tagen till saknad faktura från Kumla för vattenkostnad på 320 tkr.                                                                                                                                                                        
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Orsaker till avvikelse:

Budget/utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 2009 Budget 2009 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -3751 -3165 -3706

VA-avgifter hushåll 86501 17022 17332 26000

VA-avgifter industri 86502 4548 4121 5762

Inventering VA-nät 86504 -893 -643 -857

Anskaffning vatten 86505 -1183 -2440 -3253

Produktion vatten 86506 -647 -648 -864

Distribution vatten 86507 -267 -24 -33

VA-nät gemensamt 86508 -3643 -3246 -4337

Avloppspumpstationer 86509 -504 -664 -886

Reningsverk 86510 -8424 -8718 -11724

Reserv vattentäkter 86511 -189 -108 -144

Leverans vatten 86512 -2539 -2469 -3292

Spillvattenavledning 86513 -842 -382 -509

Dagvattenavledning 86514 -239 -352 -469

Dagvattenhantering 86515 -4 -21 -28

Slamhantering VA 86516 -488 -239 -318

Vattenmätning 86517 -604 -708 -944

Maskiner VA 86518 -392 -339 -453

Ej attesterade fakturor -158

Totalt -3197 -2713 -55

I dagsläget beräknas ingen avvikelse mot budget till slutet av året av de projekt som beslutats av nämnden. I 

dag finns dock en avvikelse på + 3 013 tkr mot tilldelad investeringsram från KS.                                                                                                                 

I tabellen ovan är ej nyttjad budget överförd från 2019 för Nödvattenrum, Huvudvattenledning (Rala) och 

Sjöledning Tisaren, beslutat av KS 21 april.  Ny beslutad budget -2 900 tkr för Huvudvattenledning 

Blacksta/Hallsberg av nämnden den 29 april. Samt exploatering Samsala 1 850 tkr och Hässleberg 1 350 tkr 

beslutat i nämnden den 16 september. Strategisk investering av VA vid Tisarens norra strand beslutad av 

Kommunstyrelsen 1 september på 36 Mkr.
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DOS sammanträdestider 2021
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Drift- och servicenämnden 

 

Sammanträdeskalender DOS 2021 nämndmöten och beredning, med inlämnings- och utskicksdatum 

Senast inlämning 
av material  
 

Period för redovisning av 
delegationsbeslut och 
meddelanden 

Inför DOS BU 
(måndagsmöte) 
kl.09.00 
måndag 

Kallelse går ut till 
DOS BU 
 

DOS BU 
Kl.08.00 
fredag 

Kallelse går ut 
DOS nämnd 
 

DOS nämnd 
Kl.08.00 
onsdag 

       

27 januari 2020-11-24 – 2021-01-25 1 februari 1 februari 5 februari 10 februari 17 februari 

3 mars 2021-01-26 – 2021-03-01 8 mars 8 mars 12 mars 17 mars 24 mars 

7 april 2021-03-02 – 2021-04-01 12 april 12 april 16 april 21 april 28 april 

28 april 2021-04-02 – 2021-04-26 3 maj 3 maj 7 maj 12 maj 19 maj 

2 juni 2021-04-27 – 2021-05-31 7 juni 7 juni 11 juni 16 juni 23 juni 

       

1 september 2021-06-01 – 2021-08-30 6 september 6 september 10 september 15 september 22 september 

22 september 2021-08-31 – 2021-09-20 27 september 27 september 1 oktober 6 oktober 13 oktober 

3 november 2021-09-21 – 2021-11-01 8 november 8 november 12 november 17 november 24 november 

1 december 2021-11-02 – 2021-11-29 6 december 6 december 10 december 15 december 22 december 
 

Arbetsdag med nämnden planeras till den 23 september mellan kl.08.00-15.00 
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Redovisning av delegationsbeslut 200825 - 
200921
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20/DOS/17
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-10-14  

14 – Delegationsbeslut till nämnden 201014 Föredragande  

Delegeringsbeslut
 20/DOS/10-32    Godkänd utöka arbetsperiod 20-34
 20/DOS/10-33    Godkänd Grävtillstånd 20-39
 20/DOS/10-34    Godkänd Grävtillstånd 20- 40
 20/DOS/10-35    Godkänd Grävtillstånd 20- 44
 20/DOS/10-36    Godkänd Grävtillstånd 20- 45
 20/DOS/10-37    Godkänd Grävtillstånd 20- 47
 20/DOS/10-38    Godkänd Grävtillstånd 20- 48
 20/DOS/10-39    Godkänd Grävtillstånd 20- 49
 20/DOS/10-40    Godkänd Grävtillstånd 20- 50
 20/DOS/10-41    Godkänd Grävtillstånd 20- 51
 20/DOS/10-42    Godkänd Grävtillstånd 20- 52
 20/DOS/10-43    Godkänd Grävtillstånd 20- 53
 20/DOS/10-44    Godkänd Grävtillstånd 20- 54
 20/DOS/10-46    Godkänd Grävtillstånd 19- 28
 20/DOS/10-47    Godkänd utöka arbetsperiod 19-76
 20/DOS/10-48    Tillstånd underhållsarbete utan grävning 20-38
 20/DOS/10-49    Godkänd Grävtillstånd 20- 23
 20/DOS/10-50    Godkänd utökad arbetsperiod 20- 27
 20/DOS/10-51    Godkänd utökad arbetsperiod 20- 35
 20/DOS/10-53    Godkänd Grävtillstånd 20- 37
 20/DOS/10-54    Godkänd Grävtillstånd 20- 42
 20/DOS/10-55    Tillstånd underhållsarbete utan grävning 20-41
 20/DOS/10-56    Godkänd grävtillstånd, Tillstånd arbete utan grävning, ärendenr 

20/46
 20/DOS/10-57    Godkänd grävtillstånd, Schakt Norrgatan, Pålsboda. Ärendenr 

20/43
 20/DOS/10-58    Godkänd utöka arbetsperiod 20-6
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