
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-14  

  Kommunfullmäktige 

Tid Plats
 18:30-22:00 Alléskolan aula, Hallsberg

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Kjell Rapp (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Peter Hörlin (S)
Aminatu Bello (S)
Joakim Hedelind (S)
Gunnel Hedström (S)
Andreas Svahn (S)
Lillemor Pettersson (S)
Bernth Gahm (S)
Sandra Hamilton (M)
Olle Isacsson (M)
Rikard Bergström (M)
Mathias Olsson (M)
Andreas Zakrisson (C)
Mattias Bjurenholt (C)
Yngve Lindholm (C)
Jaana Storsveden (L)
Andreas Glad (KD)
Gert Öhlin (L)
Ingela Hagenfors (KD)
Peter Tillman (V)
Sören Pettersson (V)
Lotta Öhlund (MP)
Linda Eng Jidling (MP)
Christian Eriksson (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Hans Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande
Inger Hellqvist (C), 2:e vice ordförande
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Börje Andersson (S)
Catrine Rusthoi (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S)
Victoria Rydén (S)
Toni Blanksvärd (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Emelie Mc Quillan (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Erik Teerikoski (C)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Erik Storsveden (L)
Martin Pettersson (KD)
Lena Gunnarsson (KD)
Towe Jegeros (V)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Jarmo Kurvinen (SD)
Dan Fredriksson (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
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Övriga 
 

Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
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1 – Sammanträdets inledning Föredragande  

Ärendebeskrivning 

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Upprop.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare. Justeringen föreslås äga rum den 17 december 

klockan 15:00.
4. Kallelse och kungörande av sammanträdet.
5. Fastställande av föredragningslistan.
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2 – Allmänhetens frågestund Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på 
dagordningen.
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3 – Aktuell information Föredragande  
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4 - Avsägelser och fyllnadsval (20/KS/18) Föredragande  

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har inkommit med sammanräkning gällande ny ledamot i fullmäktige för 
sverigedemokraterna.

Beslutsunderlag 
 Sammanräkning Sverigedemokraterna
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5 - Taxa för Plan- och geodataverksamheten 
(20/KS/198)

Föredragande  

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 Hallsbergs kommun använt sig av är framtagen av Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) med ursprung från 2011.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. att anta reviderad taxa för Plan- och Geodata
2. att besluta att taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2021

Beslutsunderlag 
 TS Taxa för Plan- och Geodata
 Taxa för Plan- och Geodata 2021
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6 - Förändring av kommunens taxa för tillsyn 
om tobak och liknande produkter (20/KS/194)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunen ska göra tillsyn vartannat år i butiker 
som omsätter tobaksprodukter för mindre än 50 000 kr per år och att tillsynsavgift bara ska tas ut 
de år som tillsyn sker.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. att anta föreslagen förändring av tillsynen och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter 
mindre än 50 000 kr i tobaksprodukter per år så att tillsyn görs vartannat år.

2. att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år som kommunen gör tillsyn.

Beslutsunderlag 
 TS Förändring av kommunens taxa för tillsyn om tobak och liknande produkter
 Riktlinjer och taxa för kommunens arbete enligt lag (2018.2088) om tobak och liknande 

produkter
 Protokollsutdrag SAN § 137 - Förändringar av kommunens taxa för tillsyn om tobak och 

liknande produkter
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7 - Kommunalt partistöd 2021 (20/KS/152) Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistöd i december för kommande år 
(2021) Utbetalning sker i januari månad. Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska 
lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i 
den kommunala/regionala demokratin.

Partistödet består årligen av 20 prisbasbelopp för det år partistödet avser (prisbasbelopp för 2021 
enligt SCB utgör 47 600 kr). Av partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd som fördelas i lika delar 
mellan de partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för 
partistöd föregående år (2019) enligt regler för partistöd.
Partistödet betalas ut under januari månad 2021.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala enligt nedan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 354 620 kr
Centerpartiet 107 100 kr
Kristdemokraterna 49 980 kr
Liberalerna 30 940 kr
Miljöpartiet 30 940 kr
Moderaterna 145 180 kr
Sverigedemokraterna 164 220 kr
Vänsterpartiet 69 020 kr

Beslutsunderlag 
 TS Kommunalt partistöd 2021
 Kommunalt partistöd 2021
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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8 - Fastställd kostnadsram för 
kommunstyrelsen avseende köp och 
försäljning av fastigheter (20/KS/203)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Fullmäktige beslutade 2019-06-30, KF §42 2019, om ett nytt reglementen för kommunstyrelsen. 
Under särskilda uppgifter fick kommunstyrelsen övergripande ansvar för kommunens 
fastighetsinnehav upp till en fastställd kostnadsram. Beslut om en fastställd kostnadsram behöver 
tas.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa kostnadsramen för kommunstyrelsen avseende 
köp och försäljning av fastigheter till fem miljoner kronor.

Beslutsunderlag 
 TS Fastställd kostnadsram för fastighetsköp och försäljning
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9 - Godkännande av investeringsplan 2020-
2025, Sydnärkes kommunalförbund (20/KS/182)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund står inför flera större investeringar, bl.a. byggandet av tre nya 
återvinningscentraler och en omlastningsstation, utbyte av sopbilar m.m. Dessa investeringar 
måste till största delen lånefinansieras. Enligt gällande förbundsordning måste samtliga 
medlemskommuner godkänna att kommunalförbundet tar upp nya lån. För att hantera förfarandet 
har förbundet upprättat en femårig investeringsplan och ansöker härmed om att planen godkänns 
för upptagande av lån.

Enligt förbundsordningen är det sedan respektive medlemskommun som beslutar om kommunal 
borgen för de lån som avser investeringar för den egna kommunens avfallskollektiv.

Ärendet behandlas på ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde på måndag före 
kommunfullmäktiges sammanträde.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sydnärkes 
kommunalförbunds investeringsplan 2020-2025 för upptagande av lån upp till 145 miljoner kronor.

Beslutsunderlag 
 TS Godkännande av upptagande av lån enligt investeringsplan 2020-2025, Sydnärkes 

kommunalförbund
 Investeringsplan 2020-2025
 Protokollsutdrag §85 Upptagande av lån
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10 - Riktlinjer för styrelsearvode i 
Vättervatten AB (20/KS/219)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Styrelseledamöter och suppleanter i Vätternvatten AB utför idag sitt uppdrag utan ersättning. I 
aktieägaravtalet som ingåtts mellan delägarna i Vätternvatten AB framgår att ”Aktieägarna ska tillse 
att de styrelseledamöter och suppleanter som utsetts ska åta sig uppdraget utan ersättning såvida 
inte bolagsstämman genom beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna 
(dvs. kvalificerad majoritet) beslutar om att arvode ska utgå”.

Ägarsamrådet har beslutet att rekommendera respektive kommun att besluta om att rösta för att 
fastställa förslaget till arvodesriktlinjer på nästa bolagsstämma.

Förslaget innebär att styrelseledamöter eller suppleanter som sammanlagt fullgör 
förtroendeuppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till sammanträdesersättning och ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. Förslaget innebär också att styrelseledamöter ges rätt till årsarvode.

Ärendet behandlas på ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde på måndag före 
kommunfullmäktiges sammanträde.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens stämmoombud får i 
uppdrag att vid bolagsstämma för Vätternvatten AB rösta för att anta förslaget till arvodesriktlinje. 

Beslutsunderlag 
 TS Riktlinjer styrelsearvode i Vätternvatten AB
 Förslag arvodsriktlinjer Vätternvatten till ägarsamråd 200617
 Minnesanteckningar ägarsamråd 200617
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11 - Svar på motion om anläggande av 
ängsmarker (19/KS/208)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om anläggande av ängsmarker. Motionen väcktes på 
fullmäktiges sammanträde 2019-11-25.

Motionärerna yrkar att kommunen tar fram en plan på lämpliga ytor där ängsmark kan anläggas, 
att kommunen anlägger och sköter ängar för gynnande av biologisk mångfald samt att kommunen 
informerar om detta och uppmuntrar näringsidkare och kommuninvånare att arbeta i samma anda.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen. Yttrande har inhämtats från drift- och 
serviceförvaltningen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen bifalls.

Beslutsunderlag 
 Svar på motion om anläggande av ängsmarker
 Motion om anläggande av ängsmarker
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12 - Anmälan av motion om förskolelokaler i 
Hallsberg (20/KS/213)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ulrika Björklund (M) har inkommit med en motion om förskolelokaler i Hallsberg.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag 
 Motion om förskolelokaler i Hallsberg
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13 – Obesvarade motioner Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Nedan listas obesvarade motioner:

 Motion om anläggande av ängsmarker (inkom 2019-11-11) - besvaras på sammanträdet.
 Motion om införande av nollbasbudget (inkom 2020-11-23)
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14 - Förslag från kommuninvånare 2020 
(20/KS/3)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under perioden 12 november - 3 december har fem förslag från kommuninvånare inkommit.

Förslagen som inkommit gäller följande:

 Belysning i lekpark, Pålsboda
 Belysning i lekpark, Pålsboda
 Asfalterad bana för street hockey och inlines, Pålsboda
 Asfaltera isbanan på Pålsboda idrottsplats
 Utomhusgym, Pålsboda

Beslutsunderlag 
 Förslag från kommuninvånare 201214
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15 – Meddelanden Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Inga meddelanden har inkommit under perioden 12 november - 3 december.

Page 17 of 92



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-14  

16 – Ledamöternas frågestund Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till 
nämndordförande och gruppledare i nämnd. Frågan ska av enklare karaktär som inte kräver några 
förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast kl 12:00 på sammanträdesdagen och ska av 
ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Ordförande kan tillåta att fråga som 
lämnas in senare får ställa under sammanträdet om det är angeläget. Debatt får förekomma endast 
mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.
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17 – Sammanträdets avslutning Föredragande  
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Avsägelser och fyllnadsval

4

20/KS/18
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Taxa för Plan- och geodataverksamheten

5

20/KS/198
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/KS/198 

Förslag till Taxa för Plan- och geodataverksamheten

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 Hallsbergs kommun använt sig av är framtagen av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) med ursprung från 2011. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta reviderad taxa för Plan- och Geodata
2. att besluta att taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2021

Ärendet 
En justering av gällande Taxa för Plan- och geodataenhetens verksamhet måste genomföras. 
Skatteverket har meddelat att moms ska tillkomma vid utsättning/utstakning samt för 
nybyggnadskarta vid de tillfällen då nybyggnadskartan inte är en myndighetshandling. Om 
kommunen bedömer att det behövs en nybyggnadskarta är det en myndighetshandling. Om den 
sökande själv vill ha en nybyggnadskarta, även om det inte är ett krav från kommunen, ska moms 
tillkomma. Förvaltningen har därför tagit fram en riktlinje för att bedöma när nybyggnadskarta ska 
begäras. Förslaget innehåller också en ny tidsersättning för handläggning med 900 kr/tim för 
planhandläggning och 800 kr/tim för geodatahandläggning. Detta för att anpassa till dagens 
personalkostnader. Om tidsersättningen används vid myndighetsutövning är den momsbefriad, 
annars tillkommer moms med 25 %.

En mer genomlysning av befintlig taxekonstruktion för plan- och geodata kommer att genomföras 
2021. Sveriges kommuner och regioner ser över finansiering, utförande och mallar för ta ut 
planavgifter och avgifter för geodata. Plan och bygglovstaxan från 2011 upphör att gälla i sin helhet 
då en separat Taxa för Bygglov och Strandskyddsdispenser har antagits.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Taxa för Plan- och geodata 2021, inkl bilaga Riktlinjer för krav på nybyggnadskarta
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Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av:  Kommunfullmäktige 20XX-XX-XX
Datum: 2020-XX-XX
Ärendenummer: 20/KS/198

Taxa för Plan- och Geodata
Hallsbergs kommun
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Datum

2020-XX-XX
Ärendenummer

20/KS/198
Sida

2(16)

Innehållsförteckning
1 Inledning......................................................................................... 3

2 Tidigare Taxa.................................................................................. 3

3 Beräkning av avgifter enligt taxan.................................................. 3

4 Plantaxa.......................................................................................... 5

4.1 Beräkning av avgifter enligt taxan........................................................................ 5
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter....................................................... 5

4.2 Tabell 1 Objektsfaktorer....................................................................................... 6
4.3 Tabell 2 Tidsersättning......................................................................................... 7
4.4 Tabell 3 Underrättelse och expediering............................................................... 7
4.5 Tabell 4 Avgift för planbesked.............................................................................. 7
4.6 Planbesked -Ärendekategorier............................................................................. 7
4.7 Tabell 5 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner................................ 8

5 Geodatataxa................................................................................... 9

5.1 Tabell 7 Avgift för nybyggnadskarta..................................................................... 9
5.2 Tabell 8 Avgift för utsättning.............................................................................. 11
5.3 Tabell 9 Lägeskontroll........................................................................................ 12
5.4 Tabell 10 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information.......... 13
5.5 Tabell 11 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt................................. 14
5.6 Tabell 12 Tidsersättning..................................................................................... 14

Bilaga 1 Riktlinjer för kommunens krav om nybyggnadskarta och 
utsättning..................................................................................... 15
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Datum

2020-XX-XX
Ärendenummer

20/KS/198
Sida

3(16)

1 Inledning
Denna taxa gäller för Plan- och geodataenhetens verksamhet inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och 
bygglagen (2010:900) eller kommunallagen (2017:725), om inget annat 
anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den 
aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte 
momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser 
med tillhörande tabeller och bilagor.

2 Tidigare Taxa
Tidigare taxa för Plan- och geodataenhetens verksamhet är från 2011 och 
upphör i sin helhet att gälla.

3 Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en 
tusendel av gällande prisbasbelopp (mPBB) enligt socialförsäkringsbalken 
(2010:110) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den 
tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp 
kräver. Därutöver har justeringsfaktor N 0,8 lagts till funktionen i syfte att 
anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom Hallsbergs kommun.

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
KOM Faktor för kommunicering 
KF Kartfaktor 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp  
MF Mätningsfaktor 
N Justeringsfaktor  
OF Objektfaktor 
PF Planavgiftsfaktor Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor 

x mPBB x N. 
Planavgift beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). 
Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean (BYA) + öppenarean (OPA). 
Kartavgift beräknas efter markarean. 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk 
Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean 
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 
Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. 
Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 
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2020-XX-XX
Ärendenummer

20/KS/198
Sida

4(16)

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
Betalning av avgift 
Betalning av avgift ska ske inom den tid som anges i fakturan. Betalas inte 
avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan 
tas ut i förskott. 
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 
Beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § 
plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ett beslut ska 
lämna in överklagandet till kommunen inom tre veckor från den dag 
beslutet delgavs.
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Datum

2020-XX-XX
Ärendenummer

20/KS/198
Sida

5(16)

4 Plantaxa
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 

4.1 Beräkning av avgifter enligt taxan 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av 
gällande prisbasbelopp (mPBB) enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) samt 
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N 
läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 
kommunen.  
Kommunfullmäktige kan besluta om faktor N, dock alltid med beaktande av 
självkostnadsprincipen, se ovan.  

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
KOM Faktor för kommunicering 
KF Kartfaktor 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp  
MF Mätningsfaktor 
N Justeringsfaktor  
OF Objektfaktor 
PF Planavgiftsfaktor  
  
 Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 
Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. 
Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.   
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4.2 Tabell 1 Objektsfaktorer 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar 
– beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt 
tabeller nedan. Vid area större än 10 000m2 höjs OF med 1 per 1 000 m².

 
*I separat ärende, t.ex. komplementbyggnader, carport, taktäckta 
uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap. 4–6 §§), skärmtak, 
glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.  

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den 
sammanlagda BTA + OPA. 
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn 
efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.  

Area (m2) – BTA + OPA OF

0–24 0 

25–49* 2 

25–49 4 

50–129 6 

130–199 8 

200–299 10 

300–499 14 

500–799 20 

800–1199 26 

1 200–1 999 36 

2 000–2 999 46 

3 000–3 999 56 

4 000–4 999 64 

5 000–5 999 72 

6 000–7 999 88 

8 000–10 000 100 
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4.3 Tabell 2 Tidsersättning 
Kategori Timpris

 Handläggare 900 

 
Vid myndighetsutövning ingen moms, annars tillkommer moms 25%.
  

4.4 Tabell 3 Underrättelse och expediering  
Denna taxa används när kommunicering krävs.  
Avgift = KOM x mPBB x N 

Antal Kommentarer KOM

Sakägare 1–5   40 

Sakägare 6–9   60 

Sakägare 10-  120 

Kungörelse   + faktisk annonskostnad 80 

 

4.5 Tabell 4 Avgift för planbesked 
Typ av besked Avgift

Planbesked (se nedan) Tidsersättning (dock minst 200 mPBB) 

 

4.6 Planbesked -Ärendekategorier 
Enkel åtgärd 
200 mPBB eller tidsersättning.  

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av 

bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller 
tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller 
övriga projekt med en markareal om högst 2 000 m2 eller ändrad 
markanvändning till något av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär.

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 
enkelt planförfarande. 
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Medelstor åtgärd 
300 mPBB eller tidsersättning  

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier 
för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor 
åtgärd. 
 
Stor åtgärd 
400 mPBB eller tidsersättning  
 
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 
100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 
m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 
markareal eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
 

4.7 Tabell 5 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner  
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, 
ändras eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om 
antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.  

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och 
parternas åtagande i övrigt. 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, 
t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras 
planavgiften i motsvarande grad. 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § 
PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock 
debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från 
planen (tolkningsutrymmet). 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas 
planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.  

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre 
detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den 
gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har stöd 
i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 
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För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas 
enligt tabell 1. 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas 
planfaktor som för nybyggnad. 

Tidsersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex 
där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov 
som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA 

Planavgift tas inte ut för 
 nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 25 

m² 
 tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 25 m² 

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: 
vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, efter antagande 50 % 
Planavgift: mPBB x OF x PF x N 
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 
000 m².  Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102
 

  Planfaktor (PF)
Nybyggnad

PF
Tillbyggnad

PF
Ändring

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl program 220 100 100 

Detaljplan exkl program 140 60 60 

Fastighetsrättsliga 
åtgärder i detaljplan 

80 40 40 

5 Geodatataxa
Justeringsfaktorn (N) = 0,8 i samtliga tabeller gällande Geodatataxan.

5.1 Tabell 7 Avgift för nybyggnadskarta
Moms 25 % tillkommer i de fall där nybyggnadskartan inte är en 
myndighetshandling, det vill säga en handling krävd av kommunen.

Nybyggnadskarta krävs om myndighetsnämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas, se bilaga. 
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Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta 
m.m. 
Avgift = mPBB x NKF x N 

Nybyggnadskarta (F) NKF eller 
tidsersättning Full-
ständig nbk

NKF Enkel 
nybyggnadskarta 

Kartan innehåller fastighetsgränser, 
höjder, befintliga byggnader, plan-
information och anslutningspunkter
Enbostadshus/enstaka byggnad 
Oavsett tomtyta

150 70

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

150 70

2 000–4 999 m2 250 90
5 000–9 999 m2 350 120
10 000–15 000 m2 450 150
Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbedöm-

ning/nedlagd tid
Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet 

Tidsersättning Tidsersättning

Komplettering av nybyggnadskarta 40 40 
Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta

Tidsersättning Tidsersättning

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet 

Tidsersättning Tidsersättning

Alla övriga åtgärder Tidsersättning Tidsersättning

Kartutdrag (K)
Kartan innehåller fastighetsgränser, vägar, ev. planinformation och 
befintliga byggnader (fältkontroll utförs inte).
Avgift = mPBB x KF
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Åtgärd KF eller 
tidsersättning

Analog karta normaltomt = max 2000 m² 15

Digital karta normaltomt = max 2000 m² 15+15
Digital karta för större områden än normaltomt Tidsersättning  

5.2 Tabell 8 Avgift för utsättning
Moms 25 % tillkommer, ej myndighetsutövning.
Utsättning kan utföras av myndighetsnämndens personal eller annan med 
grundläggande verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren 
föreslår. 
Utsättningsavgift = mPBB x UF x N
Grovutsättning kostar 40 % av priset för utsättning.

Beskrivning UF

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
1–199 m2 180                                    
200–499 m2 210                                     
500–999 m2 240                                    
1000–1 999 m2 290                                   
2 000–2 999 m2 340                                  
Större än 3000 m2 390                                     
Tillägg per punkt utöver 4 10                                  
Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under förutsättning 
att det ingår i samma beslut.

Anbudsförfarande

Utsättning, detaljpunkter, mätningslinjer och 
arbetsfixar

Tidsersättning se tabell 2

Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus 
m.m. till en- och tvåbostadshus (4 punkter).

Utsättningsfaktor 
UF

15-199 m2 70                                  
Tillägg per punkt utöver 4 5                            
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Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter) Utsättningsfaktor 
UF

15-199 m2 50
200-1 000 m2 100
Tillägg per punkt utöver 4 5

Övrig utsättning Utsättningsfaktor 
UF

Plank eller mur 50
Transformatorstation 70
Utsättning, detaljpunkter, mätningslinjer och 
arbetsfixar

Tidsersättning se 
tabell 2, se även 
tabell 27

Gränsutvisning Utsättningsfaktor 
UF

Första gränslinjen 50
Tillägg per punkt 10

5.3 Tabell 9 Lägeskontroll
Moms 25 % tillkommer, ej myndighetsutövande.
Avgift = mPBB x MF x N
Lägeskontroll för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2. 
Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda 
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF)

50–199 m2 75
200–499 m2 90
500–999 m2 110
1 000–1 999 m2 130
2 000–2 999 m2 150
3 000–5 000 m2 170
Tillägg per punkt utöver 4 2
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Komplementbyggnad – nybyggnad 
garage/uthus till en- och tvåbostadshus 

(4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

50–199 m2 40
Tillägg per punkt utöver 4 1

Tillbyggnader – nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF)

50–199 m2 40
200–1 000 m2 80
Tillägg per punkt utöver 4 1

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid 
tillbyggnad gäller anbudsförfarande. 

Lägeskontroll utföres endast efter särskild överenskommelse, med 
byggherren eller krav från byggnadsinspektör i samband med Tekniskt 
samråd, OBS moms tillkommer.

5.4 Tabell 10 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk 
information

Avgift per HA = mPBB x KF x N
Moms 6 % tillkommer.

Kommentar
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en 
blandning av skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas 
vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala 
kartmaterialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av 
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materia-
let för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt 
begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Primärkarta
Innehåll i kartan

Informationsandel 
i %

KF

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9
Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9
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Vägar, järnvägar, adresser 20 6
Höjdinformation 20 6
All information 100 30

Övriga digitala kartprodukter KF
Översiktlig karta 2
Stadskarta 1,5

Stadsmodell 3D KF
Byggnader med takkonstruktion 7,5
Byggnadskuber 5
Terrängmodell, ytor 6,25
Höjdgitter 5

Snedbild/fotografi KF
Kommersiellt bruk (digital bild) 25
Privat bruk (digital bild) 6

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

5.5 Tabell 11 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
Avgift = mPBB x MF x N
Moms 25 % tillkommer, ej myndighetsutövning.
Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N.

Objekt MF
Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
(minimum 3 punkter per beställning)

  10

Förklaring: Gäller även permanenta äldre polygon- och fixpunkter, 
koordinater inkl. ev. punktskiss, från o med 2:a >> 10:e punkten  MF=5. 

5.6 Tabell 12 Tidsersättning 
Vid myndighetsutövning ingen moms, annars tillkommer moms 25%.

Kategori Timpris

 Handläggare 800 

Page 38 of 92



Datum

2020-XX-XX
Ärendenummer

20/KS/198
Sida

15(16)

Bilaga 1 Riktlinjer för kommunens krav om 
nybyggnadskarta och utsättning

De grundläggande reglerna för nybyggnadskarta och utsättning ges i PBL. 
Nybyggnadskartor upprättas genom myndighetsnämndens försorg. 
Nybyggnadskarta krävs om myndighetsnämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer/krav för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
Nedanstående riktlinjer/krav anger var och när myndighetsnämnden anser 
att nybyggnadskarta (på vilken situationsplanen ska upprättas) krävs, samt 
när utsättning ska utföras.

Inom detaljplanelagt område

Byggnadstyp Avstånd 
till gräns

Avstånd till 
förbudsområde

Byggnadsarea NBK UTS UTS 
gräns

Huvudbyggnad F Grov och fin -
Komplementbyggnad > 30 m2 E Grov och fin -
Tillbyggnad >= 200 m2 E - -
Tillbyggnad <=1 m E - -
Tillbyggnad <= 1 m E - Ja
Tillbyggnad > 1 m > 1 m < 200 m2 K - -
Byggnad för el, VA K Grov -

Sammanhållen bebyggelse inom VA-verksamhetsområde utom 
detaljplanelagt område

Byggnadstyp Avstånd 
till gräns

Avstånd till 
förbudsområde

Byggnadsarea NBK UTS UTS 
gräns

Huvudbyggnad F Ja -
Komplementbyggnad > 30 m2 E Ja -
Tillbyggnad <= 1 m E - Ja
Tillbyggnad > 1 m K - -

Utom detaljplanelagt område samt utom sammanhållen bebyggelse 
och/eller utom VA-verksamhetsområde

Byggnadstyp Avstånd 
till gräns

Avstånd till 
förbudsområde

Byggnadsarea NBK UTS UTS 
gräns

Huvudbyggnad K - -
Komplementbyggnad > 30 m2 K - -
Tillbyggnad K - -

F = Fullständig nybyggnadskarta
E = Enkel nybyggnadskarta
K = Kartutdrag
NBK = Nybyggnadskarta
UTS = Utsättning
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Tillägg och förtydliganden till Riktlinjer för kommunens krav om 
nybyggnadskarta och utsättning i samband med bygglov

 Bygglovsansökan avseende huvudbyggnad m.m. inom detaljplanelagt område 
alternativt inom sammanhållen bebyggelse i VA-verksamhetsområde ska 
alltid innehålla situationsplan ritad på av myndighetsnämnden godkänd 
nybyggnadskarta. Inom samma områden ska bygglovsansökan avseende 
komplementbyggnad större än 30 m2, innehålla situationsplan ritad på enkel 
nybyggnadskarta som är godkänd av myndighetsnämnden. Utom 
detaljplanelagt område samt utom sammanhållen bebyggelse och/eller utom 
VA-verksamhetsområde kan situationsplanen för huvudbyggnad, garage, 
uthus m.m. ritas på kartutdrag.

 Ingen nybyggnadskarta krävs för komplementbyggnader som understiger 30 
m2 oavsett om området är detaljplanerat eller inte. 

 Tillbyggnader av befintliga hus kräver endast enkel nybyggnadskarta när 
tillbyggnationen placeras 1 meter eller närmare fastighetsgräns eller 
förbudsområde. Tillbyggnader utanför detaljplanelagt område alternativt 
sammanhållen bebyggelse i VA-verksamhetsområde kräver ingen 
gränsutsättning.

 Utsättning kan utföras av myndighetsnämndens egen personal eller annan 
part som byggherren föreslår. Den person/konsult som byggherren eller 
myndighetsnämnden anlitar för utsättning inom detaljplanelagt område 
alternativt inom sammanhållen bebyggelse i VA-verksamhetsområde 
förutsätts inneha verifierad grundläggande mätningsteknik kompetens.

 I de fall en tillbyggnad ska byggas 1 meter eller närmare fastighetsgräns krävs 
utsättning av denna gräns. Gäller inom detaljplanelagt område alternativt 
inom sammanhållen bebyggelse i VA-verksamhetsområde.

 Bygglovsansökan ska alltid innehålla mått och skalriktig situationsplan. 
Nybyggnadskartan får inte förändras vid framställande av situationsplanen, 
endast nya byggnader och måttsättning får läggas till.     
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/KS/194 

Förändring av kommunens taxa för tillsyn om tobak och liknande 
produkter

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunen ska göra tillsyn vartannat år i butiker 
som omsätter tobaksprodukter för mindre än 50 000 kr per år och att tillsynsavgift bara ska tas ut de 
år som tillsyn sker. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:

1. att anta föreslagen förändring av tillsynen och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter mindre 
än 50 000 kr i tobaksprodukter per år så att tillsyn görs vartannat år.

2. att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år som kommunen gör tillsyn.

Ärendet 
I nuläget sker tillsyn varje år i alla butiker som bedriver försäljning av tobaksprodukter eller liknande 
varor. Detta gör att tillsynsavgiften, som är lika stor för alla, slår olika hårt beroende på hur mycket 
butikerna omsätter. Detta förslag har därför tagits fram för att mildra effekten av avgiften hos de 
mindre butikerna och göra att tillsynen sker på mer lika villkor hos de olika näringsidkarna.

Om en butik har låg omsättning av tobaksprodukter är inte heller behovet lika stort av tillsyn som hos 
butiker med hög omsättning av dessa produkter, vilket också är ett skäl till att minska frekvensen av 
tillsynen hos de mindre butikerna och detta borde då kunna ske utan att risken ökar för att barn och 
unga lider skada.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunförvaltningen

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Riktlinjer och taxa för kommunens arbete enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Protokollsutdrag SAN § 137 – Förändringar av kommunens taxa för tillsyn om tobak och liknande 
produkter
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Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 53 04

Beslutad av: 
Riktlinjer beslutade av Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019-06-19, taxa beslutad av Kommunfullmäktige 2019-
09-23  
Ärendenummer: 19/KS/135

Riktlinjer och taxa för 
kommunens arbete enligt lag 
(2018:2088) om tobak och 
liknande produkter
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1 Riktlinjer för kommunens ansvar enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Genom lagen upphävs 
tobakslagen(1993:581} och lagen(2017:425} om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.
Den nya lagen innebär bland annat att den som säljer tobaksvaror och liknande 
produkter ska ha tillstånd för detta.
I nu gällande tobakslag gäller att butikerna anmäler försäljningen av 
tobaksprodukter till kommunen utan prövning av kommunen.
Enligt övergångsregler gäller att butiker som före lagens ikraftträdande anmält 
försäljning av tobaksvaror till kommunen, enligt nu gällande lag, får fortsätta att 
sälja tobaksvaror fram till 1 november 2019. Efter 1 november gäller att en 
ansökan måste kommit in för fortsatt försäljning. Försäljningen får fortsätta enligt 
den förra lagstiftningen till dess att kommunen fattat beslut i ärendet.
Lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) innehåller bestämmelser 
om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för 
rökning och om användningen av njutningsmedel som till användningssättet 
motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
I detta dokument berörs inte de delar i lagstiftningen som rör rökförbud.
Lagen ska inte tillämpas på produkter som är klassificerade som narkotika enligt 
narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) 
om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
Ifråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska lagen inte tillämpas 
på läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen 
(2015:315) eller lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.
Ifråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare gäller även 
produktsäkerhetslagen (2004:451).

Förtydliganden:
Elektronisk cigarett: en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga 
via ett munstycke, innehållandes en tank eller en patron.
Påfyllningsbehållare: behållare som innehåller vätska med nikotin och som kan 
användas för att fylla på en elektronisk cigarett.
Örtprodukter för rökning: produkter som är baserade på växter, örter eller frukter 
som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning.
Detaljhandel: försäljning till konsumenter.
Part/handel: försäljning till detaljhandlare, inte till konsumenter.
Försäljningsställe: en viss lokal eller ett avgränsat utrymme för detaljhandel.

1.1 Lagens syfte
Den nya lagen är ett led i den strikta reglering som rör framför allt tobaksrökning 
enligt förarbeten till lagen (prop.2017/18:156). Rökningen har stadigt minskat och 
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regeringen vill se ett fortsatt minskat tobaksbruk där rökningen är starkt 
reducerad och inte längre ska utgöra ett stort folkhälsoproblem. Regeringen har 
också ställt sig bakom målet att nå ett rökfritt Sverige 2025. Regeringens avsikt 
med lagförslaget var att den nya lagen ska bidra till att uppnå de uppsatta 
tobakspolitiska målen.
Lagen ska syfta till att begränsa hälsorisker och olägenheter som kan kopplas till 
bruk av tobak och andra produkter som regleras i lagen, e-cigaretter, örtprodukter 
för rökning och njutningsmedel som till användandet Iiknar rökning men som inte 
innehåller tobak. Som i lagen benämns som Iiknande produkter.
Regeringen vill enligt förarbetena avnormalisera rökningen, framförallt för att 
skydda barn och unga.

Allmänna krav

Kommunerna har givits ansvaret för att pröva ansökningar om tillstånd som en 
följd av att kommunerna under många år haft tillsynsansvaret gentemot 
detaljhandeln. 
Genom lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter har regeringen givit 
kommunerna rätt att ta ut avgift för sin tillståndsprövning och för sin tillsyn (8 
kap. 1-2§§). | förarbeten till lagen görs jämförelsen med reglerna och avgifterna 
som rör serveringstillstånd som kommunerna sedan 1996 ansvarat för.
Avgifterna kommunerna får ta ut ska täcka personalkostnader och OH-kostnader 
och följa självkostnadsprincipen i kommunallagen. Kostnaderna ska täcka alla 
delar i kommunernas prövning och tillsyn.

Idag har Hallsbergs kommun ansvaret för handläggningen i Sydnärkekommunerna 
Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxå som rör serveringstillstånd och 
tillsyn av detaljhandel av tobak.
Verksamheten har under alla år från starten 1995 varit självfinansierad genom 
kommunernas avgifter för handläggning och tillsyn i dessa delar.

Tillstånd enligt nya tobakslagen

Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med 
tobaksvaror. 
Tillstånd krävs inte för detaljhandel- eller partihandlare som varken har säte eller 
fast driftställe (butik) för näringsverksamhet i Sverige.
Ett tillstånd kan gälla viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om tillstånd 
avser att bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe (butik), ska tillståndet 
avse viss lokal.

Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig 
att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med 
de krav som ställs upp i den nya tobakslagen. En ansökan måste vara skriftlig.
Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället 
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(butiken) är beläget. Om försäljningsställe saknas meddelas tillstånd av den 
kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av 
den kommun där företaget har ett fast driftställe/försäljningsställe.

Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där företaget har sitt säte 
eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett 
fast driftställe (t.ex. en företagsadress).

Kommunens prövningar

Vid prövning av en ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksprodukter får 
kommunen inhämta yttrande från Polismyndigheten. Myndigheten ska yttra sig 
om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och ska i sina yttranden 
redovisa de omständigheter som ligger till grund för deras bedömning i det 
enskilda ärendet. Är sökanden aktuell eller har varit aktuell i Polismyndighetens 
register med brott som kan vara av betydelse för kommunens bedömning ska 
detta redovisas i yttrandet.
Även yttrande frän Skatteverket och Kronofogdemyndigheten kan begäras in. 
Dock kan kravet också ställas på sökanden att han inkommer med uppgifter från 
dessa myndigheter.

En ansökan om tillstånd för partihandel får dock inte bifallas utan att kommunen 
inhämtat yttrande från Polismyndigheten och Tullverket.

Kommunens lämplighetsprövning ska avse dels sökandens vandel - ekonomisk 
skötsamhet och eventuell tidigare brottslig belastning, dels sökandens 
ekonomiska förhållanden i övrigt.
När en sökande belastas med en dem eller misstanke om brott ska bedömning 
göras i varje enskilt fall utifrån brottets art, svårighetsgrad och om det påverkar 
hans möjlighet att bedriva detaljhandel med tobak och liknande produkter. 
Särskilt allvarligt är brott som har anknytning till butiksrörelsen, ekonomisk 
brottslighet eller tobaksrelaterad brottslighet.
För att kvalificera sig efter att brott begåtts eller att man varit ekonomiskt 
misskötsam ska man visa att man har levt laglydigt och ekonomiskt skötsamt 
under en viss tid. Den så kallade karenstiden kan variera med hänsyn till brottets 
art.

Vid en ansökan om tillstånd kan kommunen begära in en finansieringsplan och 
uppgifter om finansieringen av verksamheten, för att motverka att 
försäljningsställen finansieras med illegala medel. Kommunen kan också 
kontrollera att sökanden inte är ekonomiskt beroende av eller ekonomiskt 
underkastad någon som är olämplig att bedriva försäljning av tobak och Iiknande 
produkter. Ett sådant beroende kan begränsa en sökandens möjligheter att själv 
styra sin verksamhet.
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Egenkontroll och uppgiftslämnande

Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild 
kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för 
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram samt se till att personalen får den 
information de behöver för att sköta försäljningen av tobaksprodukter i enlighet 
med lagstiftningen. Till ansökan om tillstånd ska ett egenkontrollprogram bifogas. 
En ansökan kan avslås om egenkontrollprogrammet saknas eller om det inte har 
en lämplig utformning.
Även andra handlingar som behövs för kommunens tillsyn ska presenteras om 
kommunen begär det (t.ex. bolagsbevis, ritningar och andra handlingar) som 
kommunen bedömer krävs för att kunna utöva sin tillsyn.

Under löpande tillstånd ska butiksinnehavaren utan dröjsmål anmäla uppgifter 
om ändrade förhållanden till kommunen som rör butiken eller ägarförhållanden.

Tillstånd vidförändringar av verksamheten

Om den som har ett tillstånd överlåter rörelsen får även lagret av tobaksvaror ingå 
i överlåtelsen om köparen har erhållit ett tillstånd.
Ett tillstånd upphör att gälla utan beslut av kommunen om tillståndshavaren 
försätts i konkurs. Om konkursboet vill driva verksamheten vidare ska en ny 
ansökan göras hos kommunen. En sådan ansökan behandlas med förtur.
Ett konkursbo, eller ett dödsbo, får utan krav på tillstånd sälja tobaksvarorna till 
annan näringsidkare som innehar tillstånd. Ingen försäljning till konsument är 
tillåten i sådant fall. När en verksamhet avvecklas till följd av att tillståndet 
återkallats av kommunen gäller samma förfarande.

Partihandlarens kontrollskyldighet

Partihandlare får endast sälja tillståndspliktiga varor till den som innehar tillstånd. 
Säljaren/partihandlaren ska förvissa sig om att köparen (butiken) har ett giltigt 
tillstånd.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

En näringsidkare får som tidigare inte bedriva detaljhandel av elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försäljningen till 
kommunen. Kommunen ska handlägga anmälningarna och utöva tillsyn över 
dessa produkter.

Åldersgränser

Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller 
på annat sätt lämnas ut till den som inte fyllt 18 år. Den som lämnar ut varan ska 
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förvissa sig om att kunden är 18 år.
Om det finns anledning att tro att varan ska lämnas vidare till någon som inte är 
18 är, får den inte lämnas ut (säljas).

2  Tillsyn
Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som ska säljas till 
konsument ska vara försedda med hälsovarningar (texter och illustrationer) som 
upplyser om hälsorisker med rökning (kap.3 lagen 2018:2088).
Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska vara 
försedda med hälsovarningar och ett informationsblad.
Tillverkaren och importören ansvarar att förpackningarna förses med 
hälsovarningar enligt föreskrifter. Regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om hälsovarningar. Om varan saknar 
hälsovarning (eller informationsblad) enligt föreskrifterna får varan inte säljas till 
konsument. Avseende tobaksvaror får heller inte varan säljas till detaljhandlare 
om hälsovarning enligt föreskrifter saknas.

Kommunen ska utöva tillsyn över detaljhandeln av tobak och liknande produkter. 
Kommunen utövar tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs när det 
gäller hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning 
på produkterna på försäljningsstället.
Kommunen utövar också tillsyn över marknadsföringen på eller i anslutning till 
försäljningsstället. Viss marknadsföring avseende tobaksvaror får förekomma 
inomhus som inte är påträngande och som inte kan ses utifrån. För elektroniska 
cigaretter gäller att ingen marknadsföring är tillåten.

Kommunen utövar också tillsynen över rökfria miljöer. Det ansvaret vilar inte på
tillståndsenheten utan på andra avdelningar inom kommunen.
Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning för kommunerna avseende 
kraven på hälsovarningar (varningstexter och illustrationer) på produkterna. 
Länsstyrelserna ska utöva tillsyn över kommunernas verksamhet och även biträda 
kommunerna med information och råd m.m.

Kommunen får återkalla ett tillstånd om:

– tillståndet inte längre nyttjas.
– tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande.
– det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på
försäljningsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren ingripit.
– tillståndshavaren har meddelats en varning utan att bristerna rättats till.

Istället för en återkallelse kan kommunen meddela en varning, om varning
bedöms såsom en tillräcklig åtgärd. En varning får också meddelas vid allvarliga 
eller återkommande brister.

Vid tillsyn över detaljhandel av elektroniska cigaretter kan kommunen vid brister 
meddela ett försäljningsförbud eller varning, om varning bedöms såsom en 
tillräcklig åtgärd. Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.
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Vid tillsynen har kommunen rätt till upplysningar som bedöms behövas vid 
tillsynen samt rätt till tillträde till alla butikens tillhörande lokaler. 
Polismyndigheten som också är en tillsynsmyndighet ska på begäran av 
kommunen vara behjälplig vid kommunens tillsyn. Kommunen och polisen ska i 
sina roller som tillsynsmyndighet underrätta varandra om förhållanden som kan 
vara av betydelse för tillsynen.
Kommunen ska skicka kopia på de beslut man tar enligt denna lag till 
Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och Länsstyrelsen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror utan tillstånd kan 
dömas för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst två år. Om 
brottet är grovt kan man dömas till lägst sex månader och högst sex års fängelse.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror som saknar korrekta
hälsovarningar kan dömas till olovlig tobakshantering till böter eller fängelse i 
högst sex månader. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
säljer tobaksvaror eller elektroniska cigaretter, eller påfyllningsbehållare, till den 
som inte fyllt 18 år.

Kommunen planerar sin tillsyn i en tillsynsplan som antas för varje år. Dock ska 
målet vara att varje försäljningsställe ska få minst ett besök per år med undantag 
för butiker med lägre omsättning av tobaksprodukter än 50 000 kr/år som ska få 
ett besök vartannat år. Kommunen skriver och expedierar ett tillsynsprotokoll för 
varje genomförd tillsyn.
Upptäcker kommunen brister vid tillsynen planeras ytterligare ett tillsynsbesök in 
för återbesök. Kvarstår bristerna vid återbesöket kommer ett nytt återbesök göras 
och kommunen kommer då att debitera försäljningsstället 2000 kr för det extra 
återbesöket.
Är bristerna av allvarligare art eller inte åtgärdade vid återbesök två kan 
kommunen meddela en varning eller återkalla tillståndet.

Tillståndet kan också återkallas om det framkommer uppgifter eller brister hos en
tillståndshavare som är av sådant slag att de skulle utgöra hinder mot att meddela 
tillstånd.
Detsamma gäller om bristerna funnits redan vid meddelandet av tillståndet, men 
uppdagats senare.

2.1 Kontrollköp
Kommunen får använda sig av kontrollköp för att påminna handlarna om deras 
skyldighet att förvissa sig om åldern på den som köper tobaksvaror m.m. 
Kontrollköp betraktas inte som ett tillsynsbesök. Vid kontrollköp får endast anlitas 
personer som fyllt 18 är. Efter genomfört kontrollköp ska kommunen snarast 
underrätta detaljhandlaren om resultatet. Resultatet av kontrollköpet får inte 
användas för administrativa åtgärder av kommunen, såsom varning eller 
återkallelse.
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3 Avgifter
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av en ansökan enligt lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunen får också ta ut avgift 
för sin tillsyn enligt samma lag. Avgifternas storlek beslutas av 
kommunfullmäktige.

De nya kraven på kommunerna i och med tillståndsplikten kommer medföra 
ökade kostnader för kommunens tobakshandläggning. Dels vad avser den ökade 
omfattningen av tillsynen enligt nya lagen, dels vad avser den omfattande 
prövningen kommunen ska göra för att utröna sökandens personliga och 
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt i ärendet. Nedan finns 
samlade avgifterna för handläggning och tillsyn enligt riktlinjerna. Avgifterna är 
beräknade efter hur mycket arbetstid som avsätts på varje enskilt ärende.

Kommunala avgifter enligt självkostnadsprincipen behöver inte motsvara 
kostnaden i varje enskilt ärende utan kan beräknas efter schablon. Avgifterna kan 
variera mellan kommunerna i landet beroende på att de faktiska kostnaderna är 
olika och att också ambitionsnivån kan vara olika mellan kommuner. 
Ambitionsnivån regleras i kommunernas riktlinjer och i tillsynsplaner mm.

3.1 Ansökningsavgifter
Ansökan om permanent tillstånd

Ansökan för att erhålla ett permanent försäljningstillstånd kräver ett omfattande
remissförfarande. Polis, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten ska yttra sig i 
ärendet. Remisshandlingar ska skickas ut till dessa myndigheter, bevakas och 
remissyttranden ska bedömas och arbetas in i utredningen/beslutsunderlaget. Det 
tänkta försäljningsstället ska besökas och tid med sökanden ska avsättas. 
Finansieringen av en köpeskilling ska eventuellt bedömas. Den totala 
handläggningstiden från diarieföring till meddelande av beslut är ca 2 månader.
Effektiv arbetstid bedöms vara 8-10 tim.
En motsvarande ansökan för partihandelstillstånd kräver samma förfarande och 
samma arbetsinsats och ska därför belastas med samma avgift. Avgift 7 000 kr.

Anmälan om väsentligt ändrade ägarförhållanden

Anmälan om ändrade uppgifter enligt 5 kap. 7 § ska göras utan dröjsmål till 
kommunen. Det kan t.ex. avse en ändring av försäljningsställets storlek eller 
ändring av bolagsman eller styrelse. Avser ändringen bolagsman eller styrelse ska 
kommunen öppna ett tillsynsärende och utreda förändringen i bolaget. En sådan 
anmälan som avser väsentligt ändrade ägarförhållanden eller om ett bolag med 
tillstånd säljs eller en delägare byts ut eller kommer till liknar i många delar en 
nyansökan och det är därför motiverat med en extra avgift. De nya delägarna ska 
prövas, vandelsprövas och finansieringen ska prövas. Avgift 5 000 kr.
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Ansökan om tillfälligt tillstånd

Ansökan för tillfälliga tillstånd för detaljhandel kan avse försäljning några dagar 
under t.ex. en mässa eller under en festival. En sådan ansökan som avser en 
kortare period eller under några få dagar kräver oftast endast en remiss till 
polisen och arbetstiden beräknas vara ca en dag. Tillsynsavgift tas inte ut för 
denna typ av tillstånd. Avgift 2 000 kr.

Ansökan om säsongstillstånd

Ansökan för säsongstillstånd kräver en liknande arbetsinsats som en nyansökan 
men inte lika mycket tillsyn. Heller kräver säsongstillstånd inget administrativt 
arbete under övriga året. Det är rimligt att en sådan ansökan debiteras med en 
avgift motsvarande den ärliga tillsynsavgiften som gäller för ett permanent 
tillstånd (5000 kr) för att inga konkurrensfördelar ska följa av ett säsongstillstånd. 
Tillsynsavgift tas inte ut för denna typ av tillstånd. Avgift 5 000 kr.

3.2 Tillsynsavgifter
Årlig tillsynsavgift

Kommunens tillsyn består av flera delar. En administrativ del, inre tillsyn, och en 
kontroll på försäljningsstället, yttre tillsyn. Delar av den information som i olika 
sammanhang ges till tillståndshavare kan betraktas som förebyggande tillsyn.
Den inre tillsynen består i planering av tillsyn, kontakter med andra myndigheter, 
efterarbete som rapportskrivning och kommunicering, utarbetande av 
beslutsunderlag och underhåll av register. Det är rimligt att tillståndshavare bidrar 
till denna del av kommunens arbete och inte endast den del som direkt rör 
försäljningsstället i form av den yttre tillsynen.
Den tillsynsavgift som tas ut ska bidra till alla delar i tillsynen. Med beräkningen 
att kommunen gör minst ett tillsynsbesök per är per försäljningsställe samt 
arbetar med förebyggande tillsyn och inre tillsyn ska avgiften per butik och år vara 
5 000 kr. För de butiker med lägre omsättning av tobaksprodukter än 50 000 kr/år 
och får tillsyn vartannat år tas avgiften ut vartannat år. Tillsynsavgiften på 5 000 kr 
tas ut de år kommunen gör tillsyn.  

Extra tillsynsavgift vid återbesök.

Om kommunen upptäcker brister i försäljningsstället vid tillsynen uppmanas 
tillståndshavaren att åtgärda bristerna. Kommunen gör då inom 14 dagar 
ytterligare tillsyn i försäljningsstället för att utröna om bristerna åtgärdats, ett 
återbesök. Kvarstår bristerna krävs ytterligare ett återbesök som debiteras med 2 
000kr. Att det extra återbesöket debiteras gynnar efterlevnaden av lagstiftningen 
samtidigt som kommunen kan ta ut en avgift för sina extra kostnader som ett 
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tredje besök innebär.
Alternativet torde vara att alla tillståndshavare skulle bidra med höjd avgift för 
dessa extra återbesök.

Tillsynsavgift för institutioner

Institutioner (vårdinrättningar, anstalter, företagscafeterior) som inte kräver 
tillsyn i större omfattning besöks på uppkommen anledning varför tillsynsavgiften 
bestäms till 1500 kr/besök.

Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter

Avgift för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kan kräva flera 
återbesök varför avgiften bör motsvara extra tillsynsavgift vid återbesök. För 
elektroniska cigaretter gäller anmälningsplikt till kommunen. Inget tillstånd krävs 
för att sälja denna typ av produkter till allmänheten. Dock har dessa produkter 
strängare marknadsföringskrav. Avgift 2000 kr.

3.2 Sammanställning Taxor.
Ansöknings- och prövningsavgifter

Ansökan permanent tillstånd 7 000 kr
Väsentligt ändrade ägarförhållanden 5 000 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd 2 000 kr
Ansökan om säsongstillstånd 5 000 kr

Tillsynsavgifter

Årlig tillsynsavgift permanent tillstånd 5 000 kr (tas ut de år kommunen gör tillsyn)
Extra tillsynsavgift vid återbesök 2 000 kr
Tillsynsavgift för institutioner 
per besök 1 500 kr
Tillsynsavgift för elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 2 000 kr 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-10-28

 Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Tid Plats 
13:00-17:00 Sottern, kommunhuset Hallsberg  

Övriga 
 

Jaana Jansson (Förvaltningschef)
Karin Björnram (Ekonom)
Josefin Bäck (Nämndsekreterare)
Patrik Ehrenström Germer (Tobaks- och alkoholhandläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §137

Ordförande _________________________________________________________________
Veronica Wallgren

Justerare _________________________________________________________________
Inger Hellqvist

Sekreterare _________________________________________________________________
Josefin Bäck

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Beslutande ledamöter 
 

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Olle Isacsson (M) (2:e vice ordförande)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Ulf Ström (S)  ersätter Robert Topalian (S)
Kerstin Larsson (S)  ersätter Peter Hörlin (S) 
(vice ordförande)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-10-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-10-28
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2020-11-02 till och med 2020-11-24

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-10-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 137 Förändringar av kommunens taxa för tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-10-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 137 - Förändringar av kommunens taxa för tillsyn enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
(19/SAN/199)

Ärendebeskrivning 

Differentiering av tillsynen och tillsynsavgiften enligt tobakslagen. Tobaks- och 
alkoholhandläggare redogör för förslaget. 

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social-och arbetsmarknadsnämnden 
besluta
- att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen förändring av 
tillsynen och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter mindre än 50 000 kr i 
tobaksprodukter per år så att tillsyn endast görs vart annat år.
- att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år kommunen gör tillsyn.

Beslut 

Social-och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen förändring av 
tillsynen och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter mindre än 50 000 kr i 
tobaksprodukter per år så att tillsyn endast görs vart annat år.
- att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år kommunen gör tillsyn.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Förslag till ändrad taxa tobak Hallsberg

Paragrafen är justerad
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Förändringar av kommunens taxa för tillsyn 
enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter.

§ 137

19/SAN/199
   

Page 5 of 7Page 58 of 92



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
2020-09-02 Dnr:19/SAN/199

Förändringar av kommunens taxa för tillsyn enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. 

Ärendebeskrivning  
Differentiering av tillsynen och tillsynsavgiften enligt tobakslagen. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social-och arbetsmarknadsnämnden besluta
- att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen förändring av tillsynen 
och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter mindre än 50 000 kr i tobaksprodukter per år så att 
tillsyn endast görs vart annat år. 
- att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år kommunen gör tillsyn.   

Ärendet 
Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla med tillståndskrav för att sälja tobak, lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen omfattar också bestämmelser om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och andra produkter som till 
användningssättet motsvarar rökning men inte innehåller tobak. 

Kommunerna i Sydnärke har under 2019 beslutat om riktlinjer och taxor för ansökan om tillstånd och 
för tillsynen som respektive kommun bedriver enligt tobakslagen. 

Avgifterna som kommunerna tar ut ska täcka personalkostnader och OH-kostnader och följa 
självkostnadsprincipen i kommunallagen. Avgifterna ska täcka alla kostnader i kommunernas arbete 
med tobakslagen. 

Tillsynsavgiften ska täcka kostnaderna för kommunernas tillsyn. Förberedelsetid, resor, tillsyn på 
plats (yttre tillsyn), efterarbete efter avslutad tillsyn. Avgiften ska också täcka den inre tillsyn där 
kommunen regelbundet kontrollerar tillståndshavarnas ekonomiska skötsel samt kostnader för 
registerhållning och statistik. 

Avgifterna har beräknats efter en timavgift på 1 000 kr. (baserad på miljöförvaltningens timavgift 
1095kr)

Yttre tillsyn i butik med kontroll av efterlevnaden vad gäller märkning av tobaksvaror, information, 
kontrollköp m.m. Totalt ca 2,5 tim/per objekt.  

Inre tillsyn med remisser till andra myndigheter och kontroll av ekonomisk vandel, kontroll och 
genomgång av butikens egenkontrollprogram, kommunicering av uppgifter. Totalt ca 1,0 tim/objekt.

Administration av löpande tillstånd samt statistik och eventuella åtgärder samt länssamarbete. Totalt 
ca 1,5 tim/objekt.

Sammantaget blir det ca 5 tillsynstimmar/objekt och år med en avgift på 5 000 kr/år.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
2020-09-02 Dnr:19/SAN/199

Avgifterna är desamma för stora butiker som för små varför avgiften är mer kännbar för de mindre 
butikerna. För att mildra effekten av avgifterna för de minsta butikerna bör tillsynen kunna utföras 
vartannat år i de mindre butikerna som omsätter mindre än 50 000 kr i tobaksprodukter per år.

Kommunen tar endast ut tillsynsavgiften de år man gör tillsyn i butiken vilket medför att också 
avgiften debiteras vartannat år.   

Kommunen ska fortsatt sköta tillsynen av tobaksförsäljningen enligt lagstiftarens intentioner. Dock är 
den butik som har en låg omsättning heller inte i så stort behov av tillsyn som en butik som har hög 
omsättning av tobaksprodukter, varför kommunen torde kunna minska tillsynen i dessa butiker utan 
att risken ökar för att barn och unga lider skada.   

  

Patrik Ehrenström Germer

Alkohol- och tobakshandläggare
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Kommunalt partistöd 2021

7

20/KS/152
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/KS/152 

Kommunalt partistöd 2021

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistöd i december för kommande år 
(2021)  Utbetalning sker i januari månad. Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska 
lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin.

Partistödet består årligen av 20 prisbasbelopp för det år partistödet avser (prisbasbelopp för 2021 
enligt SCB utgör 47 600 kr). Av partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd som fördelas i lika delar 
mellan de partier som är representerade i kommunfullmäktige. 
Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för 
partistöd föregående år (2019) enligt regler för partistöd. 
Partistödet betalas ut under januari månad 2021.

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
att utbetala enligt nedan: 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 354 620 kr
Centerpartiet 107 100 kr
Kristdemokraterna 49 980 kr
Liberalerna 30 940 kr
Miljöpartiet 30 940 kr
Moderaterna 145 180 kr
Sverigedemokraterna 164 220 kr
Vänsterpartiet 69 020 kr

Ärendet 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Kommunalt partistöd 2021
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KOMMUNALT PARTISTÖD 2020
Sida
1(1)

Datum Ärendenummer
20/KS/152

Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen

Kommunalt partistöd 2021

Antal mandat 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 18 mandat 

Centerpartiet 5 mandat

Kristdemokraterna 2 mandat

Liberalerna 1 mandat

Miljöpartiet 1 mandat

Moderaterna 7 mandat

Sverigedemokraterna 8 mandat

Vänsterpartiet 3 mandat

Totalt antal mandat: 45 mandat

Uträkning för partistöd 2021

Partistöd för 2021 utgör totalt: 952 000 kr

47 600 x18 = 856 800kr

47 600 x 2= 95 200kr 

Fördelning per parti

856 800/45= 19 040kr per mandat

95 200/8= 11 900 grundstöd till partiet

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 18 x 19 040 + 11 900 = 354 620 kr

Centerpartiet 5 x 19 040 + 11 900 = 107 100 kr

Kristdemokraterna 2 x 19 040 + 11 900 = 49 980 kr

Liberalerna 1 x 19 040 + 11 900 = 30 940 kr

Miljöpartiet 1 x 19 040 + 11 900 = 30 940 kr

Moderaterna 7 x 19 040 + 11 900 = 145 180 kr

Sverigedemokraterna 8 x 19 040 + 11 900 = 164 220 kr

Vänsterpartiet 3 x 19 040 + 11 900 = 69 020 kr
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Fastställd kostnadsram för kommunstyrelsen 
avseende köp och försäljning av fastigheter

8

20/KS/203
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/KS/203 

Fastställd kostnadsram för kommunstyrelsen avseende köp och 
försäljning av fastigheter

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige beslutade 2019-06-30, KF §42  2019, om ett nytt reglementen för kommunstyrelsen.  
Under särskilda uppgifter fick kommunstyrelsen övergripande ansvar för kommunens 
fastighetsinnehav upp till en fastställd kostnadsram. Beslut om en fastställd kostnadsram behöver 
tas.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att 
fastställa kostnadsramen för kommunstyrelsen avseende köp och försäljning av fastigheter till tre 
miljoner kronor.

Ärendet 
Enligt reglementet ansvarar kommunstyrelsen för köp, försäljning, byte av fastigheter, strategiska 
fastighetsinnehav, markreserv och exploateringsfastigheter, samt avtal om fastighetsreglering av 
fastighet eller del av fastighet inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och eventuellt andra 
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 

Överstiger värdet av fastighetsaffären kostnadsramen ska kommunfullmäktige fatta beslut i frågan. 
Tidigare har kostnadsramen en miljon kronor tillämpats. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Reglemente för kommunstyrelsen
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Godkännande av investeringsplan 2020-2025, 
Sydnärkes kommunalförbund

9
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/KS/182 

Godkännande av investeringsplan 2020-2025, Sydnärkes 
kommunalförbund

Ärendebeskrivning 
Sydnärkes kommunalförbund står inför flera större investeringar, bl.a. byggandet av tre nya 
återvinningscentraler och en omlastningsstation, utbyte av sopbilar m.m. Dessa investeringar måste 
till största delen lånefinansieras. Enligt gällande förbundsordning måste samtliga medlemskommuner 
godkänna att kommunalförbundet tar upp nya lån. För att hantera förfarandet har förbundet 
upprättat en femårig investeringsplan och ansöker härmed om att planen godkänns för upptagande 
av lån.

Enligt förbundsordningen är det sedan respektive medlemskommun som beslutar om kommunal 
borgen för de lån som avser investeringar för den egna kommunens avfallskollektiv.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sydnärkes 
kommunalförbunds investeringsplan 2020-2025 för upptagande av lån upp till 145 miljoner kronor.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Investeringsplan 2020-2025

Protokollsutdrag §85 Sydnärkes kommunalförbund
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Investeringsplan 2020 - 2025 2020-09-11

Underlag för lånebehov i Sydnärkes kommunalförbund

Investering Påbörjas
år

Kalkylerad
utgift, tkr

Omlastningstation för
hushållssopor (kommunalt
avfall) 2021 4 000

Containrar till omlastningen
både i Åmme och den nya i
hallsberg (Tomta) 2021 2 000

ÅVC i Lekeberg 2020 34 000
ÅVC i Laxå 2021 24 000
ÅVC i Hallsberg 2021 40 000
Förvärv av ÅVC i Askersund 2021 21 000
Skärmtak till Asd ÅVC, över
bilar 2021 400
Byggretur i Askersund 2023 2 500
Kärltvätt 100

Utbyte sopbil 2 i Hallsberg 2023 2 000
Utbyte sopbil i Lekeberg 2023 2 000
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Utbyte lastmaskin i Hallsberg 2023 3 000
Utbyte lastmaskin i Laxå 2024 3 000

Utbyte andra fordon, ers.
Kontorsbil, ELY, BUP, GTT etc. 2 000

Extra låneutrymme för
tillkommande behov under
perioden 5 000

SUMMA: 145 000
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Riktlinjer för styrelsearvode i Vättervatten AB

10
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:20/KS/219

Riktlinjer för styrelsearvode i Vättervatten AB

Ärendebeskrivning 
Styrelseledamöter och suppleanter i Vätternvatten AB utför idag sitt uppdrag utan ersättning. I 
aktieägaravtalet som ingåtts mellan delägarna i Vätternvatten AB framgår att ”Aktieägarna ska tillse 
att de styrelseledamöter och suppleanter som utsetts ska åta sig uppdraget utan ersättning såvida 
inte bolagsstämman genom beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna (dvs. 
kvalificerad majoritet) beslutar om att arvode ska utgå”.

Ägarsamrådet har beslutet att rekommendera respektive kommun att besluta om att rösta för att 
fastställa förslaget till arvodesriktlinjer på nästa bolagsstämma.

Förslaget innebär att styrelseledamöter eller suppleanter som sammanlagt fullgör 
förtroendeuppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till sammanträdesersättning och ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. Förslaget innebär också att styrelseledamöter ges rätt till årsarvode.
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att kommunens stämmoombud får i 
uppdrag att vid bolagsstämma för Vätternvatten AB rösta för att anta förslaget till arvodesriktlinje. 

Ärendet 

Styrelseledamöter och suppleanter i Vätternvatten AB utför idag sitt uppdrag utan 
ersättning. I aktieägaravtalet som ingåtts mellan delägarna i Vätternvatten AB 
framgår att ”Aktieägarna ska tillse att de styrelseledamöter och suppleanter som 
utsetts ska åta sig uppdraget utan ersättning såvida inte bolagsstämman genom 
beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna (dvs. kvalificerad 
majoritet) beslutar om att arvode ska utgå”.

Vid ägarsamråd i Vätternvatten AB den 7 mars 2019 gavs i uppdrag till 
kommundirektörerna att gemensamt utreda frågan om arvodering av 
styrelseledamöterna. Ett förslag till arvodesriktlinje arbetades fram och vid 
ägarsamråd den 17 juni 2020 beslutades ”att rekommendera respektive kommun att 
besluta om att rösta för att fastställa förslaget till arvodesriktlinje på nästa 
bolagsstämma”.

Det främsta motivet till att införa arvoden är att bolaget har nått en fas i projektet 
där frågeställningarna är komlexa och det kräver ett mer aktivt styrelsearbete med 
mycket tid och engagemang från ledamöterna.

Förslaget innebär att styrelseledamöter eller suppleanter som sammanlagt fullgör 
förtroendeuppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till sammanträdesersättning 
och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förslaget innebär också en likställighet 
med övriga bolag i koncernen, vars styrelseledamöter har rätt till ersättning.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:20/KS/219

Enligt 1§ i Arvodesriktlinjerna ska respektive kommun meddela hur ersättning ska 
betalas ut i de fall styrelseledamöter eller suppleants årsarvode, genom 
sammanläggning av samtliga förtroendeuppdrag, uppgår till mer än 100 % av 
grundbeloppet. I Hallsbergs kommun föreslås att det följer Hallsbergs kommuns 
beslutade arvodesbestämmelser.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Förslag till arvodesriktlinje Vätternvatten

Minnesanteckningar från ägarsamråd
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ÖREBRO RÅDHUS AB    

Krister Frödin 

 2020-06-12  

Box 30000, 701 35 Örebro 

Drottninggatan 9 

1 (1) 

Till  

Ägarrepresentanter för Vätternvatten AB 

Ordförande och vd i Vätternvatten AB 

 

 
 

Arvodering av styrelseledamöter i Vätternvatten AB 

Vid ägarsamråd i Vätternvatten AB den 7 mars 2019 gavs i uppdrag till 
kommundirektörerna att gemensamt utreda frågan om arvodering av 
styrelseledamöterna och hur den ska hanteras. Återkoppling ska ske på nästa ägarmöte. 
 

Förslag 

Ett förslag till Arvodesriktlinje för Vätternvatten AB, daterad 2020-05-29, har arbetats 
fram. Förslaget innebär att bolagets styrelseledamöter och suppleanter ska arvoderas av 
bolaget. 
 

Utgångspunkt för förslag 

I aktieägaravtalet framgår att ”Aktieägarna ska tillse att de styrelseledamöter och suppleanter som 
utsetts ska åta sig uppdraget utan ersättning såvida inte bolagsstämman genom beslut som fattas med 
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna (dvs. kvalificerad majoritet) beslutar om att arvode ska 
utgå.” 
 
I ägarkommunernas övriga bolag utgår normalt ersättning till styrelseledamöterna. Med 
det som utgångspunkt bör även styrelseledamöterna och suppleanterna i Vätternvatten 
AB uppbära ersättning. Kostnader för bolagets styrelse är en normal kostnad för bolaget 
och därför bör kostnaden för arvodering av styrelseledamöter och suppleanter också 
bäras av bolaget.  
 

Tidsplan 

Arvodesriktlinjen ska diskuteras på ägarsamråd den 2020-06-17. Om ägarna kommer 
överens om att arvoden ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter enligt förslaget 
ska bolagsstämman fatta beslut om detta. Det kan ske antingen vid nästa ordinarie 
bolagsstämma (2021) eller vid extrainsatt bolagsstämma.  
 
 
I tjänsten 
 
Krister Frödin 
Bolagsekonom 
Örebro Rådhus AB 
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 Förslag till Arvodesriktlinje för Vätternvatten AB 

  

 

 2020-05-29  

1 

 

 
 

Förslag till 

Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB 

Bolaget betalar ut arvoden och ersättningar i enlighet med denna riktlinje, som beslutas 
av bolagsstämman. 
 

Allmänna regler  

§ 1 Tillämpningsområde  

Riktlinjerna gäller för, av någon av ägarkommunernas Kommunfullmäktige, utsedda 
styrelseledamöter eller suppleanter i Vätternvatten AB, org nr 559149–1716. 
 
För styrelseledamot eller suppleant som är heltidsarvoderad eller vars årsarvode, genom 
sammanläggning av samtliga förtroendeuppdrag, uppgår till mer än 100 % av 
grundbeloppet enligt bilaga 1 bestämmer respektive kommun hur ersättningen ska 
hanteras och meddelar bolaget hur ersättningen ska betalas ut. 
 
Styrelseledamöter eller suppleanter som sammanlagt fullgör förtroendeuppdrag på minst 
40 % av heltid har inte rätt till sammanträdesersättning eller ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
Varje styrelseledamot eller suppleant ska hålla sig informerad om dessa riktlinjer och 
lämna de underlag och uppgifter som krävs för att riktlinjerna ska kunna tillämpas på ett 
korrekt sätt.  
  
Rätten till ekonomiska förmåner upphör när styrelseuppdraget upphör.  
 
§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera  

Följande sammanträden mm ger rätt till ersättning. Några andra sammanträden eller 
förrättning än de som anges nedan berättigar inte till ersättning. Arvoden betalas ut 
enligt bilaga 1.  
  

a. Styrelsesammanträden.  
b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.  
c. Kurs, konferens, studiebesök, studieresa eller liknande som rör angelägenhet 

som har ett direkt samband med styrelseuppdraget.  
 
 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- 

och semesterförmåner  

§ 3 Förlorad arbetsinkomst  

Styrelseledamöter och suppleanter har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med 
högst det belopp som framgår av bilaga 1.  
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§ 4 Förlorad pensionsförmån  

Styrelseledamöter och suppleanter som inte omfattas av särskilda bestämmelser om 
kommunal pension har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. För att 
ersättning ska ges krävs att ledamoten eller suppleanten kan visa att fullgörande av 
styrelseuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter.  
 
För styrelseledamöter och suppleanter som innehar anställning och inte fyllt 67 år, 
betalas en schabloniserad ersättning ut för förlorade pensionsförmåner. Ersättningen 
följer pensionsavgiften som gäller för kommunala tjänstemän och beräknas på 
sammanlagda ersättningar för förlorad arbetsinkomst under det aktuella inkomståret.  
För att ersättning ska utgå krävs att styrelseledamoten eller suppleanten kan visa att 
fullgörandet av styrelseuppdraget medfört minskade pensionsavgifter. 
 
För styrelseledamöter och suppleanter som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan 
att inneha anställning och som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till 
ersättning för hela förlusten. 
 
§ 5 Förlorad semesterförmån  

Styrelseledamot eller suppleant som har förlorat semesterförmån på grund av sitt 
uppdrag har rätt till ersättning motsvarande det förlorade beloppet. Styrelseledamoten 
eller suppleanten ansöker själv om ersättning. 
 
§ 6 Särskilda arbetsförhållanden m.m.  

Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar nödvändig ledighet för styrelseledamöter och 
suppleanter med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det 
inte kan anses skäligt att de fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande.  
 
Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande.  
 
 

Arvoden m.m.  
 
§ 7 Årsarvode  

Årsarvode utgår till styrelseledamöter och suppleanter enligt bilaga 1.  
 
§ 8 Arvode för sammanträden med mera  

Styrelseledamot eller suppleant, som inte uppbär årsarvode om 10 procent av heltid eller 
mer, har rätt till arvode per sammanträde med ett fast belopp enligt bilaga 1. 
 
§ 9 Resekostnadsersättning  

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts om avståndet 
från den fasta bostaden eller arbetsplatsen överstiger sex kilometer enkel väg.  
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Styrelseledamot eller suppleant har rätt till traktamente samt ersättning för resekostnader 
vid sammanträde eller motsvarande. Traktamente och bilersättning ersätts enligt 
Skatteverkets vid var tid gällande beloppsnivåer.  
 
§ 10 Kostnader för barntillsyn  

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i 
styrelseledamots eller suppleants hem och som inte fyllt 12 år. Om särskilda skäl 
föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas med högst det 
belopp som framgår av bilaga 1.  
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i barnomsorgen.  
 
§ 11 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk  

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 
som vårdas i styrelseledamotens eller suppleantens familj. Ersättning betalas med högst 
det belopp som framgår av bilaga 1. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående.  
 
§ 12 Funktionsnedsatt särskilda kostnader  

Ersättning betalas till styrelseledamot eller suppleant med funktionsnedsättning för de 
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel 
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.  
 
 

Gemensamma regler  
§ 13 Hur ersättning begärs   

För att få ersättning enligt 3 § och 9–12 §§ ska styrelseledamoten eller suppleanten 
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till styrelsens 
sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.  
 
§ 14 Tidsfrister  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar ska i möjligaste mån 
begäras i direkt samband med sammanträdet eller motsvarande, dock senast inom ett år 
från dagen för tillfället då förlusten uppstod.  
  
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast vid utgången 
av januari månad året efter det år förlusten rör eller framställas i samband med 
pensioneringen, dock senast inom två år från pensionstillfället.  
  
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett 
år från dagen för sammanträde eller motsvarande då kostnaden uppstod.  
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§ 15 Tolkning av reglerna   

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs av styrelsen.  
 
 

§ 16 Utbetalning  

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 
 
Ersättningen för förlorad pensionsförmån betalas ut en gång om året, direkt till 
styrelseledamoten eller suppleanten. 
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per kvartal. 
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Bilaga 1 till Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB 
 
Grundbelopp 

Grundbeloppet är 68 400 kr/månad för 2020 (100 % av riksdagsledamöternas arvode) 
 
Arvoden och ersättningar 

 

Årsarvoden  

Årsarvode ordförande, andel av grundbelopp 11,0 % 

Årsarvode styrelseledamot, andel av grundbelopp 3,5 % 

Årsarvode styrelsesuppleant, andel av grundbelopp 3,5 % 

  

Sammanträden  

Grundarvode 565 kr 

Timarvode 155 kr per timme 

Max arvode per dygn 1 805 kr per dygn 

  

Ersättning förlorad arbetsinkomst  

Maxbelopp per timme (1/165 av grundbelopp) 414,50 kr per timme 

Maxbelopp per dygn (8 timmar * maxbelopp/timme) 3 316 kr per dygn 

  

Övriga ersättningar  

Barntillsyn  139 kr per timme 

Vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 139 kr per timme 
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ÖREBRO RÅDHUS AB Minnesanteckningar 

Krister Frödin 

 2020-06-18  

  

Minnesanteckningar ägarsamråd och ägardialog 

Vätternvatten AB 
 
Tid och plats 

Onsdagen den 17 juni 2020, kl. 14:00 – 15:00 via Teams 
 

Närvarande 

Hallsbergs kommun Magnus Andersson, Lena Fagerlund 
Kumla kommun Andreas Brorsson, Daniel Jansson-Hammargren 
Laxå kommun Arne Augustsson, Harry Lundin 
Lekebergs kommun Berth Falk, Gustav Olofsson 
Örebro kommun Kenneth Handberg, Krister Frödin, Rickard Samuelsson 
Vätternvatten AB Ullis Sandberg, Göran Lunander, Lars Ferbe, Liz Hultgren 
 
 
 
 

Ärenden 
 

1. Val av ordförande för mötet 
Kenneth Handberg valdes till ordförande för mötet, öppnade detsamma och fastställde 
dagordningen som den framgår av minnesanteckningarna. 
 

2. Förslag till arvodesriktlinje 
Krister Frödin redogjorde för utskickat förslag till arvodesriktlinje, som också bifogas 
minnesanteckningarna. 
 
Samtliga kommuner ställer sig bakom förslaget i sig. Dock fördes en diskussion om bolaget 
har nått en sån fas att styrelsearbetet är tillräckligt aktivt och komlext för att motivera 
arvodering. Efter föredragning av punkterna 4 och 5 på dagordningen kostaterades att 
bolagets ekonomiska omfattning och komplexitet i tekniska frågor motiverar arvodering. 
 
Beslut 

1. Ägarmötet rekommenderar respektive kommun att besluta om att rösta för att 
fastställa förslaget till arvodesriktlinje på nästa bolagsstämma. 

2. Uppdra till Krister Frödin att förbereda processen med en bolagsstämma per 
capsulam under hösten 2020. 

 

3. Genomgång av utträdesbestämmelser 
Rickard Samuelsson gick igenom innebörden av utträdesbestämmelsen i aktieägaravtalets 
punkt 15. 
 

• Inlösen 
Vid en utträde köper övriga parter dennes aktier i förhållande till sin andel i aktiekapitalet 
för aktiernas kvotvärde (aktiekapitalet dividerat med antalet aktier). 
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• Ersättning för skada, förlust eller kostnad 
Om en delägare utträder och projektet blir av kommer troligtvis inte någon skada ha 
uppstått. Om projektet däremot inte blir av uppstår kostnader för nedskrivningar som då 
inte delas med den som utträtt. Vid utträde kommer därför ett avtal där den utträdande 
parten åtar sig att, om projektet inte blir av, bekosta sin andel av upparbetade kostnader 
fram till utträdet. 
 
Arne Augustsson informerade om att Laxå kommun planerar att ta beslut om sitt 
delägarskap i fullmäktige under hösten 2020 (förmodligen i oktober).  
 

4. Status i projektet 
Ullis Sandberg, Göran Lunander och Lars Ferbe informerade om projektets status. 
 
Bolaget är inne i ett mycket skarpt läge där flera stora och viktiga beslut behöver fattas som 
kräver mycket tid och engagemang från styrelsen. Framförallt val av vattenintag och 
fördjupade utredningar om bergtunneln.  
 
En ny uppdatering av projektets kostnader har gjorts i maj 2020 som landar på 4 miljarder 
kronor (Uppskattning 2016: 3,3 miljarder, 2017: 3,7 och 2019: 4,1)  
 

5. Reviderad tidsplan 
Lars Ferbe föredrog en reviderad tidsplan som bifogas minnesanteckningarna. Som 
redovisats i punkt 4 finns ett antal stora metodvalsfrågor att besluta om inom kort. Detta 
tillsammans med att den ursprungliga tidsplanen byggde på att bolaget skulle vara igång 
2017 leder till följande revideringar: 

• Ansökan till Mark- och miljööverdomstolen är framflyttad från 2020 till första 
halvåret 2021. 

• Drifttagning flyttas fram från 2027 till 2030/2021. 
 

6. Övriga frågor 
Ullis Sandberg underströk den reviderade tidsplanen och påminde ägarrepresentanterna om 
att bolaget erbjudit sig att komma och informera om bolaget och uppmanade kommunerna 
att utnyttja det erbjudandet. 
 
Dokumentationen om projektets status och den reviderade tidsplanen efterfrågades. Dessa 
bifogas minnesanteckningarna. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Antecknat av 
 
 
Krister Frödin 
Bolagsekonom 
Örebro kommun 
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Motionssvar Sida 1 av 2
Datum: 2020-11-11 Dnr: 19/KS/208

Version 1.0

Svar på motion om anläggande av ängsmarker 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om anläggande av ängsmarker. Motionen väcktes på 
fullmäktiges sammanträde 2019-11-25.

Motionärerna yrkar att kommunen tar fram en plan på lämpliga ytor där ängsmark kan anläggas, att 
kommunen anlägger och sköter ängar för gynnande av biologisk mångfald samt att kommunen 
informerar om detta och uppmuntrar näringsidkare och kommuninvånare att arbeta i samma anda.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen. Yttrande har inhämtats från drift- och 
serviceförvaltningen.

Förslag till beslut 
Motionen bifalls.

Utredning 
Kommunstyrelseförvaltningen har, med drift- och serviceförvaltningens yttrande som grund, utrett 
yrkandena i motionen.

Drift- och serviceförvaltningen har anlagt två små ängsmarker som ett första försök att anlägga 
ängsmarker och kommer att göra en utvärdering längre fram av hur detta har fungerat. De två 
testområdena finns på baksidan av Bergööhuset och vid lekparken Tallbacken (Östra Promenaden i 
Hallsberg). Bakom Bergööhuset har en färdig ängsmatta lagts ut på två mindre ytor. Vid Tallbacken 
har parkenheten sått en ängsyta hösten 2018. Marken är torr och mager och borde vara perfekt för 
anläggandet av ängsmark, förhoppningen är att kunna se det färdiga resultatet om ca 3-5 år.

Drift- och serviceförvaltningen har även varit i kontakt med Kumla kommun där man under 2020 har 
gjort ett försök att övergå från gräsmattor till ängsmark genom att sluta klippa gräset och se vad som 
växer upp. Detta har skett med blandat resultat och en utvärdering håller på att göras. Drift- och 
serviceförvaltningen håller kontakten med Kumla för att få höra deras resultat och hur de kommer gå 
vidare.

När utvärdering av Hallsbergs testytor är gjord kommer en mer detaljerad plan att tas fram som 
bland annat kommer att innehålla förslag på platser där det kan vara lämpligt att anlägga ängsytor 
och annan växtlighet som gynnar pollinerande insekter.

Informationsskyltar finns på plats vid ängsytorna bakom Bergööhuset redan nu. Det planeras även 
ett framtagande av information om ängsmarken vid Tallbacken när den tagit sig lite mer för att göra 
reklam och informera om att den finns. Kommunen kommer på detta sätt ett informera och inspirera 
andra om anläggning av ängsmarker.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare
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Bilagor
Motion om anläggande av ängsmarker
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Motion om anläggande av ängsmarker.

Vi i Vänsterpartiet ser med oro pä ängsmarkernas
starka tillbakagäng i skogarna och i värt

odlingslandskap. Specialisering av odlade ytor

och monokultur har minskat lundar och andra
ytor som gynnar biologisk mängfald. Det finns

forskare som anger att endast 10-20 procent

ängsmark äterstär jämfört med läget för hundra
är sedan. Kopplat till det är pollinerande insekter

pä stark tillbakagäng. Forskare räknar med att

detta kammer att fä stora konsekvenser fiir vär
möjlighet att odla mänga av vära grödor Upp till

40 procent av den mat som odlas är ber0ende av
pollinerande insekter.

Hallsbergs kommun har mänga ytor som kan användas för anläggande av
ängsmark. Det kan vara stora gräsmattor men även rondeller och annan mark i

trafikmiljö kan användas. Ytor omkring kommunala anläggningar och runt

industrier i kommunen har ibland lämpliga gräsytor. Hallsberg är dock gynnat
av stora arealer med djup, fet, matjord som inte lämpar sig för anläggande av
ängsmarker. Det gäller att hitta och använda 1ämplig, litet magrare mark.

Traditionellt klippta gräsmattor ser visserligen trevliga ut men kan betraktas

som en biologiska öknar. Om vi gör mänga av vära gräsytor till ängsmark sä blir

det troligen billigare. Skötsel av ängsmark görs med mindre arbetsinsats än

skötseln av traditionella gräsmattor.

Hallsbergs Drift- och Servicenämnd och dess politiska ledning hat redan idag

berömvärt satt detta under lupp och ett par försöksomräden finns igäng. Vi

menar dock att ätgärder brädskar för vär globala miljö. Vi behöver förstärka det

redan inledda arbetet med ängsmiljö och se över all möjlig kommunal mark,
päverka och inleda samarbete med näringsidkare och kommuninnevänare för att

radikalt utöka vära ängsmarker.

Vi föreslär däri"ör att:

— att kommunen tar fram en plan pä lämpliga ytor där ängsmark kan
anläggas
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— att kommunen anlägger och sköter ängar för gynnande av biologisk

mängfald

— att kommunen informerar om detta och uppmuntrar näringsidkare

och kommuninnevänare att arbeta i samma anda

Vänsterpartiet i Hallsberg, 191010

Towe Je eräs

Tryggve Thyréßson

VP/W”vxß7\ NWV/
Veronica Löfling

Sören Pettersson
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Motion till kommunfullmäktige 14 december 2020

Vi har ett stort behov av fler förskoleplatser i Hallsbergs kommun och planerar därför att i närtid 
bygga en ny förskola på södra sidan av tätorten Hallsberg. 

Samtidigt har det visat sig att den stora efterfrågan på särskilt boende, som tidigare prognostiserats 
för Hallsbergs tätort, inte kommer överensstämma med verkligheten. Så vitt vi vet idag kommer 
delar av det nya särskilda boende som nu byggs bakom vårdcentralen inledningsvis att stå tomt. 

Att försöka lösa två problem, brist på förskoleplatser och överskott på platser för särskilt boende, och 
därmed slippa en kostsam nybyggnation av förskola, samt få vinsten av en miljö där barn och äldre 
interagerar med varandra, vore klokt på många vis. Åtskillig forskning har visat på mervärdet av att 
samverka över generationsgränserna. Att tex dela måltider tillsammans och att leka utomhus 
tillsammans. Dessutom skulle det ge oss nya förskoleplatser snabbare i tid än om vi bygger ny 
förskola, där vi inte kommit igång ännu, eftersom byggnationen av särskilt boende redan är 
pågående. 
 
Jag föreslår därför att:

Man snarast försöker omförhandla avtalet kring det nya särskilda boendet för att möjliggöra att även 
kunna inrymma förskoleverksamhet.

Min motion behandlas omgående, då ämnet är brådskande.

Ulrika Björklund, Moderaterna
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Förslag från kommuninvånare
Kommunfullmäktige 2020-12-14

Förslag 1
Belysning i lekpark, Pålsboda
Vore jättefint om ni skulle kunna få igång belysning i lekparken i Pålsboda (Norra Bangatan). Särskilt 
nu till vintern då barnen vill åka pulka. Är kolsvart redan vid kl 16.

Förslag 2
Belysning i lekpark, Pålsboda
Superroligt att se att lekparken vid stora kullen i Pålsboda blev upprustad i somras, något som 
uppskattats av många barn och vuxna boendes i och kring Pålsboda. Men, det saknas belysning. 
Redan i oktober försvårades lekstunderna i lekparken pga den bristande belysningen och nu när 
vintern är här är det inte många timmar barnfamiljer kan njuta av lekparken.
 
Nu börjar pulkaåkningen och alla med barn vet att pulka kan plats i timmar och åter timmar. Oerhört 
viktigt att få till en bra belysning, framförallt nu i Corona tider där vi är många som vistas utomhus! 
 
Tål ju att funderas på.

Förslag 3
Asfalterad bana för street hockey och inlines, Pålsboda
En asfalterad isbana för street hockey o inlines på sommaren. En aktivitet som många barn hålls med 
men just nu kör på gatorna. Vore roligt om de hade en fast punkt som är säkrare för dom.

Förslag 4
Asfaltera isbanan på Pålsboda idrottsplats
Asfaltera isbanan på pålsboda idrottsplats så kan barn och ungdomar använda den året runt och 
spela inlinehockey/innebandy på sommarhalvåret och blir lättare och spola is på vinterhalvåret.

Förslag 5
Utomhusgym, Pålsboda
Det har talats om ett utomhusgym i Pålsboda och det är på tiden att ett sådant uppförs, gärna i 
anslutning till elljusspåret och/eller Idrottsplatsen. Det vore positivt för medborgare i alla åldrar.
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