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Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - 
Justering 
(2019 KS0055)

Beslut
Ärendet ska återremitteras för att arbetas om utifall att organisationsförändringen inte går 
igenom.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om justering av resultat- och ekonomisk plan.

Handlingar i ärendet
 §234 KS Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering
 191128 Förslag protokoll - förändringar ny ev organisation
 Bilaga 1 REP 2020-2023 - justering ny organisation
 191128  REP 2020-2023 justering - räkenskaper - justering ny organisation
 Förslag från KF-presidium om revisionens budget
 191028 Förslag protokoll REP - FRAMTID HYLTE 2.0 (KS-förslag)
 191028  REP 2020-2023 justering - räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0 (KS-

förslag)
 191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0 (KS-förslag)
 Cesam 191104
 Cesam 191030
 §296 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering
 Jämförelse taxor SBN (2019-11-05)
 Budgetberedningens förslag Nya eller förändrade taxor inför 2020
 1 Taxa för utlämnande av allmän handling
 2 Taxa måltider vid dagcentraler
 3 Taxebestämmelser 2020 Miljöenheten
 3a Miljö taxebilaga 1 Prövningsavgifter
 3b Miljö taxebilaga 2 Miljö och hälsoskydd - tillsynsavgifter
 3c Miljö taxebilaga 3 Livsmedelstaxa
 3d Miljö taxebilaga 4 Tobak m m
 4 Plan- och byggtaxa 2020
 5 Taxa arrende - andra nyttjanderäter 2020
 6 Renhållningstaxa 2020
 7 VAtaxa 2020
 8. Taxor BUN (uppdaterade med 2019 års siffror)
 9 Förslag på förändringar taxor ANN
 1a jämförelse taxa utlämnande av allmän handling
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 Justeringar samhällsbyggnadsnämnden
 Justering Omsorgsnämnden
 Justering Barn- och ungdomsnämnden
 Samhällsbyggnadskontoret: Betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken
 Omsorgsnämnden: Uppdrag hemsjukvårdsavtal
 Barn- och ungdomsnämnden: Resursskola
 §161 KS Begäran om medel_ Kompensation för RIB-avtal
 Nyttt ställningstagande - Uppgradering Office 365 (KS)
 Nyttt ställningstagande - Socialsekreterare (ANN)
 Nyttt ställningstagande - Rekryterare (KS)
 Nyttt ställningstagande - Mobila teamet (BUN)
 Nyttt ställningstagande - Lönekonsult (KS)
 Nyttt ställningstagande - Första insatsperson (FIP) (RN)
 Nyttt ställningstagande - E-förvaltning (KS)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till justeringar är REP 2020-2023 som 
kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (§94) med följande justeringar:
- Befolkningsprognosen som ligger till grund för skattunderlagsprognosen höjs till 10 900 
invånare hela budgetperioden
- Ny skatteunderlagsprognos daterad 2019-10-01
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Ny pensionsprognos daterad 2019-07-31
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Taxa samhällsbyggnadsnämnden: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten 
felsortering
 
Kostnader för externa placeringar för barn- och ungdomsnämnden, arbets- och 
näringslivsnämnden och omsorgsnämnden ska särredovisas i samband med nämndens 
prognos, delårsbokslut och årsbokslut.
 
Revisionen
Revisionens budget fastställs till xxx kr 2020.
 
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:
- 101 000 kr justering hyror
- 1 601 000 kr för ökade kapitalkostnader 2021
- 2 992 000 kr för ökade kapitalkostnader 2022
- 1 412 000 kr för ökade kapitalkostnader 2023
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Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
- 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
- 370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
- 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
- 105 000 kr effektivisering administration
- 82 000 kr omdisponering arvode (till SBN)
- 1 014 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
- justera nämndernas ramar där hela verksamheter berörs utifrån föreslagen ny organisation 
till kommunfullmäktige i november samt utreda eventuellt behov av omfördelning av central 
administration, nämndsgemensamma kostnader och intäkter samt raminvesteringar som är 
hänförbara till överflyttad verksamhet.
- återkomma med ny beräkning av kapitalkostnader baserat på förslag till investeringsbudget 
till kommunstyrelsen i november.
- ta fram jämförande taxor i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.
- utreda förutsättningarna för extern byggnation av 4-6 förskoleavdelningar för att ersätta 
nuvarande externt förhyrda lokaler i Hyltebruk tätort.
- Planera för flytt av IFO-verksamheten vid Vårdcentralen i Hyltebruk till egna lokaler efter 
det att Arbetsförmedlingen stänger.
 
Valnämnden
Inga förändringar.
 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 185 000 kr nytt RIB-avtal
- 21 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 80 000 kr justering hyror
- 30 000 kr effektivisering administration
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 261 000 kr justering hyror
- 82 000 kr omdisponering arvode (från KS)
- 12 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 55 000 kr effektivisering administration
- 4 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
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Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:
- ändra betalningsmodell för fritidskorten med Hallandstrafiken till en modell per resa med 
högkostnadsskydd
 
Tillsynsnämnden
Inga förändringar
 
Arbets-och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk
- 767 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 26 000 kr justering hyror
- 126 000 kr effektivisering administration
 
Överförmyndarnämnden
Inga förändringar.
 
Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 5 500 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (2020)
- 500 000 kr för ökade kostnader inom grundsärskolan
- 9 000 000 kr för omställning "Budget i balans" (2020)
- 5 000 000 kr för ökade kostnader för interkommunala ersättningar gymnasieskolan 2020, 
som sänks till 2 500 000 kr 2021 och framåt
- 2 900 000 kr för ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
- 1 200 000 kr för Mobila teamet
- 105 000 kr justering hyror
- 1 493 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 753 000 kr effektivisering administration
 
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:
- återkomma med behov av budgetförstärkning kopplat mot lokalkostnader i samband med 
eventuellt införande av resursskola
 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:
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- 6 400 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar
 
Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 2 100 000 kr för minskade personalkostnader med anledning av införandet av 
samordningsenhet
- 361 000 kr justering hyror
- 431 000 kr effektivisering administration
 
Investeringsbudget
Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020-2023 enligt bilaga 5.
Vid större renoveringar samt nybyggnation ska solceller upphandlas med option för särskilt 
beslut.
 
Finansiering
Skattesatsen för 2019 föreslås oförändrad (21,45%).
 
Kommunfullmäktiges reserv sätts till:
2020: 3 503 000 kr
2021: 7 264 000 kr
2022: 2 421 000 kr
2023: 189 000 kr
 
Kommunstyrelsens reserv sätts till 3 000 000 hela budgetperioden.
 
Ofördelade kapitalkostnader sätts till:
2020: 2 378 000 kr
2021: 6 798 000 kr
2022: 13 007 000 kr
2023: 17 826 000 kr
 
Ofördelade hyreskostnader sätts till:
2020: 2 984 000 kr
2021: 3 755 000 kr
2022: 1 567 000 kr
2023: 929 000 kr
 
Eget kapital förändras med:
2020: 7 000 000 kr
2021: 7 020 000 kr
2022: 7 147 000 kr
2023: 7 304 000 kr
 
Kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande 100 miljoner kronor under perioden 
2020-2023 för finansiering av projekt "Hylte rustar för framtiden".
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Fördelning av statsbidraget för Likvärdig skola 2020 beslutas av kommunstyrelsen.
 
Övrigt
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration 
motsvarande helårseffekt om 1 500 000 kr. Arbetet påbörjas 2020 med full effekt 2021. 
Preliminär fördelning baseras på nämndernas nettobudget.  
 
Arvodet för ordföranden i arbets- och näringslivsnämnden fastställs till 40 %.
 
Kvalitetsnivåerna för kommunfullmäktiges finansiella nyckeltal för god ekonomisk 
hushållning fastställs enligt bilaga 4.
 
Accepterad kvalitetsnivå för nyckeltalet ”Årets resultat i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag” sänks kortsiktigt till 1,0 % under perioden 2020-2023. Därefter återgår 
nivån till 1,9 %.

 
Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Lennart Ohlsson (C),
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att arbetas om utifall att 
organisationsförändringen inte går igenom.
 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar att man ska avskaffa det så kallade fritidskortet.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar:
KS
Att kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
- 438 000 kr för sänkta arvodesnivåer för politiker till nivån före valet
- 160 000 kr för sänkt arvode med 20% för kommunstyrelsens ordförande
- 63 000 kr minskning av partistöd 10%
- 833 300 kr för minskning av facklig tid till 40% 
 
SD yrkar avslag på
- Att nedjustera KS ram med 1 500 000 kr för avslutande av den halva karensdagen.
- Att nedjustera KS ram med 370 000 kr (2020) för åtgärder minskad sjukfrånvaro, och att 
sänka den för 2021-2023 till 200 000 kr.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
SD yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag
- Införa webbsändning av kommunfullmäktige.
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- I samband med bokslut 2019 ska ett mångkulturellt bokslut arbetas fram
- Ta fram en plan för att erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag
- Ta fram en plan för att rekrytera en återvandringshandläggare
- Ta fram en kostnadskalkyl för att införa medborgarförslag
- Se till så att alla utrymningsvägar finns tydligt anvisade både verbalt, samt med skyltar på 
alla kommunens anläggningar
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader.
 
RN
Att räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 50 000 kr för utbildningskostnader för användning av bandvagn
- 30 000 kr driftskostnader bandvagn
- 30 000 kr drift påfyllning gasol
- 128 000 kr drift serviceavtal
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
ANN
Att arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med 
- 120 000 kr för nattvandrande föreningar
- 300 000 kr för förebyggande arbete mot barnfetma
- 150 000 kr för fritidsbank (2020)
 
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 450 000 kr tjänsten hälsokommunikatör avslutas
 
Samt att ge ANN i uppdrag:
- utvärdera SFI undervisningen med tanke på den låga andelen godkända elever
- införa ett mångkulturellt bokslut
- införa integrationsplikt kopplat till etableringsersättningen och sfi undervisningen
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- utvärdera arbetsmarknadsenheten med tanke på den låga siffran som kommer ut i arbete 
efter avslut
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Höjd avgift för uthyrning av DVD filmer till 50kr/vecka.
- Påminnelseavgift 50kr för kravbrev på ej återlämnad media.
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- Fjärrlåneavgift på 10kr/fjärrlån.
- Avgift för borttappad tagg 200kr
 
Avslag på att höja arvodet för arbets- och näringslivsnämndens ordförande till 40%.
 
SBN
Att samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 1 050 000 kr/år för färdtjänsten.
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 2 200 000 kr fritidskorten avslutas.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
Samt att ge SBN i uppdrag
- utreda vad kostnaden skulle bli för att utöka befintlig skolgård i Rydö så att den innefattar 
alla förskolebyggnader samt förråd, samt utöka befintlig parkering.
- utreda vad de skulle kosta att anpassa alla kommunens lekplatser för de vanligaste 
funktionsnedsättningarna.
- utreda vad skulle de kosta att bygga kök och matsal på Elias Fries.
- tillgängliggöra hjärtstartare dygnets alla timmar, med tydliga anvisningar, skyltar osv.
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- utreda vad kostnaden blir att renovera/bygga nytt kök och matsal på Rydö skola
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Avslag på uppjustering av taxa för måltider dagcentraler
 
BUN
Att Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 3 200 000 kr förändrat kilometeravstånd skolskjuts.
- 600 000 kr för uppdragsutbildning förskolelärare.
 
Att Barn och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med
- 1 300 000 kr för modersmålsundervisning kopplat till lagkrav.
- 750 000 kr avgiftsfri månad förskola upphör.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
Samt att ge BUN i uppdrag
- införa syskonförtur på alla kommunens förskolor
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- införa en handlingsplan mot mobbning, som ska vara likvärdig på samtliga av kommunens 
förskolor/skolor
- utbilda alla rektorer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- ta bort de helvegetariska dagarna i skolan
- införa skolavslutning i kyrkan på de skolor där det inte finns idag
- inför en jourhavande skolpsykolog
- utbildar all personal inom psykisk ohälsa
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- återkomma med begäran om medel för modersmålsundervisning efter genomförandet av 
språkkrav i enlighet med lagkrav
- utreda möjligheten för nattöppen förskola
- införa klassmorfar/mormorsystem på skolorna i Hylte kommun, kanske i samarbete med 
föreningar
- Återinföra gymnasiala och grundläggande kurser som tidigare köpts av extern aktör men 
som upphört under 2019
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Avslag höjning av taxa elevskåpsnycklar.
- Barnomsorgstaxa införs på tre nivåer, det vill säga en tredje avgift införs för de som vill 
lämna mellan 20-30h/vecka, nivån på taxan föreslås ligga mellan nivån för de som lämnar 0-
20h samt de som lämnar 30-40h.
 
ON
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 600 000 kr för omsorgshandläggare myndighetsutövning.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
Samt att ge omsorgsnämnden i uppdrag
- införa fria trygghetslarm för äldre
- utreda assistansärenden inom LSS, lever nämnden upp till lagstadgade krav?
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- se över personalförsörjningen på kommunens äldreboenden, finns tillräckligt med personal 
för att brukare ska ha en god levnadsstandard?
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
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- Avslag på höjning av avgift för snöskottning.
- Avslag på höjning av avgift för dusch inom ramen för anhörigstöd.
 
Taxor
Yrkar avslag på att införa en felsorteringstaxa vid upprepad och medveten felsortering.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras. Ordförande finner att 
ärendet ska återremittera ärendet.
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Förslag REP 2020-2023 justering med andledning av föreslagen ny 
organisation 

I samband med KSau 2019-10-29 fick kommunledningskontoret bland annat i uppdrag att justera 
nämndernas ramar där hela verksamheter berörs utifrån föreslagen ny organisation till 
kommunfullmäktige i november. 

Under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om organisationsförändring föreslås följande 
justeringar jämfört med Kommunstyrelsens förslag till REP 2020-2023 justering. En mer detaljerad 
redovisning av hur justering av ramar är framtagen redogörs i bilaga 1 REP 2020-2023 - justering ny 
organisation. 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

 1 635 000 kr (2020) med anledning av föreslagen ny organisation
 1 671 000 kr (2021) med anledning av föreslagen ny organisation
 1 708 000 kr (2022) med anledning av föreslagen ny organisation
 1 746 000 kr (2023) med anledning av föreslagen ny organisation

Arbets-och näringslivsnämnden Kultur- och folkhälsonämnden
Kultur- och folkhälsonämndens budgetram uppjusteras med:

 96 880 000 kr (2020) med anledning av föreslagen ny organisation 
 88 570 000 kr (2021) med anledning av föreslagen ny organisation
 90 718 000 kr (2022) med anledning av föreslagen ny organisation
 93 939 000 kr (2023) med anledning av föreslagen ny organisation

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram nedjusteras med:

 1 635 000 kr (2020) med anledning av föreslagen ny organisation
 1 671 000 kr (2021) med anledning av föreslagen ny organisation
 1 708 000 kr (2022) med anledning av föreslagen ny organisation
 1 746 000 kr (2023) med anledning av föreslagen ny organisation

Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

 96 880 000 kr (2020) med anledning av föreslagen ny organisation 
 88 570 000 kr (2021) med anledning av föreslagen ny organisation
 90 718 000 kr (2022) med anledning av föreslagen ny organisation
 93 939 000 kr (2023) med anledning av föreslagen ny organisation
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Bilaga 1 REP 2020-2023 - justering ny organisation 2019-11-19

Verksamhet, 3 positioner (tkr)
REP 
2019

PKV 
(2,2%) Volym

KF beslut 
REP 2019

Justering 
kap.kostn

REP 
2020 

beslut
REP 2020 
justering

REP 
2020

PKV 
(2,2%)

Justering 
kap.kostn

REP 2020 
justering

REP 
2021

PKV 
(2,2%)

Justering 
kap.kostn

REP 
2022

PKV 
(2,2%)

Justering 
kap.kostn

REP 
2023 Kommentar

Arbets- och näringslivsnämnden
220 Näringslivsfrämjande åtgärder 900 20 920 20 940 21 961 21 982 ANN till KS
230 Turistverksamhet 700 15 715 16 731 16 747 16 764 ANN till KS

Barn- och ungdomsnämnden
Effektivisering administration -211 -211 -211 -211 -211 BUN till KFN

400 Öppen förskola 677 15 692 15 707 16 723 16 739 BUN till KFN

450 Gymnasieskola 44 845 987 -1 077 167 5 000 49 922 1 008 -2 -2 500 48 428 1 120 -25 49 524 1 145 50 669 BUN till KFN
453 Gymnasiesärskola 5 249 115 2 900 8 264 118 8 382 184 8 566 188 8 755 BUN till KFN
470 Grundläggande vuxenutbildning 3 543 78 3 621 80 3 701 81 3 782 83 3 865 BUN till KFN
472 Gymnasial vuxenutb o påby 2 810 62 2 871 63 2 935 65 2 999 66 3 065 BUN till KFN
473 Lärcentra 622 14 636 14 650 14 664 15 678 BUN till KFN
476 Svenska för invandrare 1 772 39 21 1 832 40 1 872 41 1 913 42 1 955 BUN till KFN

554 Institutionsvård för barn 2 237 49 2 286 50 2 337 51 2 388 53 2 440 BUN till KFN
557 Familjevård barn 3 355 74 3 429 75 3 504 77 3 581 79 3 660 BUN till KFN
568 Öppna insatser för barn 3 187 70 3 257 72 3 329 73 3 402 75 3 477 BUN till KFN
569 IFO Barn och ungdomsvård 4 678 103 -1 000 -3 7 000 7 200 17 978 105 -7 500 10 583 398 10 981 407 11 388 BUN till KFN
585 Familjerådgivning 1 232 27 1 259 28 1 287 28 1 315 29 1 344 BUN till KFN
600 Flyktingmottagande 1 022 22 -1 1 044 23 1 067 23 1 090 24 1 114 BUN till KFN
Total 76 829 1 690 -1 077 -1 000 184 7 000 14 889 98 515 1 727 -2 -10 000 90 241 2 210 -25 92 426 2 259 0 94 684

Förändringar 2020 Förändringar 2021 Förändringar 2022 Förändringar 2023

Förklaring till tabellen 
 
PKV 2,2% 
Varje nämnds ekonomiska ram höjs med hänsyn tagen till den beräknade löne- och kostnadsutvecklingen. 
Kommunen använder prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från SKL för att ta hänsyn till förväntade 
prisökningar i budgeten. Detta index består av två sammanvägda uppräkningstal, dels prognos för 
arbetskraftkostnadernas förändring och dels prognos för prisförändring för övrig förbrukning. Nämndernas 
nettokostnader vid senaste budgeten används som underlag för beräkning av kompensationens storlek. Nivå enligt 

Förklaring till tabellen 
 
Volymjusteringar 
Barn- och ungdomsnämndens ram samt omsorgsnämndens ramar justeras i budgeten för demografiska förändringar 
enligt den senast beslutade befolkningsprognosen. Under budgetperioden minskar volymökningarna kraftigt, vilket 
kan kopplas till den befolkningsprognos som använts i beräkningarna. Volymförändringen är som störst inom de 
ålderskategorier som påverkar Barn- och ungdomsnämndens verksamhet. BUNs ram nedjusteras totalt med 2 298 tkr 
där 1 077 tkr är hänförbart till gymnasiet.  

3 (5)



Bilaga 1 REP 2020-2023 - justering ny organisation 2019-11-19

REP 2020-2023 2020 2021 2022 2023 Justering ramar 2020 2021 2022 2023

Flyttas från
KF beslut REP 2019 Arbets- och näringslivsnämnden -1 635 -1 671 -1 708 -1 746

Mobila teamet (gamla åtgärdspaketet) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Barn- och ungdomsnämnden -96 880 -88 570 -90 718 -92 939
Samverkansavtal bonadsmuséet SUMMA -98 515 -90 241 -92 426 -94 684

KF beslut REP 2020
Ökade kostnader inom IFO barn och unga 7 000 7 000 7 000 7 000 Flyttas till

*KF justering REP 2020 Kommunstyrelsen 1 635 1 671 1 708 1 746
Ökade kostnader inom IFO barn och unga 5 500 Kultur- och folkhälsonämnden 96 880 88 570 90 718 92 939
Omställning "Budget i balans" IFO 2 000 SUMMA -98 515 -90 241 -92 426 -94 684
Ökade kostnader för interkommunala ersättningar 5 000 2 500 2 500 2 500
Ökade kostnader inom gymnasiesärskolan 2 900 2 900 2 900 2 900
Mobila teamet (gamla åtgärdspaketet) 1 200 1 200 1 200 1 200
Effektivisering samordning IFO -500 -500 -500 -500
Lägre placeringskostnader IFO -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Effektivisering administration -211 -211 -211 -211

SUMMA 20 889 10 889 10 889 10 889
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Bilaga 1 REP 2020-2023 justering - FRAMTID HYLTE 2.0 2019-11-19

Resultatbudget 2020-2023, tkr 

Invånarantal 1/11 året före 10 950 10 800 10 900 10 800 10 900 10 800 10 900 10 800 10 900

Datum för beslut KF 181129 KF 190618 KS 191112 KF 190618 KS 191112 KF 190618 KS 191112 KF 190618 KS 191112

Budget 2019 REP 2020 REP 2020 Förändring  Plan 2021  Plan 2021 Förändring Plan 2022 Plan 2022 Förändring Plan 2023 Plan 2023 Förändring
Verksamhetens nettokostnad -623 450 -629 950 -653 101 23 151 -646 133 -654 989 8 855 -664 690 -670 556 5 866 -678 572 -683 910 5 338
Avskrivningar -43 553 -46 602 -42 430 -4 172 -46 587 -44 430 -2 157 -44 673 -45 847 1 174 -44 673 -47 849 3 176
Verksamhetens nettokostnad -667 002 -676 552 -695 531 18 978 -692 721 -699 419 6 698 -709 364 -716 403 7 040 -723 246 -731 759 8 513

Skatteintäkter 444 636 455 968 447 757 -8 211 462 233 454 559 -7 674 469 266 462 364 -6 902 483 431 475 404 -8 027
Kommunalekonomisk utjämning 241 765 236 279 252 256 15 977 231 823 247 501 15 678 238 952 252 378 13 426 241 402 255 014 13 612
Finansiella intäkter 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0
Finansiella kostnader -1 399 -2 076 -1 682 -394 -2 647 -2 621 -27 -3 063 -3 191 128 -2 791 -3 355 564
Utrangeringsbehov
Resultat före extraordinära poster 20 000 15 618 4 800 -10 818 688 2 021 1 333 -2 209 -2 852 -644 796 -2 696 -3 491

Extraordinära kostnader
Extraordinära intäkter 2 200
Årets resultat 20 000 15 618 7 000 -8 618 688 2 021 1 333 -2 209 -2 852 -644 796 -2 696 -3 491
Utökning generella statsbidrag 5 000 0 -5 000 10 000 5 000 -5 000 15 000 10 000 -5 000 15 000 10 000 -5 000
Förändring kostnadsutjämning 6 700 0 -6 700 6 700 0 -6 700 6 700 0 -6 700
Årets resultat 20 000 20 618 7 000 -13 618 17 388 7 021 -10 367 19 491 7 148 -12 344 22 496 7 304 -15 191
Årets resultat i relation till skatteintäkter 2,9% 2,3% 1,0% -1,3% 0,1% 1,0% 0,9% -0,3% 1,0% 1,3% 0,1% 1,0% 0,9%

2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023
Skatteintäkter -444 636 -455 968 -447 757 -6 699 -462 233 -454 559 -7 674 -469 266 -462 364 -6 902 -483 431 -475 404 -8 027
Skatteintäkter -444 636 -455 968 -449 269 -6 699 -462 233 -454 559 -7 674 -469 266 -462 364 -6 902 -483 431 -475 404 -8 027
Preliminär slutavräkning 1 512
Definitiv slutavräkning

Kommunalekonomisk utjämning -241 765 -236 279 -252 256 15 977 -231 823 -247 501 15 678 -238 952 -252 378 13 426 -241 402 -255 014 13 612
Inkomstutjämning -155 994 -147 334 -158 497 11 163 -154 105 -165 146 11 041 -164 160 -171 915 7 755 -169 744 -177 408 7 664
Kostnadsutjämning -51 947 -54 475 -63 318 8 843 -54 475 -60 460 5 985 -54 475 -60 460 5 985 -54 475 -60 460 5 985
Regleringsbidrag/avgift -4 814 -11 935 -11 312 -623 -12 468 -13 103 635 -9 542 -11 211 1 669 -6 408 -8 250 1 842
Fastighetsavgift -19 804 -20 138 -20 138 0 -20 138 -20 138 0 -20 138 -20 138 0 -20 138 -20 138 0
LSS-utjämning 10 123 9 363 11 346 -1 983 9 363 11 346 -1 983 9 363 11 346 -1 983 9 363 11 242 -1 879
Välfärdsmiljarder -19 329 -11 760 -10 337 -1 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 968 2 076 1 682 -394 2 647 2 621 -27 3 063 3 191 128 2 791 3 355 564
Ränta långfristiga lån 523 1 499 1 293 -206 1 994 2 135 141 2 415 2 574 159 2 166 2 640 474
Ränta kortsiktiga lån
Ränta pensioner 446 577 389 -188 654 486 -168 648 617 -31 625 715 90

Finansiella intäkter 2 000 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 2000 0
Borgensavgift Hyltebostäder 1 200 1200 1200 0 1200 1200 0 1200 1200 0 1200 1200 0
Utdelning Kommuninvest 800 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0

REP 2023REP 2020 REP 2021 REP 2022
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Bilaga 2 REP 2020-2023 justering - FRAMTID HYLTE 2.0 2019-11-19

Driftsbudget 2020-2023, tkr 

PKV 
2,2 % Volym

REP 
2020

REP 2020-
justering

Ny 
organisation

PKV 
2,2 % Volym

REP 
2020

REP 2020-
justering

Ny 
organisation

PKV 
2,2 % Volym

REP 
2020

REP 2020-
justering

Ny 
organisation

PKV 
2,2 % Volym

REP 
2020

REP 2020-
justering

Ny 
organisation

Kommunfullmäktige 674 15 862 15 877 15 892 16 735
Kommunstyrelsen 49 241 1 083 -1 716 1 635 48 223 1 107 -170 36 48 524 1 131 37 49 251 1 156 38 50 231
Valnämnden 350 0 50 50 300 350 -350 0
Räddningsnämnden 13 543 298 75 13 746 304 13 510 311 13 667 318 13 916
Samhällsbyggnadsnämnden 20 563 452 3 670 288 25 187 462 25 301 472 25 367 483 25 591
Tillsynsnämnden 139 3 142 3 145 3 148 3 152
Arbets- och näringslivsnämnden Kultur- och folkhälsonämnden 58 801 1 294 200 -10 95 245 153 351 1 322 -8 347 146 206 1 351 2 111 149 589 1 381 2 183 153 109
Revisionen 948 21 969 21 990 22 1 012 22 1 034
Överförmyndaren 878 19 898 20 917 20 938 21 958
Barn- och ungdomsnämnden 310 511 6 831 -2 298 7 700 21 953 -96 880 246 705 6 982 645 -17 000 8 311 243 280 7 135 1 150 -2 148 247 907 7 292 -2 221 252 953
Omsorgsnämnden 184 203 4 052 -35 4 000 3 507 195 703 4 142 -78 198 458 4 233 -126 202 488 4 326 206 751
Nämndernas nettokostnad 639 851 14 069 -2 333 15 570 24 097 0 685 787 14 379 567 50 -17 170 0 678 259 14 695 1 024 300 0 0 691 608 15 018 0 -350 0 0 705 431

e-förvaltning - ej fördelat 1 500
Löneavtal 7 348 7 620 7 780 7 943 167 8 110
Lönestrategiska satsningar
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat 5 000 -2 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat 11 031 3 503 3 503 7 264 7 264 2 421 2 421 189 189
Förändring semesterlöneskuld 500 500 500 500 500
Återföring kapitalkostnader -70 872 -68 481 -70 850 -72 277 -75 611
Pensioner 17 060 15 810 18 482 22 786 23 537
Ofördelade kapitalkostnader 7 279 2 378 6 798 13 007 17 826
Ofördelade hyresjusteringar 4 752 2 984 3 755 1 567 929
Verksamhetens nettokostnad 623 450 653 101 654 989 670 556 683 910

Specificering av vissa poster
Pensioner 17 060 15 810 18 482 22 786 23 537
KP -25 175 -28 000 -27 000 -26 000 -25 000
Försäkringar pensioner 4 374 4 411 5 973 7 171 7 115
Förändring avsättningar pensioner 528 1 005 -170 -648 -903
Avgiftsbestämd pension 19 715 20 477 21 172 21 902 22 682
Utbetalning pensioner 9 295 9 303 9 550 9 640 10 054
Löneskatt pensioner 8 323 8 614 8 956 10 720 9 589

REP 2020 Plan 2021
BUDGET 

2019 Plan 2023Plan 2022

Förändringar 2020 Förändringar 2021 Förändringar 2022 Förändringar 2023
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§234

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - 
Justering 
(2019 KS0055)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till justeringar är REP 2020-2023 som 
kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (§94) med följande justeringar:
- Befolkningsprognosen som ligger till grund för skattunderlagsprognosen höjs till 10 900 
invånare hela budgetperioden
- Ny skatteunderlagsprognos daterad 2019-10-01
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Ny pensionsprognos daterad 2019-07-31
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Taxa samhällsbyggnadsnämnden: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten 
felsortering
 
Kostnader för externa placeringar för barn- och ungdomsnämnden, arbets- och 
näringslivsnämnden och omsorgsnämnden ska särredovisas i samband med nämndens 
prognos, delårsbokslut och årsbokslut.
 
Revisionen
Revisionens budget fastställs till xxx kr 2020.
 
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:
- 101 000 kr justering hyror
- 1 601 000 kr för ökade kapitalkostnader 2021
- 2 992 000 kr för ökade kapitalkostnader 2022
- 1 412 000 kr för ökade kapitalkostnader 2023
 
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
- 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
- 370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
- 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
- 105 000 kr effektivisering administration
- 82 000 kr omdisponering arvode (till SBN)
- 1 014 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
- justera nämndernas ramar där hela verksamheter berörs utifrån föreslagen ny organisation 
till kommunfullmäktige i november samt utreda eventuellt behov av omfördelning av central 
administration, nämndsgemensamma kostnader och intäkter samt raminvesteringar som är 
hänförbara till överflyttad verksamhet.
- återkomma med ny beräkning av kapitalkostnader baserat på förslag till investeringsbudget 
till kommunstyrelsen i november.
- ta fram jämförande taxor i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.
- utreda förutsättningarna för extern byggnation av 4-6 förskoleavdelningar för att ersätta 
nuvarande externt förhyrda lokaler i Hyltebruk tätort.
- Planera för flytt av IFO-verksamheten vid Vårdcentralen i Hyltebruk till egna lokaler efter 
det att Arbetsförmedlingen stänger.
 
Valnämnden
Inga förändringar.
 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 185 000 kr nytt RIB-avtal
- 21 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 80 000 kr justering hyror
- 30 000 kr effektivisering administration
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 261 000 kr justering hyror
- 82 000 kr omdisponering arvode (från KS)
- 12 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 55 000 kr effektivisering administration
- 4 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:
- ändra betalningsmodell för fritidskorten med Hallandstrafiken till en modell per resa med 
högkostnadsskydd
 
Tillsynsnämnden
Inga förändringar
 
Arbets-och näringslivsnämnden
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk
- 767 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 26 000 kr justering hyror
- 126 000 kr effektivisering administration
 
Överförmyndarnämnden
Inga förändringar.
 
Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 5 500 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (2020)
- 500 000 kr för ökade kostnader inom grundsärskolan
- 9 000 000 kr för omställning "Budget i balans" (2020)
- 5 000 000 kr för ökade kostnader för interkommunala ersättningar gymnasieskolan 2020, 
som sänks till 2 500 000 kr 2021 och framåt
- 2 900 000 kr för ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
- 1 200 000 kr för Mobila teamet
- 105 000 kr justering hyror
- 1 493 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 753 000 kr effektivisering administration
 
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:
- återkomma med behov av budgetförstärkning kopplat mot lokalkostnader i samband med 
eventuellt införande av resursskola
 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 6 400 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar
 
Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 2 100 000 kr för minskade personalkostnader med anledning av införandet av 
samordningsenhet
- 361 000 kr justering hyror
- 431 000 kr effektivisering administration
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Investeringsbudget
Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020-2023 enligt bilaga 5.
Vid större renoveringar samt nybyggnation ska solceller upphandlas med option för särskilt 
beslut.
 
Finansiering
Skattesatsen för 2019 föreslås oförändrad (21,45%).
 
Kommunfullmäktiges reserv sätts till:
2020: 3 503 000 kr
2021: 7 264 000 kr
2022: 2 421 000 kr
2023: 189 000 kr
 
Kommunstyrelsens reserv sätts till 3 000 000 hela budgetperioden.
 
Ofördelade kapitalkostnader sätts till:
2020: 2 378 000 kr
2021: 6 798 000 kr
2022: 13 007 000 kr
2023: 17 826 000 kr
 
Ofördelade hyreskostnader sätts till:
2020: 2 984 000 kr
2021: 3 755 000 kr
2022: 1 567 000 kr
2023: 929 000 kr
 
Eget kapital förändras med:
2020: 7 000 000 kr
2021: 7 020 000 kr
2022: 7 147 000 kr
2023: 7 304 000 kr
 
Kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande 100 miljoner kronor under perioden 
2020-2023 för finansiering av projekt "Hylte rustar för framtiden".
 
Fördelning av statsbidraget för Likvärdig skola 2020 beslutas av kommunstyrelsen.
 
Övrigt
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration 
motsvarande helårseffekt om 1 500 000 kr. Arbetet påbörjas 2020 med full effekt 2021. 
Preliminär fördelning baseras på nämndernas nettobudget.  
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arvodet för ordföranden i arbets- och näringslivsnämnden fastställs till 40 %.
 
Kvalitetsnivåerna för kommunfullmäktiges finansiella nyckeltal för god ekonomisk 
hushållning fastställs enligt bilaga 4.
 
Accepterad kvalitetsnivå för nyckeltalet ”Årets resultat i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag” sänks kortsiktigt till 1,0 % under perioden 2020-2023. Därefter återgår 
nivån till 1,9 %.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om justering av resultat- och ekonomisk plan.

Handlingar i ärendet
 §296 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering
 191028 Förslag protokoll REP - FRAMTID HYLTE 2.0
 191028  REP 2020-2023 justering - räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0
 191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0
 Hylte rustar för framtiden
 Budgetberedningens förslag Nya eller förändrade taxor inför 2020
 1 Taxa för utlämnande av allmän handling
 1a jämförelse taxa utlämnande av allmän handling
 2 Taxa måltider vid dagcentraler
 3 Taxebestämmelser 2020 Miljöenheten
 3a Miljö taxebilaga 1 Prövningsavgifter
 3b Miljö taxebilaga 2 Miljö och hälsoskydd - tillsynsavgifter
 3c Miljö taxebilaga 3 Livsmedelstaxa
 3d Miljö taxebilaga 4 Tobak m m
 4 Plan- och byggtaxa 2020
 5 Taxa arrende - andra nyttjanderäter 2020
 6 Renhållningstaxa 2020
 7 VAtaxa 2020
 7a VAtaxa 2020 bilaga
 8. Taxor BUN (uppdaterade med 2019 års siffror)
 9 Förslag på förändringar taxor ANN
 Jämförelse taxor SBN (2019-11-05)
 Justeringar samhällsbyggnadsnämnden
 Justering Omsorgsnämnden
 Justering Barn- och ungdomsnämnden
 Omsorgsnämnden: Uppdrag hemsjukvårdsavtal
 Samhällsbyggnadskontoret: Betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken
 Barn- och ungdomsnämnden: Resursskola
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till justeringar är REP 2020-2023 som 
kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (§94) med följande justeringar:
- Befolkningsprognosen som ligger till grund för skattunderlagsprognosen höjs till 10 900 
invånare hela budgetperioden
- Ny skatteunderlagsprognos daterad 2019-10-01
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Ny pensionsprognos daterad 2019-07-31
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Taxa samhällsbyggnadsnämnden: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten 
felsortering
 
Kostnader för externa placeringar för barn- och ungdomsnämnden, arbets- och 
näringslivsnämnden och omsorgsnämnden ska särredovisas i samband med nämndens 
prognos, delårsbokslut och årsbokslut.
 
Revisionen
Revisionens budget fastställs till xxx kr 2020.
 
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
- 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
- 370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
- 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
- 101 000 kr justering hyror
- 105 000 kr effektivisering administration
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
- justera nämndernas ramar utifrån föreslagen ny organisation samt utreda eventuellt behov av 
omfördelning av central administration samt raminvesteringar till kommunfullmäktige i 
november
- återkomma med ny beräkning av kapitalkostnader baserat på förslag till investeringsbudget 
till kommunstyrelsen i november.
- ta fram jämförande taxor i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.
- utreda förutsättningarna för extern byggnation av 4-6 förskoleavdelningar för att ersätta 
nuvarande externt förhyrda lokaler i Hyltebruk tätort.
- Planera för flytt av IFO-verksamheten vid Vårdcentralen i Hyltebruk till egna lokaler efter 
det att Arbetsförmedlingen stänger.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Valnämnden
Inga förändringar.
 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 185 000 kr nytt RIB-avtal
 
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 80 000 kr justering hyror
- 30 000 kr effektivisering administration
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 261 000 kr justering hyror
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 55 000 kr effektivisering administration
 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:
- ändra betalningsmodell för fritidskorten med Hallandstrafiken till en modell per resa med 
högkostnadsskydd
 
Tillsynsnämnden
Inga förändringar
 
Arbets-och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk
 
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 26 000 kr justering hyror
- 126 000 kr effektivisering administration
 
Överförmyndarnämnden
Inga förändringar.
 
Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 5 500 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (2020)
- 500 000 kr för ökade kostnader inom grundsärskolan
- 9 000 000 kr för omställning "Budget i balans" (2020)
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Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- 5 000 000 kr för ökade kostnader för interkommunala ersättningar gymnasieskolan 2020, 
som sänks till 2 500 000 kr 2021 och framåt
- 2 900 000 kr för ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
- 1 200 000 kr för Mobila teamet
- 105 000 kr justering hyror
 
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 753 000 kr effektivisering administration
 
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:
- återkomma med behov av budgetförstärkning kopplat mot lokalkostnader i samband med 
eventuellt införande av resursskola
 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 6 400 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar
 
Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 2 100 000 kr för minskade personalkostnader med anledning av införandet av 
samordningsenhet
- 361 000 kr justering hyror
- 431 000 kr effektivisering administration
 
Investeringsbudget
Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020-2023 enligt bilaga 5.
Vid större renoveringar samt nybyggnation ska solceller upphandlas med option för särskilt 
beslut.
 
Finansiering
Skattesatsen för 2019 föreslås oförändrad (21,45%).
 
Kommunfullmäktiges reserv sätts till:
2020: 3 503 000 kr
2021: 7 264 000 kr
2022: 2 421 000 kr
2023: 189 000 kr
 
Kommunstyrelsens reserv sätts till 3 000 000 hela budgetperioden.
 
Ofördelade kapitalkostnader sätts till:
2020: xxx kr
2021: xxx kr
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2022: xxx kr
2023: xxx kr
 
Ofördelade hyreskostnader sätts till:
2020: xxx kr
2021: xxx kr
2022: xxx kr
2023: xxx kr
 
Eget kapital förändras med:
2020: 7 000 000 kr
2021: 7 020 000 kr
2022: 7 147 000 kr
2023: 7 304 000 kr
 
Kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande 100 miljoner kronor under perioden 
2020-2023 för finansiering av projekt "Hylte rustar för framtiden".
 
Fördelning av statsbidraget för Likvärdig skola 2020 beslutas av kommunstyrelsen.
 
Övrigt
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration 
motsvarande helårseffekt om 1 500 000 kr. Arbetet påbörjas 2020 med full effekt 2021. 
Preliminär fördelning baseras på nämndernas nettobudget.  
 
Arvodet för ordföranden i arbets- och näringslivsnämnden fastställs till 40 %.
 
Kvalitetsnivåerna för kommunfullmäktiges finansiella nyckeltal för god ekonomisk 
hushållning fastställs enligt bilaga 4.
 
Accepterad kvalitetsnivå för nyckeltalet ”Årets resultat i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag” sänks kortsiktigt till 1,0 % under perioden 2020-2023. Därefter återgår 
nivån till 1,9 %.
 
Hylte rustar för framtiden
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutar genomföra investeringsprojektet 
”Hylte rustar för framtiden”
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att presentera direktiv för planering 
och förstudie till sammanträdet 2020-02-18. 
 
Ärendet hanteras som separat ärende i kommunstyrelse och fullmäktige.
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Ronny Löfquist yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med följande ändringar:
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

 101 000 kr justering hyror (felaktigt under nedjustering tidigare)
 1 601 000 kr för ökade kapitalkostnader 2021
 2 992 000 kr för ökade kapitalkostnader 2022
 1 412 000 kr för ökade kapitalkostnader 2023

 
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

 82 000 kr omdisponering arvode (till SBN)
 1 014 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020

 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
justera nämndernas ramar där hela verksamheter berörs utifrån föreslagen ny organisation 
till kommunfullmäktige i november samt utreda eventuellt behov av omfördelning av central 
administration, nämndsgemensamma kostnader och intäkter samt raminvesteringar som är 
hänförbara till överflyttad verksamhet.
 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

 21 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

 82 000 kr omdisponering arvode (från KS)
 12 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

 4 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 
Arbets-och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

 767 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

 1 493 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Finansiering
Ofördelade kapitalkostnader sätts till:

2020: 2 378 000 kr
2021: 6 798 000 kr
2022: 13 007 000 kr
2023: 17 826 000 kr
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ofördelade hyreskostnader sätts till:
2020: 2 984 000 kr
2021: 3 755 000 kr
2022: 1 567 000 kr
2023: 929 000 kr

 
Stina Isaksson (SD) yrkar följande kring arbetsutskottets förslag till beslut:
KS
Att kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
- 438 000 kr för sänkta arvodesnivåer för politiker till nivån före valet
- 160 000 kr för sänkt arvode med 20% för kommunstyrelsens ordförande
- 63 000 kr minskning av partistöd 10%
- 1 000 000 kr för minskning av facklig tid (3 tjänster)
 
SD yrkar avslag på
- Att nedjustera KS ram med 1 500 000 kr för avslutande av den halva karensdagen.
- Att nedjustera KS ram med 370 000 kr (2020) för åtgärder minskad sjukfrånvaro, och att 
sänka den för 2021-2023 till 200 000 kr.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
SD yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag
- Införa webbsändning av kommunfullmäktige.
- I samband med bokslut 2019 ska ett mångkulturellt bokslut arbetas fram
- Ta fram en plan för att erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag
- Ta fram en plan för att rekrytera en återvandringshandläggare
- Ta fram en kostnadskalkyl för att införa medborgarförslag
- Se till så att alla utrymningsvägar finns tydligt anvisade både verbalt, samt med skyltar på 
alla kommunens anläggningar
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader. 
 
RN
Att räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 50 000 kr för utbildningskostnader för användning av bandvagn
- 30 000 kr driftskostnader bandvagn
- 30 000 kr drift påfyllning gasol
- 128 000 kr drift serviceavtal
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
ANN
Att arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med
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- 120 000 kr för nattvandrande föreningar
- 300 000 kr för förebyggande arbete mot barnfetma
- 150 000 kr för fritidsbank (2020)
 
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 450 000 kr tjänsten hälsokommunikatör avslutas
 
Samt att ge ANN i uppdrag:
- utvärdera SFI undervisningen med tanke på den låga andelen godkända elever
- införa ett mångkulturellt bokslut
- införa integrationsplikt kopplat till etableringsersättningen och sfi undervisningen
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- utvärdera arbetsmarknadsenheten med tanke på den låga siffran som kommer ut i arbete 
efter avslut
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Höjd avgift för uthyrning av DVD filmer till 50kr/vecka.
- Påminnelseavgift 50kr för kravbrev på ej återlämnad media.
- Fjärrlåneavgift på 10kr/fjärrlån.
- Avgift för borttappad tagg 200kr
 
Avslag på att höja arvodet för arbets- och näringslivsnämndens ordförande till 40%.
 
SBN
Att samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 1 050 000 kr/år för färdtjänsten.
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 2 200 000 kr fritidskorten avslutas.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
Samt att ge SBN i uppdrag
- utreda vad kostnaden skulle bli för att utöka befintlig skolgård i Rydö så att den innefattar 
alla förskolebyggnader samt förråd, samt utöka befintlig parkering.
- utreda vad de skulle kosta att anpassa alla kommunens lekplatser för de vanligaste 
funktionsnedsättningarna.
- utreda vad skulle de kosta att bygga kök och matsal på Elias Fries.
- tillgängliggöra hjärtstartare dygnets alla timmar, med tydliga anvisningar, skyltar osv.
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
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- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- utreda vad kostnaden blir att renovera/bygga nytt kök och matsal på Rydö skola
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Avslag på uppjustering av taxa för måltider dagcentraler
 
BUN
Att Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 3 200 000 kr förändrat kilometeravstånd skolskjuts.
- 600 000 kr för uppdragsutbildning förskolelärare.
 
Att Barn och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med
- 1 300 000 kr för modersmålsundervisning kopplat till lagkrav.
- 750 000 kr avgiftsfri månad förskola upphör.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
Samt att ge BUN i uppdrag
- införa syskonförtur på alla kommunens förskolor
- införa en handlingsplan mot mobbning, som ska vara likvärdig på samtliga av kommunens 
förskolor/skolor
- utbilda alla rektorer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- ta bort de helvegetariska dagarna i skolan
- införa skolavslutning i kyrkan på de skolor där det inte finns idag
- inför en jourhavande skolpsykolog
- utbildar all personal inom psykisk ohälsa
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- återkomma med begäran om medel för modersmålsundervisning efter genomförandet av 
språkkrav i enlighet med lagkrav
- utreda möjligheten för nattöppen förskola
- införa klassmorfar/mormorsystem på skolorna i Hylte kommun, kanske i samarbete med 
föreningar
- Återinföra gymnasiala och grundläggande kurser som tidigare köpts av extern aktör men 
som upphört under 2019
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Avslag höjning av taxa elevskåpsnycklar.
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- Barnomsorgstaxa införs på tre nivåer, det vill säga en tredje avgift införs för de som vill 
lämna mellan 20-30h/vecka, nivån på taxan föreslås ligga mellan nivån för de som lämnar 0-
20h samt de som lämnar 30-40h.
 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 600 000 kr för omsorgshandläggare myndighetsutövning.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
Samt att ge omsorgsnämnden i uppdrag
- införa fria trygghetslarm för äldre
- utreda assistansärenden inom LSS, lever nämnden upp till lagstadgade krav?
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- se över personalförsörjningen på kommunens äldreboenden, finns tillräckligt med personal 
för att brukare ska ha en god levnadsstandard?
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Avslag på höjning av avgift för snöskottning.
- Avslag på höjning av avgift för dusch inom ramen för anhörigstöd.
 
Taxor
Yrkar avslag på att införa en felsorteringstaxa vid upprepad och medveten felsortering.
 
Anna Roos (C) yrkar följande om arbetsutskottets förslag till beslut
Uppdrag till Kommunledningskontoret:
-Utreda var IFO-verksamheterna ska vara lokaliserade, utifrån verksamheternas särskilda 
behov av säkerhet mm.
- Uppdrag finna extern intressent som vill bygga nytt äldreboende i Hyltebruk som ersätter 
Malmagården, som har stora renoveringsbehov.
- Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag kring implementering av 
Översiktsplanen och en plan för fortsatt arbete med fördjupade översiktsplaner, FÖP.
 
RN
-FIP utökning  med 80 000 kr    
 
SBN
- Fritidskort: vi yrkar en besparing på 1 000 000 kr då korten bara ska gälla inom Hylte 
kommun.
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ANN
Nattvandring – utökning av budgeten 100 000 kr. 
 
BUN
- Resursskola 2 000 000 kr  för uppstart av resursskola, HT-20
 
Taxor
- Ändra maxtaxan inom barnomsorg till en tredje nivå (75%) – 2, 5% av inkomsten, 1200 kr. 
För andra barnet, 725 kr. 
-Ta bort gratis tolfte månad +700 000 kr
- Införa avgift på 550kr på andra ämnet i kulturskolan, potten pengar ska användas till 
allmän kultursatsning inom kulturskolan.
  Taxa för försäljning av lucktomter 25 kr/kvadratmeter.
- Ta fram en taxa för uthyrning av samlingslokal på Malmagården i Hyltebruk, liknande den 
som finns för Örnaskolans samlingslokal. 
 
Övrigt
Arvode ANNs ordförande höjs till 40%, då bör BUNs ordf sänkas till 30% pga minskade 
uppgifter (ej jourtjänstgöring, mindre område)
 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande om maxtaxa för barnomsorg.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till Annas Roos yrkande om resursskola.
 
Lisa Mogren (V), Tommy Edenholm (KV) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till Ronny 
Löfquists yrkande.
 
Ajournering: 10:50-11:00
 
Beslutsgång
Ordförande frågar på Ronny Löfquists, Anna Roos och Stina Isakssons yrkanden mot 
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
 
Reservation och protokollsanteckning
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C) reserverar sig till förmån för 
Anna Roos yrkande. 
 
Stina Isaksson (SD) och Ewa Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande och lämnar följande protokollsanteckning kring att yrkandena ställdes mot varandra 
som helheter i beslutsgången:
Det påverkar demokratin negativt, ett sätt att inte våga ta risken för att en del ledamöter 
eventuellt ställer sig positiva till oppositionens förslag. I juni läggs budgeten på hösten endast 
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justeringar där vi utgår från majoritetens budgetförslag. Det finns ingen rimlighet i att alla 
lägger nya budgetförslag på höstens justeringstillfälle. 
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Förslag REP 2020-2023 justering FRAMTID HYLTE 2.0 

Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till justeringar är REP 2020-2023 som 
kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (§94) med följande justeringar:

 Befolkningsprognosen som ligger till grund för skattunderlagsprognosen höjs till 10 900 
invånare hela budgetperioden

 Ny skatteunderlagsprognos daterad 2019-10-01
 Nya antaganden för räntor på kommunens lån
 Ny pensionsprognos daterad 2019-07-31

Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med följande 
justering:

 Taxa SBN: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten felsortering 

Kostnader för externa placeringar för Barn- och ungdomsnämnden, Arbets- och näringslivsnämnden 
och Omsorgsnämnden ska särredovisas i samband med nämndens prognos, delårsbokslut och 
årsbokslut.

Revisionen
Revisionens budget fastställs till xxx kr 2020.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
 370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
 101 000 kr justering hyror
 105 000 kr effektivisering administration

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

 justera nämndernas ramar utifrån föreslagen ny organisation samt utreda eventuellt behov av 
omfördelning av central administration samt raminvesteringar till kommunfullmäktige i 
november 

 återkomma med ny beräkning av kapitalkostnader baserat på förslag till investeringsbudget till 
kommunstyrelsen i november

 ta fram jämförande taxor i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige 
 utreda förutsättningarna för extern byggnation av 4-6 förskoleavdelningar för att ersätta 

nuvarande externt förhyrda lokaler i Hyltebruk tätort
 Planera för flytt av IFO verksamheten vid Vårdcentralen i Hyltebruk till egna lokaler efter det 

att Arbetsförmedlingen stänger.
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Valnämnden
Inga förändringar.

Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

 185 000 kr nytt RIB-avtal

Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:

 80 000 kr justering hyror
 30 000 kr effektivisering administration

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

 261 000 kr justering hyror

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

 55 000 kr effektivisering administration

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att: 

 ändra betalningsmodell för fritidskorten med Hallandstrafiken till en modell per resa med 
högkostnadsskydd

Tillsynsnämnden
Inga förändringar

Arbets-och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk

Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:

 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
 26 000 kr justering hyror
 126 000 kr effektivisering administration

Överförmyndarnämnden
Inga förändringar.

Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

 5 500 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (2020)
 500 000 kr för ökade kostnader inom grundsärskolan
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 9 000 000 kr för omställning "Budget i balans" (2020)
 5 000 000 kr för ökade kostnader för interkommunala ersättningar gymnasieskolan 2020, som 

sänks till 2 500 000 kr 2021 och framåt
 2 900 000 kr för ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
 1 200 000 kr för Mobila teamet
 105 000 kr justering hyror

Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
 753 000 kr effektivisering administration

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:

 återkomma med behov av budgetförstärkning kopplat mot lokalkostnader i samband med 
eventuellt införande av resursskola

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

 6 400 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar

Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:

 2 100 000 kr för minskade personalkostnader med anledning av införandet av 
samordningsenhet

 361 000 kr justering hyror
 431 000 kr effektivisering administration

Investeringsbudget
Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020-2023 enligt bilaga 5.

Vid större renoveringar samt nybyggnation ska solceller upphandlas med option för särskilt beslut.

Finansiering
Skattesatsen för 2019 föreslås oförändrad (21,45%).

Kommunfullmäktiges reserv sätts till:

 2020: 3 503 000 kr 
 2021: 7 264 000 kr
 2022: 2 421 000 kr 
 2023: 189 000 kr

Kommunstyrelsens reserv sätts till 3 000 000 hela budgetperioden

Ofördelade kapitalkostnader sätts till:

 2020: xxx kr 
 2021: xxx kr
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 2022: xxx kr 
 2023: xxx kr

Ofördelade hyreskostnader sätts till:

 2020: xxx kr 
 2021: xxx kr
 2022: xxx kr 
 2023: xxx kr

Eget kapital förändras med:

 2020: 7 000 000 kr 
 2021: 7 020 000 kr
 2022: 7 147 000 kr 
 2023: 7 304 000 kr

Kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande 100 miljoner kronor under perioden 2020-2023 
för finansiering av projekt "Hylte rustar för framtiden".

Fördelning av statsbidraget för Likvärdig skola 2020 beslutas av kommunstyrelsen.

Övrigt
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration 
motsvarande helårseffekt om 1 500 000 kr. Arbetet påbörjas 2020 med full effekt 2021. Preliminär 
fördelning baseras på nämndernas nettobudget.  

Arvodet för ordföranden i Arbets- och näringslivsnämnden fastställs till 40 %. 

Kvalitetsnivåerna för kommunfullmäktiges finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning 
fastställs enligt bilaga 4. 

Accepterad kvalitetsnivå för nyckeltalet ”Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella 
statsbidrag” sänks kortsiktigt till 1,0 % under perioden 2020-2023. Därefter återgår nivån till 1,9 %.
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Bilaga 1 REP 2020-2023 justering - FRAMTID HYLTE 2.0 2019-10-28

Resultatbudget 2020-2023, tkr 

Invånarantal 1/11 året före 10 950 10 800 10 900 10 800 10 900 10 800 10 900 10 800 10 900

Datum för beslut KF 181129 KF 190618 KSau 191029 KF 190618 KSau 191029 KF 190618 KSau 191029 KF 190618 KSau 191029

Budget 2019 REP 2020 REP 2020 Förändring  Plan 2021  Plan 2021 Förändring Plan 2022 Plan 2022 Förändring Plan 2023 Plan 2023 Förändring
Verksamhetens nettokostnad -623 450 -629 950 -653 101 23 151 -646 133 -654 989 8 856 -664 690 -670 557 5 867 -678 572 -683 911 5 338
Avskrivningar -43 553 -46 602 -42 430 -4 172 -46 587 -44 430 -2 157 -44 673 -45 847 1 174 -44 673 -47 849 3 176
Verksamhetens nettokostnad -667 002 -676 552 -695 531 18 979 -692 721 -699 419 6 698 -709 364 -716 404 7 040 -723 246 -731 760 8 514

Skatteintäkter 444 636 455 968 447 757 -8 211 462 233 454 559 -7 674 469 266 462 364 -6 902 483 431 475 404 -8 027
Kommunalekonomisk utjämning 241 765 236 279 252 256 15 977 231 823 247 501 15 678 238 952 252 378 13 426 241 402 255 014 13 612
Finansiella intäkter 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0
Finansiella kostnader -1 399 -2 076 -1 682 -394 -2 647 -2 621 -27 -3 063 -3 191 128 -2 791 -3 355 564
Utrangeringsbehov
Resultat före extraordinära poster 20 000 15 618 4 800 -10 818 688 2 020 1 332 -2 209 -2 853 -644 796 -2 696 -3 492

Extraordinära kostnader
Extraordinära intäkter 2 200
Årets resultat 20 000 15 618 7 000 -8 618 688 2 020 1 332 -2 209 -2 853 -644 796 -2 696 -3 492
Utökning generella statsbidrag 5 000 0 -5 000 10 000 5 000 -5 000 15 000 10 000 -5 000 15 000 10 000 -5 000
Förändring kostnadsutjämning 6 700 0 -6 700 6 700 0 -6 700 6 700 0 -6 700
Årets resultat 20 000 20 618 7 000 -13 618 17 388 7 020 -10 368 19 491 7 147 -12 344 22 496 7 304 -15 192
Årets resultat i relation till skatteintäkter 2,9% 2,3% 1,0% -1,3% 0,1% 1,0% 0,9% -0,3% 1,0% 1,3% 0,1% 1,0% 0,9%

2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023
Skatteintäkter -444 636 -455 968 -447 757 -6 699 -462 233 -454 559 -7 674 -469 266 -462 364 -6 902 -483 431 -475 404 -8 027
Skatteintäkter -444 636 -455 968 -449 269 -6 699 -462 233 -454 559 -7 674 -469 266 -462 364 -6 902 -483 431 -475 404 -8 027
Preliminär slutavräkning 1 512
Definitiv slutavräkning

Kommunalekonomisk utjämning -241 765 -236 279 -252 256 15 977 -231 823 -247 501 15 678 -238 952 -252 378 13 426 -241 402 -255 014 13 612
Inkomstutjämning -155 994 -147 334 -158 497 11 163 -154 105 -165 146 11 041 -164 160 -171 915 7 755 -169 744 -177 408 7 664
Kostnadsutjämning -51 947 -54 475 -63 318 8 843 -54 475 -60 460 5 985 -54 475 -60 460 5 985 -54 475 -60 460 5 985
Regleringsbidrag/avgift -4 814 -11 935 -11 312 -623 -12 468 -13 103 635 -9 542 -11 211 1 669 -6 408 -8 250 1 842
Fastighetsavgift -19 804 -20 138 -20 138 0 -20 138 -20 138 0 -20 138 -20 138 0 -20 138 -20 138 0
LSS-utjämning 10 123 9 363 11 346 -1 983 9 363 11 346 -1 983 9 363 11 346 -1 983 9 363 11 242 -1 879
Välfärdsmiljarder -19 329 -11 760 -10 337 -1 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 968 2 076 1 682 -394 2 647 2 621 -27 3 063 3 191 128 2 791 3 355 564
Ränta långfristiga lån 523 1 499 1 293 -206 1 994 2 135 141 2 415 2 574 159 2 166 2 640 474
Ränta kortsiktiga lån
Ränta pensioner 446 577 389 -188 654 486 -168 648 617 -31 625 715 90

Finansiella intäkter 2 000 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 2000 0
Borgensavgift Hyltebostäder 1 200 1200 1200 0 1200 1200 0 1200 1200 0 1200 1200 0
Utdelning Kommuninvest 800 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0

REP 2023REP 2020 REP 2021 REP 2022
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Bilaga 2 REP 2020-2023 justering - FRAMTID HYLTE 2.0 2019-10-28

Driftsbudget 2020-2023, tkr 

PKV 
2,2 % Volym

REP 
2020

REP 2020-
justering

PKV 
2,2 % Volym

REP 
2020

REP 2020-
justering

PKV 
2,2 % Volym

REP 
2020

REP 2020-
justering

PKV 
2,2 % Volym

REP 
2020

REP 2020-
justering

Kommunfullmäktige 674 15 862 15 877 15 892 16 735
Kommunstyrelsen 49 241 1 083 -1 634 47 684 1 107 -170 46 348 1 131 44 045 1 156 43 576
Valnämnden 350 0 50 50 300 350 -350 0
Räddningsnämnden 13 543 298 75 13 726 304 13 489 311 13 646 318 13 895
Samhällsbyggnadsnämnden 20 563 452 3 670 206 25 093 462 25 211 472 25 277 483 25 501
Tillsynsnämnden 139 3 142 3 145 3 148 3 152
Arbets- och näringslivsnämnden 58 801 1 294 200 -10 57 340 1 322 58 541 1 351 59 812 1 381 61 149
Revisionen 948 21 969 21 990 22 1 012 22 1 034
Överförmyndaren 878 19 898 20 917 20 938 21 958
Barn- och ungdomsnämnden 310 511 6 831 -2 298 7 700 21 953 342 093 6 982 645 -17 000 330 357 7 135 1 150 337 132 7 292 344 399
Omsorgsnämnden 184 203 4 052 -35 4 000 3 507 195 599 4 142 -78 198 354 4 233 -126 202 384 4 326 206 647
Nämndernas nettokostnad 639 851 14 069 -2 333 15 570 24 097 684 404 14 379 567 50 -17 170 675 279 14 695 1 024 300 0 685 636 15 018 0 -350 0 698 047

e-förvaltning - ej fördelat 1 500
Löneavtal 7 348 7 620 7 780 7 943 167 8 110
Lönestrategiska satsningar
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat 5 000 -2 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat 11 031 3 503 3 503 7 264 7 264 2 421 2 421 189 189
Förändring semesterlöneskuld 500 500 500 500 500
Återföring kapitalkostnader -70 872 -77 534 -77 050 -71 324 -69 067
Pensioner 17 060 15 810 18 482 22 786 23 537
Ofördelade kapitalkostnader 7 279 9 444 12 355 12 685 12 685
Ofördelade hyresjusteringar 4 752 6 353 7 379 6 910 6 910
Verksamhetens nettokostnad 623 450 653 101 654 989 670 557 683 911

Specificering av vissa poster
Pensioner 17 060 15 810 18 482 22 786 23 537
KP -25 175 -28 000 -27 000 -26 000 -25 000
Försäkringar pensioner 4 374 4 411 5 973 7 171 7 115
Förändring avsättningar pensioner 528 1 005 -170 -648 -903
Avgiftsbestämd pension 19 715 20 477 21 172 21 902 22 682
Utbetalning pensioner 9 295 9 303 9 550 9 640 10 054
Löneskatt pensioner 8 323 8 614 8 956 10 720 9 589

REP 2020 Plan 2021
BUDGET 

2019 Plan 2023Plan 2022

Förändringar 2020 Förändringar 2021 Förändringar 2022 Förändringar 2023
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Bilaga 3 REP 2020-2023 justering - FRAMTID HYLTE 2.0 2019-10-28

Balanskravsutredning och RUR 2020-2023, mkr
Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Årets resultat -14,8 -21,1 7,0 7,0 7,1 7,3
Avgår vinster vid avyttring -0,2 - - - - -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -15,0 -21,1 7,0 7,0 7,1 7,3
Reservering till RUR - - - - -
Disponering av RUR 21,1
Undantag pga synnerliga skäl 15,3
Årets balanskravsresultat 0,3 0,0 7,0 7,0 7,1 7,3

Reservering till eller disponering från RUR

Ingående värde 1 70,6 70,6 49,5 49,5 49,5 49,5
Reservering till RUR - - - - - -
Disponering av RUR - -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 70,6 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5
Reservering ske på det belopp som överstiger 2 % av årets resultat i relation till skatter och statsbidrag
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Bilaga 4 REP 2020-2023 justering - FRAMTID HYLTE 2.0 2019-10-28

Finansiella nyckeltal 2020-2023 Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Acceptabel 

kvalitetsnivå
Årets resultat i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag -2,2% -3,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Soliditet 35,3% 34,7% 34,9% 33,5% 31,9% 32,6% 28,0%

Nämndernas budgetavvikelse -7,0% -3,1%  +/- 1%

Självfinansieringsgrad av investeringar1
100,0% 100,0% 105,3% 104,5% 199,7% 148,6% 95,0%

Långfristiga låneskulden i relation till 
anläggningstillgångarnas värde 48,9% 46,9% 46,1% 49,5% 53,8% 54,7% 60,0%

1 Exklusive preliminära ombudgeteringar samt projekt "Hylte rustar för framtiden" 
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2019-11-15

Förslag från KF-presidium om revisionens budget 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning är det kommunfullmäktiges presidium som bereder 
revisionens budget. 

Det finns ett principbeslut från 2017 att revisionens ram ska fastställas till 0,15% av 
nämndernas nettokostnader. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår därför att revisionens budget fastställs till: 

2020: 969 000 kr
2021: 990 000 kr
2022: 1 012 000 kr
2023: 1034 000 kr. 

Förslaget stämmer överens med sifforna som är framräknade i kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Micael Arnström (S) Krister Mattsson (S) Desirée Hultberg (M)
Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande
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Underskrifter
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Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §296
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§296

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - 
Justering 
(2019 KS0055)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till justeringar är REP 2020-2023 som 
kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (§94) med följande justeringar:
- Befolkningsprognosen som ligger till grund för skattunderlagsprognosen höjs till 10 900 
invånare hela budgetperioden
- Ny skatteunderlagsprognos daterad 2019-10-01
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Ny pensionsprognos daterad 2019-07-31
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Taxa samhällsbyggnadsnämnden: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten 
felsortering
 
Kostnader för externa placeringar för barn- och ungdomsnämnden, arbets- och 
näringslivsnämnden och omsorgsnämnden ska särredovisas i samband med nämndens 
prognos, delårsbokslut och årsbokslut.
 
Revisionen
Revisionens budget fastställs till xxx kr 2020.
 
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
- 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
- 370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
- 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
- 101 000 kr justering hyror
- 105 000 kr effektivisering administration
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
- justera nämndernas ramar utifrån föreslagen ny organisation samt utreda eventuellt behov av 
omfördelning av central administration samt raminvesteringar till kommunfullmäktige i 
november
- återkomma med ny beräkning av kapitalkostnader baserat på förslag till investeringsbudget 
till kommunstyrelsen i november.
- ta fram jämförande taxor i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.
- utreda förutsättningarna för extern byggnation av 4-6 förskoleavdelningar för att ersätta 
nuvarande externt förhyrda lokaler i Hyltebruk tätort.
- Planera för flytt av IFO-verksamheten vid Vårdcentralen i Hyltebruk till egna lokaler efter 
det att Arbetsförmedlingen stänger.
 
Valnämnden
Inga förändringar.
 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 185 000 kr nytt RIB-avtal
 
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 80 000 kr justering hyror
- 30 000 kr effektivisering administration
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 261 000 kr justering hyror
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 55 000 kr effektivisering administration
 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:
- ändra betalningsmodell för fritidskorten med Hallandstrafiken till en modell per resa med 
högkostnadsskydd
 
Tillsynsnämnden
Inga förändringar
 
Arbets-och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk
 
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 26 000 kr justering hyror
- 126 000 kr effektivisering administration
 
Överförmyndarnämnden
Inga förändringar.
 
Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 5 500 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (2020)
- 500 000 kr för ökade kostnader inom grundsärskolan
- 9 000 000 kr för omställning "Budget i balans" (2020)
- 5 000 000 kr för ökade kostnader för interkommunala ersättningar gymnasieskolan 2020, 
som sänks till 2 500 000 kr 2021 och framåt
- 2 900 000 kr för ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
- 1 200 000 kr för Mobila teamet
- 105 000 kr justering hyror
 
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 753 000 kr effektivisering administration
 
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:
- återkomma med behov av budgetförstärkning kopplat mot lokalkostnader i samband med 
eventuellt införande av resursskola
 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 6 400 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar
 
Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 2 100 000 kr för minskade personalkostnader med anledning av införandet av 
samordningsenhet
- 361 000 kr justering hyror
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 5
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- 431 000 kr effektivisering administration
 
Investeringsbudget
Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020-2023 enligt bilaga 5.
Vid större renoveringar samt nybyggnation ska solceller upphandlas med option för särskilt 
beslut.
 
Finansiering
Skattesatsen för 2019 föreslås oförändrad (21,45%).
 
Kommunfullmäktiges reserv sätts till:
2020: 3 503 000 kr
2021: 7 264 000 kr
2022: 2 421 000 kr
2023: 189 000 kr
 
Kommunstyrelsens reserv sätts till 3 000 000 hela budgetperioden.
 
Ofördelade kapitalkostnader sätts till:
2020: xxx kr
2021: xxx kr
2022: xxx kr
2023: xxx kr
 
Ofördelade hyreskostnader sätts till:
2020: xxx kr
2021: xxx kr
2022: xxx kr
2023: xxx kr
 
Eget kapital förändras med:
2020: 7 000 000 kr
2021: 7 020 000 kr
2022: 7 147 000 kr
2023: 7 304 000 kr
 
Kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande 100 miljoner kronor under perioden 
2020-2023 för finansiering av projekt "Hylte rustar för framtiden".
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 6
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fördelning av statsbidraget för Likvärdig skola 2020 beslutas av kommunstyrelsen.
 
Övrigt
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration 
motsvarande helårseffekt om 1 500 000 kr. Arbetet påbörjas 2020 med full effekt 2021. 
Preliminär fördelning baseras på nämndernas nettobudget.  
 
Arvodet för ordföranden i arbets- och näringslivsnämnden fastställs till 40 %.
 
Kvalitetsnivåerna för kommunfullmäktiges finansiella nyckeltal för god ekonomisk 
hushållning fastställs enligt bilaga 4.
 
Accepterad kvalitetsnivå för nyckeltalet ”Årets resultat i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag” sänks kortsiktigt till 1,0 % under perioden 2020-2023. Därefter återgår 
nivån till 1,9 %.
 
Hylte rustar för framtiden
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutar genomföra investeringsprojektet 
”Hylte rustar för framtiden”
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att presentera direktiv för planering 
och förstudie till sammanträdet 2020-02-18. 
 
Ärendet hanteras som separat ärende i kommunstyrelse och fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om justering av resultat- och ekonomisk plan.

Handlingar i ärendet
 191028 Förslag protokoll REP - FRAMTID HYLTE 2.0
 191028  REP 2020-2023 justering - räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0
 191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0
 Hylte rustar för framtiden
 Justering Barn- och ungdomsnämnden
 Justering Omsorgsnämnden
 Justeringar samhällsbyggnadsnämnden
 Samhällsbyggnadskontoret: Betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken
 Omsorgsnämnden: Uppdrag hemsjukvårdsavtal
 Nyttt ställningstagande - Uppgradering Office 365 (KS)
 Nyttt ställningstagande - Socialsekreterare (ANN)
 Nyttt ställningstagande - Rekryterare (KS)
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Nyttt ställningstagande - Mobila teamet (BUN)
 Nyttt ställningstagande - Lönekonsult (KS)
 Nyttt ställningstagande - Första insatsperson (FIP) (RN)
 Nyttt ställningstagande - E-förvaltning (KS)
 Nytt ställdningstagande: Utvärdering mobila teamet BUK
 Nya eller förändrade taxor inför 2020
 1 Taxa för utlämnande av allmän handling
 1a jämförelse taxa utlämnande av allmän handling
 2 Taxa måltider vid dagcentraler
 3 Taxebestämmelser 2020 Miljöenheten
 3a Miljö taxebilaga 1 Prövningsavgifter
 3b Miljö taxebilaga 2 Miljö och hälsoskydd - tillsynsavgifter
 3c Miljö taxebilaga 3 Livsmedelstaxa
 3d Miljö taxebilaga 4 Tobak m m
 4 Plan- och byggtaxa 2020
 5 Taxa arrende - andra nyttjanderäter 2020
 6 Renhållningstaxa 2020
 7 VAtaxa 2020
 7a VAtaxa 2020 bilaga
 8. Taxor BUN (uppdaterade med 2019 års siffror)
 Förslag på förändringar taxor ANN (ANN analys)
 §161 KS Begäran om medel_ Kompensation för RIB-avtal
 Barn- och ungdomsnämnden: Resursskola

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt Framtid Hyltes förslag på justering av REP 2020-2023.
 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden får ingen justering för 
fritidskorten och kommunfullmäktige beslutar att ta bort fritidskorten.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar:
- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att beslutar genomföra investeringsprojektet 
”Hylte rustar för framtiden”
- Kommunstyrelsen uppdrag till kommunledningskontoret att presentera direktiv för 
planering och förstudie till sammanträdet 2020-02-18
- Ärendet hanteras som separat ärende i kommunstyrelse och fullmäktige.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 8
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutgång
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Framtid Hyltes helhet inkl. 
yrkandet om investeringsprocessen "Hylte rustar för framtiden". Ordförande finner att 
arbetsutskottet bifaller helheten inkl. yrkandet.
 
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Bo-Gunnar Åkessons yrkande 
om fritidskorten. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.
 

Reservation
Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån till sitt eget yrkande.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-15

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och 
ungdomsnämnden - justeringar 2020 
(2019 BUN0003)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna bedömningen av behov av utökad ram 
motsvarande 25 500 tkr till budgetberedningen. I den utökningen utgörs 7000 tkr förstärkning 
för personalbudget i grundskolan samt 2 miljoner i personalkostnader till IFO kopplat till 
omställningsarbetet under 2020. 8000 tkr till gymnasiet och vuxenutbildning, 8000 tkr för 
IFO placeringar, 500 tkr till grundsärskolans personalbudget under 2020-2023. 

Beskrivning av ärendet
Barn och ungdomsnämnden begär utökad ram med 25 500 tkr av Kommunfullmäktige.
Bedömda behov har identifierats till verksamheter inom gymnasiet, vuxenutbildningen, 
individ och familjeomsorg samt grundskola.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse- Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 - justeringstillfälle
 Resultat och ekonomisk plan 2020-2022- justeringstillfälle
 Budget i balans per ansvar 20191010

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn och ungdomsnämnden begär utökad ram med 25 500 tkr av Kommunfullmäktige.

 
Yrkanden
Malin Svan (C) yrkar om redaktionell ändring att vuxenskola ändras till vuxenutbildning.
Maria Hedin (S) yrkar om ändring att "Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna 
bedömningen av behov av utökad ram motsvarande 25 500 tkr till budgetberedningen. I den 
utökningen utgörs 7000 tkr förstärkning för personalbudget i grundskolan samt 2 miljoner i 
personalkostnader till IFO kopplat till omställningsarbetet under 2020. 8000 tkr till gymnasiet 
och vuxenutbildning, 8000 tkr för IFO placeringar, 500 tkr till grundsärskolans 
personalbudget under 2020-2023."
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet om redaktionell ändring och 
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Malin Svans (C) yrkande om redaktionell 
ändring.
Ordföranden ställer ändringsyrkandet mot barn- och ungdomskontorets förslag till beslut och 
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller ändringsyrkandet.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-15

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-10-10

Dnr 2019 BUN0003

Terese Borg, Controller
Tel. 0345-181 58 Barn- och ungdomsnämnden
E-post: Terese.Borg@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Barn- och ungdomskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)

Tjänsteskrivelse Resultat och ekonomisk plan 2020 till 
2023- justeringstillfälle

Förslag till beslut
Barn och ungdomsnämnden begär utökad ram med 25 500 tkr av Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Barn och ungdomsnämnden begär utökad ram med 25 500 tkr av Kommunfullmäktige. 
Bedömda behov har identifierats till verksamheter inom gymnasiet, vuxenskolan, individ och 
familjeomsorg samt grundskola.

Handlingar i ärendet
Resultat och ekonomisk plan 2020- 2023 – justeringstillfälle
Budget i balans per ansvar 20191010

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Ann-Christin Johansson Terese Borg
Barn- och ungdomschef Controller

3 (6)6 (225)
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Terese Borg, Controller 2019-10-10
Tfn: 0345-181 58
E-post: Terese.Borg@hylte.se

Barn- och ungdomsnämnden
2019 BUN0003

Resultat och ekonomisk plan 2020-2022- justeringstillfälle 

Temporärt tillförda budgetmedel 2019 samt behov 2020

Tillförda medel 2019:
Kommunfullmäktige har beviljat Barn och ungdomsnämnden 26 500 tkr i 2019 års budget för 
att hantera pågående omställningsarbete. Medlen är tillfälliga, och skall vara återställda under 
åren 2019 och 2020 allteftersom handlingsplaner och övriga åtgärder ger effekt.
De tillfälliga medlen består av (har ökat budgeten för 2019 med):

 7 666 tkr avser förstärkning av anslaget för interkommunala kostnader gymnasiet och 
vuxenutbildningen, f.n. ej utdelat till verksamheten, tillfört nämndens centrala anslag.

 2 000 tkr avser förstärkning IFO, f.n ej utdelat till verksamheten, tillfört nämndens 
centrala anslag.

 1 457 tkr avser diverse förstärkningar, f.n. ej utdelat till verksamheten, tillfört 
nämndens centrala anslag. 

 15 377 tkr avser tillfälliga förstärkningar av enheternas personalkostnadsbudgetar, är 
fördelat till respektive enhet enligt tabell 1, kolumn ’temporära tillskott’.

Summa av posterna ovan:  26 500 tkr.
 7 000 tkr har tillförts IFO under år 2019. 
 Totalsumma tillförda medel 33 500 tkr.

Bedömt behov av tillförda medel 2020, ursprungliga tillskott samt nya identifierade 
behov/risker

Preliminärt bedöms behoven av extra medel för år 2020 till:
 8 000 tkr till förstärkning av anslaget för kostnader gymnasiet och vuxenutbildningen. 

(Permanent förstärkning.) Bedömt utifrån faktiska kostnader för bla IKE i förhållande 
till budget samt fortsatt effektiviseringsarbete.

 2 000 tkr till förstärkning av anslaget IFO flyktingverksamhet. Bedömt utifrån bla 
faktiskt personalbehov. 

 8 000 tkr till förstärkning av anslaget för köpt vård IFO (Nytt identifierat behov, 
nuläge)
Bedömt utifrån faktiskt behov av köpt vård.
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 7 000 tkr till förstärkning av enheternas personalkostnadsbudgetar, kopplade till det 
fortsatta omställningsarbetet relaterat till handlingsplaner, (grundskola och 
grundsärskolan, resterande belopp av ursprungligen tillförda 15,4 mkr en minskning 
med ca 8,4 mkr)
Bedömt utifrån enheternas planer, se bifogad tabell.

 500 tkr till förstärkning av Grundsärskolans personalkostnadsbudget. (Nytt identifierat 
behov) Bedömt som ytterligare behov utifrån faktisk situation.

Summa bedömt behov 25 500 tkr

I övrigt ser förvaltningen även behov av fortsatt finansiering av migrationsmedel till 
verksamheterna, tex  SFI, studiehandledare, undervisning och moduler. Under 2019 har 13,1 
Mkr erhållits från etableringsmedel. Denna behovsbedömning förtutsätter fortsatt finansiering 
av etableringsmedel för 2020.

Ann-Christine Johansson Terese Borg 
Barn- och ungdomschef Controller
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Ärende budget i balans - underlag för temporära tilläggsanslag gällande personalkostnader i budget 2020 (tkr)
2019-10-10

Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4 Tabell  5

Barn- och ungdomsnämnden

Temporära tillskott till 
personalkostnadsbudge
tn 2019 (se kommentar 

1)

Personalkostnads budget 
2019 inkl. temporära 

anslag (se kommentar 2, 
per 190919)

Personalkostnadsbudget 2019 
EXKLUSIVE  temporära anslag

Förslag temporära tillskott till  
personalkostnadsbudget 2020 
kvarstår av 2019 års temporära 

anslag 

Förslag 
personalkostnadsbudget 
2020 kopplat till 
ursprungliga 
handlingsplaner. OBS! Ej 
justerat pga andra 
omständigheter!!!!

6000 Förvaltningschef 0 15 870 15 870 0 15 870
6001 Modersmål, studiehandledning 154 10 702 10 548 0 10 548
6002 BUK Administration 68 4 056 3 988 0 3 988
6102 Skolskjutsar 140 0 -140 0 -140
6200 Central Barn och elevhälsan 857 1 415 558 0 558
6201 IFO/ Flyktingmottagande 0 16 940 16 940 0 16 940
6203 Grundsärskolan 946 2 876 1 930 946 2 876
6300 Kulturskolan 22 2 911 2 889 0 2 889
6400 Gymnasieskola 0 18 937 18 937 0 18 937
6510 Örnaskolan 7 750 35 241 27 491 4 800 32 291
6520 Kråkbergsskolan 628 12 689 12 061 0 12 061
6530 Elias Fries 0 17 471 17 471 0 17 471
6540 Sörgårdens förskola 645 11 305 10 660 0 10 660
6545 Förskola Hylte (Lönnen, Kantarellen mfl) 300 11 839 11 539 0 11 539
6630 Torup/ Rydö skola 3 172 19 367 16 195 1 200 17 395
6640 Torup/Rydö förskola 0 11 753 11 753 0 11 753
6730 Kinnared/ Landeryd skola 695 12 149 11 454 0 11 454
6830 Kinnared, Landeryd, Långaryd Förskola 0 9 750 9 750 0 9 750
6900 Unnaryds skola 0 7 809 7 809 0 7 809
6930 Unnaryds förskola 0 5 415 5 415 0 5 415
Summa: 15 377 228 495 213 118 6 946 220 064
Tillskott till 6000, Förv.chef, bla till IKE 11 123  * Skillnad mot 2019= 15377-6946= 8431 -8 431
Tillskott till IFO 7 000
Summa temporärt tillförda medel 33 500

 Kommentarer:   
    

1) De tillfälliga 
budgetmedel som 
tillskjutits 
personalkostnads 
budgeterna år 2019. (med 
undantag av det centrala 
anslaget som avser annat 
än personalkostnader, tex 
7,7 mkr till IKE) Skall 
succesivt reduceras år 
2019 och år 2020, totalt 
26,5 mkr. Hanteringen av  
tillskottet avseende IKE 

2) Budget för 
personalkostnader 2019 
inklusive temporära anslag 
om 15,4mkr, som således 
skall reduceras 15,4 mkr 
framgent, i huvudsak under 
år 2020. Inkluderar ej 2019 
års lönerevision.

3) Personalkostnadsbudgeten år 
2019 exklusive de temporära 
anslagen, 'ursprungsbudgeten'.

4) Förslag på temporära tillskott år 
2020 av de ursprungligen tillförda 15,4 
Mkr.  Förslaget innebär en minskning 
med 8,4 Mkr, vilket är en indikation av 
effekt av handlingsplanerna under år 
2019 OBS! Ej justerad för andra 
faktorer, endast kopplat till 
ursprungliga temporära tillskott till 
personalkostnadsbudgetena, tabell 1 !
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-19

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - justering 
(2019 ON0002)

Beslut
Omsorgsnämnden begär utökad ram med 9 500 tkr av kommunfullmäktige. I den utökningen 
utgörs 8 900 tkr av utökade kostnader för externa placeringar och 600 tkr för att förstärka 
myndighetsutövningen.

Beskrivning av ärendet
Externa placeringar
Behoven av externa placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), har ökat under 2019. Externa placeringar har ökat under 
årets första sju månader och visar en negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 800 tkr.
Den psykiska ohälsan ökar nationellt, regionalt och lokalt. Nationellt har psykiatri och 
psykisk hälsa de senaste åren varit en av de mest prioriterade frågorna inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. Även samsjukligheten ökar, personer med utvecklingsstörning eller en 
neuropsykiatrisk diagnos har ofta även en psykisk ohälsa och ibland även 
missbruksproblematik. Risken är stor att antalet personer med psykisk ohälsa och/eller 
posttraumatiskt stressyndrom ökar, vilket sannolikt innebär ökade omsorgsbehov de närmaste 
åren.
Det utökade antalet externa placeringar beror på olika faktorer. Dels beror det på resursbrist 
av egna boendeplatser dels på att vissa ärenden är mer komplexa och behöver placeras externt 
för att de individuella behoven ska tillgodoses.
1 januari 2018 kom en ny lag ”Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Det innebär att kommunens betalningsansvar inträder 3 vardagar från 
utskrivningsklar från tidigare 30 inom psykiatrin. Detta ökar trycket på kommunen att snabbt 
ordna fram insatser/boende inom socialpsykiatrin för att inte få kostnader för 
betalningsansvar. Med alltmer komplexa ärenden ökar kompetenskraven inom området 
psykisk ohälsa/samsjuklighet inom omsorgsnämndens alla verksamheter. Det finns ett behov 
av att inventera insatsbehov tillsammans med andra aktörer, både internt och externt. Utifrån 
inventeringens resultat får åtgärder vidtas. För nämnden kommer det att innebära ökade 
kostnader inom verksamhetsområdet socialpsykiatri, men även inom nämndens övriga 
verksamheter. För Hylte kommun kan det även innebära ökade kostnader för försörjningsstöd, 
ökad arbetslöshet, missbruksproblematik m.m.

Myndighetsutövning
Arbetsbelastningen för nämndens omsorgshandläggare som handlägger ärenden enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har 
de senaste två åren ökat markant. Det beror dels på ett stort antal ärenden per 
omsorgshandläggare dels på grund av vakanser och nyrekryteringar. Ärendena blir också 
alltmer komplicerade. Den nya lagen om samverkan inom 3 dagar innan betalningsansvar 
inträder, gör att det blir allt svårare att hinna göra vårdplaneringar, utredningar, finns risk för 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-19

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att beslut fattas på kort tid och ibland på lite otydliga grunder. För att undvika 
betalningsansvar innebär det ökade krav på att snabbt kunna planera för att ta hem den 
enskilde från sjukhuset inom 3 dagar, istället för som tidigare 5 dagar.
Antal ärenden inom äldreomsorgen, socialpsykiatri och LSS är fortsatt högt med ca 155 
ärenden per omsorgshandläggare. Enligt Öppna jämförelser 2018, är jämförelsen i riket 111 
ärenden per omsorgshandläggare inom äldreomsorgen. I Halland har LSS-handläggare i 
genomsnitt ca 95 ärende per omsorgshandläggare och något lägre för barnhandläggare inom 
LSS (ärende = person, en person kan ha flera beslut). En oerfaren och ny omsorgshandläggare 
kan inte ha lika många ärenden som en erfaren handläggare.

Handlingar i ärendet
 §76 ON AU Resultat och ekonomisk plan REP justering ON 2019
 Tjänsteskrivelse - Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens 

justeringar
 Justeringstillfälle ON sep 2019 Ändrade förutsättningar i omsorgsnämndens 

verksamheter externa placeringar REP 2020-2023 1
 Justeringstillfälle ON sep 2019 Ändrade förutsättningar i omsorgsnämndens 

verksamheter  myndighetsutövning REP 2020-2023

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden begär utökad ram med 9 500 tkr av kommunfullmäktige. I den utökningen 
utgörs 8 900 tkr av utökade kostnader för externa placeringar och 600 tkr för att förstärka 
myndighetsutövningen.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-09-10

Dnr 2019 ON0002

Sara Lall, Nämndsekreterare
Tel. 0345-182 57 Omsorgsnämnden
E-post: Sara.Lall@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Omsorgskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2

1 (2)

Resultat och ekonomisk plan REP justering ON 2019

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden begär utökad ram med 8 900 tkr av Kommunfullmäktige. Begäran förklaras av 
utökade kostnader för externa placeringar ca 8 900 tkr. 

Omsorgsnämnden begär utökad ram med 600 tkr för 1,0 utökning av 1,0 åa omsorgshandläggare.

Beskrivning av ärendet

Externa placeringar

Behoven av externa placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), har ökat under 2019. Externa placeringar har ökat under årets första sju 
månader och visar en negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 800 tkr. 
Den psykiska ohälsan ökar nationellt, regionalt och lokalt. Nationellt har psykiatri och psykisk hälsa 
de senaste åren varit en av de mest prioriterade frågorna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Även 
samsjukligheten ökar, personer med utvecklingsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos har ofta 
även en psykisk ohälsa och ibland även missbruksproblematik. Risken är stor att antalet personer med 
psykisk ohälsa och/eller posttraumatiskt stressyndrom ökar, vilket sannolikt innebär ökade 
omsorgsbehov de närmaste åren.
Det utökade antalet externa placeringar beror på olika faktorer. Dels beror det på resursbrist av egna 
boendeplatser dels på att vissa ärenden är mer komplexa och behöver placeras externt för att de 
individuella behoven ska tillgodoses. 
1 januari 2018 kom en ny lag ”Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. Det innebär att kommunens betalningsansvar inträder 3 vardagar från utskrivningsklar från 
tidigare 30 inom psykiatrin. Detta ökar trycket på kommunen att snabbt ordna fram insatser/boende 
inom socialpsykiatrin för att inte få kostnader för betalningsansvar. Med alltmer komplexa ärenden 
ökar kompetenskraven inom området psykisk ohälsa/samsjuklighet inom omsorgsnämndens alla 
verksamheter. Det finns ett behov av att inventera insatsbehov tillsammans med andra aktörer, både 
internt och externt. Utifrån inventeringens resultat får åtgärder vidtas. För nämnden kommer det att 
innebära ökade kostnader inom verksamhetsområdet socialpsykiatri, men även inom nämndens övriga 
verksamheter. För Hylte kommun kan det även innebära ökade kostnader för försörjningsstöd, ökad 
arbetslöshet, missbruksproblematik m.m.’

Myndighetsutövning

Arbetsbelastningen för nämndens omsorgshandläggare som handlägger ärenden enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har de 
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-09-10

Dnr 2019 ON0002

2 (2)

senaste två åren ökat markant. Det beror dels på ett stort antal ärenden per omsorgshandläggare dels på 
grund av vakanser och nyrekryteringar. Ärendena blir också alltmer komplicerade. Den nya lagen om 
samverkan inom 3 dagar innan betalningsansvar inträder, gör att det blir allt svårare att hinna göra 
vårdplaneringar, utredningar, finns risk för att beslut fattas på kort tid och ibland på lite otydliga 
grunder. För att undvika betalningsansvar innebär det ökade krav på att snabbt kunna planera för att ta 
hem den enskilde från sjukhuset inom 3 dagar, istället för som tidigare 5 dagar.
Antal ärenden inom äldreomsorgen, socialpsykiatri och LSS är fortsatt högt med ca 155 ärenden per 
omsorgshandläggare. Enligt Öppna jämförelser 2018, är jämförelsen i riket 111 ärenden per 
omsorgshandläggare inom äldreomsorgen. I Halland har LSS-handläggare i genomsnitt ca 95 ärende 
per omsorgshandläggare och något lägre för barnhandläggare inom LSS (ärende = person, en person 
kan ha flera beslut). En oerfaren och ny omsorgshandläggare kan inte ha lika många ärenden som en 
erfaren handläggare.

Handlingar i ärendet
Ärendebeskrivning - Ändrade förutsättningar i omsorgsnämndens verksamheter i REP 2020-2023, 
inför justeringstillfälle höst 2019/externa placeringar.

Ärendebeskrivning - Ändrade förutsättningar i omsorgsnämndens verksamheter i REP 2020-2023, 
inför justeringstillfälle höst 2019/myndighetsutövning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Berit Winbladh Kristina Carlo
Omsorgschef Controller
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Justeringstillfälle ON sep 2019 Ändrade 
förutsättningar i omsorgsnämndens 

verksamheter externa placeringar REP 2020-2023 1

Externa placeringar
Särskilda händelser
Behoven av externa placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), har ökat under 2019. Externa placeringar har ökat under 
årets första sju månader och visar en negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 800 tkr. 
Den psykiska ohälsan ökar nationellt, regionalt och lokalt. Nationellt har psykiatri och 
psykisk hälsa de senaste åren varit en av de mest prioriterade frågorna inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. Även samsjukligheten ökar, personer med utvecklingsstörning eller en 
neuropsykiatrisk diagnos har ofta även en psykisk ohälsa och ibland även 
missbruksproblematik. Risken är stor att antalet personer med psykisk ohälsa och/eller 
posttraumatiskt stressyndrom ökar, vilket sannolikt innebär ökade omsorgsbehov de närmaste 
åren.
Det utökade antalet externa placeringar beror på olika faktorer. Dels beror det på resursbrist 
av egna boendeplatser dels på att vissa ärenden är mer komplexa och behöver placeras externt 
för att de individuella behoven ska tillgodoses. 
1 januari 2018 kom en ny lag ”Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Det innebär att kommunens betalningsansvar inträder 3 vardagar från 
utskrivningsklar från tidigare 30 inom psykiatrin. Detta ökar trycket på kommunen att snabbt 
ordna fram insatser/boende inom socialpsykiatrin för att inte få kostnader för 
betalningsansvar. Med alltmer komplexa ärenden ökar kompetenskraven inom området 
psykisk ohälsa/samsjuklighet inom omsorgsnämndens alla verksamheter. Det finns ett behov 
av att inventera insatsbehov tillsammans med andra aktörer, både internt och externt. Utifrån 
inventeringens resultat får åtgärder vidtas. För nämnden kommer det att innebära ökade 
kostnader inom verksamhetsområdet socialpsykiatri, men även inom nämndens övriga 
verksamheter. För Hylte kommun kan det även innebära ökade kostnader för försörjningsstöd, 
ökad arbetslöshet, missbruksproblematik m.m. 

Förslag på åtgärd
Omsorgsnämnden äskade 2018-10-18, 400 tkr för att utreda framtida behov av boendeformer 
inom omsorgsnämndens verksamhetsområden: socialpsykiatri, LSS och äldreomsorg. Detta 
för att inventera dels hur stora behoven är framåt dels vilka typer av boende man är 
intresserad av. Det kan öppna möjligheter för några av dem som har placeringar i annan 
kommun att komma tillbaka till Hylte. Att arbeta med hemmaplanslösningar kan medföra att 
omsorgstagaren upplever högre kvalitet i boendet. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram 
ett utredningsdirektiv, avgränsningar, tidplan samt kostnad för att ta fram en 
kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. 
Nämnden bedömer att behovet fortsätter öka. Behov av utökad ram är i dagsläget ca 8 900 tkr. 
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Konsekvensbeskrivning
Om inga åtgärder vidtas får den enskilde inte den hjälp och stöd som hen har rätt till och 
belastningen ökar på anhöriga. Den enskilde måste ibland flytta från sin familj. Hylte 
kommun kan utdömas särskild avgift på grund av icke verkställda beslut om inte lagstadgade 
krav uppnås. Tillskjuts inte medel behöver omsorgskontoret få i uppdrag att ta fram 
effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning. Effektiviseringsförslagen 
kommer att innehålla personalnedskärningar inom omsorgsnämndens befintliga verksamheter 
med försämrad kvalitet som följd.
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 Justeringstillfälle ON sep 2019 Ändrade 
förutsättningar i omsorgsnämndens 

verksamheter  myndighetsutövning REP 2020-2023

Myndighetsutövning
Särskilda händelser
Arbetsbelastningen för nämndens omsorgshandläggare som handlägger ärenden enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har 
de senaste två åren ökat markant. Det beror dels på ett stort antal ärenden per 
omsorgshandläggare dels på grund av vakanser och nyrekryteringar. Ärendena blir också 
alltmer komplicerade. Den nya lagen om samverkan inom 3 dagar innan betalningsansvar 
inträder, gör att det blir allt svårare att hinna göra vårdplaneringar, utredningar, finns risk för 
att beslut fattas på kort tid och ibland på lite otydliga grunder. För att undvika 
betalningsansvar innebär det ökade krav på att snabbt kunna planera för att ta hem den 
enskilde från sjukhuset inom 3 dagar, istället för som tidigare 5 dagar.
Antal ärenden inom äldreomsorgen, socialpsykiatri och LSS är fortsatt högt med ca 155 
ärenden per omsorgshandläggare. Enligt Öppna jämförelser 2018, är jämförelsen i riket 111 
ärenden per omsorgshandläggare inom äldreomsorgen. I Halland har LSS-handläggare i 
genomsnitt ca 95 ärende per omsorgshandläggare och något lägre för barnhandläggare inom 
LSS (ärende = person, en person kan ha flera beslut). En oerfaren och ny omsorgshandläggare 
kan inte ha lika många ärenden som en erfaren handläggare. 

Förslag på åtgärd
Omsorgsnämnden behöver anställa ytterligare en omsorgshandläggare för att kunna fortsätta 
att kvalitetssäkra myndighetsutövningen och för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö. Innebär 
ökad kostnad om ca 600 tkr.

Konsekvensbeskrivning
Omsorgsnämnden ansvarar för att lagstadgade krav uppnås inom myndighetsutövningen. Om 
det brister i myndighetsutövningen kan det även leda till brister i rättssäkerhet. Vid hög 
arbetsbelastning kan beslut fattas på felaktiga grunder, vilket kan leda till att den enskilde inte 
får rätt insatser, vilket också kan bli kostsamt för kommunen. Redan i dagsläget är 
konsekvensen att uppföljningar/omprövningar inte hinns med då akuta ärenden måste 
prioriteras. För omsorgshandläggaren innebär en ökad arbetsbelastning också högre 
stressnivå, vilket kan leda till att de söker andra tjänster. Det kan innebära svårigheter att 
rekrytera nya handläggare och då ökar belastningen ytterligare på de som väljer att stanna 
kvar. Det kan leda till risk för sjukfrånvaro.

From höst 2019 är frånvaron ca 25 % av ordinarie bemanning. Att rekrytera en 
omsorgshandläggare på 25 % är inte möjligt och därför kan den frånvaron inte ersättas. 
Frånvaron tillsammans med den redan höga arbetsbelastningen leder till att 
uppföljningar/omprövningar inte hinns med då akuta ärenden, t ex vårdplanering på sjukhus, 
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måste prioriteras för att undvika betalningsansvar. För 
att myndighetsutövningen ska fortsätta kunna vara 

rättsäker och den enskilde få rätta insatser samt skapa 
en rimlig arbetssituation för omsorgshandläggarna finns behov av utökning med 1,0 
årsarbetare.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§87

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - justeringar 
(2019 SBN0003)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär justering av tilldelad nettodriftsram med 225 000 kr.
Samhällsbyggnadsnämnden begär även justering av investeringsbudgeten för 2020 med 
följande:
-        500 000 kronor omlastningsyta
-        300 000 kronor julbelysning
-        25 000 kronor grusbeläggning Unnaryd
-        200 000 kronor tillgänglighetsanpassning badplatser

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019, § 94, om nettodriftsram 2020-2023 för 
samhällsbyggnadsnämnden.

I slutet av oktober kan nämnderna lämna in begäran om justering av REP. Begäran ska vara 
orsakad av en extraordinär händelse som uppstått efter beslutet om REP inklusive 
ramtilldelning tagits av fullmäktige i juni. Det kan vara någon förutsättning som förändrats 
genom till exempel ett statligt beslut.

Sedan kommunfullmäktiges beslut om REP 2020-2023 i juni har samhällsbyggnadskontoret 
identifierat ett område där de ekonomiska konsekvenserna inte var helt kända inför 
beredningen av REP 2020-2023:

Handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen
Hylte kommun har sedan 2011 samverkat med Halmstads kommun kring handläggning enligt 
alkohollagen och tobakslagen. Halmstads kommun har valt att den 1 juli 2019 säga upp 
avtalet och sista dag för samverkan är den 15 oktober 2019. Kostnaden för kommunen har 
uppgått till 120 000 kr/år vilket har varit i underkant för den handläggning som utförts. 
Länsstyrelsen har också riktat kritik mot kommunen då man anser att 
samhällsbyggnadsnämnden har för låg ambitionsnivå med nuvarande tillsyn.

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft som innebär att tobaksförsäljning är 
tillståndspliktigt och en handläggning motsvarande den för serveringstillstånd ska genomföras 
av kommunen. Kommunen har också fått ett utökat tillsynsansvar med anledning av den nya 
lagen. Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av tobakslagen på central nivå 
samt tar fram föreskrifter och allmänna råd till lagstiftningen. Folkhälsomyndighetens 
”Vägledning för kommunernas granskning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror” 
utkom först den 8 juli 2019 och då kunde kommunen bedöma omfattningen av det utökade 
kravet på handläggning.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det framöver krävs motsvarande 0,4 tjänst för 
handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen. För att klara det utökade uppdraget begär 
nämnden utökad ram med 225 000 kronor.
 
Omlastningsyta
Med anledning av att Stora Enso tar över Borabo deponi 2021-01-01 behöver en ny 
omlastningsyta anläggas i anslutning till återvinningscentralen. Samhällsbyggnadsnämnden 
har i beslut den 17 september 2019 begärt att få ianspråkta avsatta medel för deponi med 
4 500 000 kr för projektering och utförande av ny omlastningsyta. Kostnaden för projektet 
uppgår till 5 000 000 kr varför nämnden begär 500 000 kr för att kunna genomföra projektet.

Julbelysning
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2019 innehöll 300 000 kr för 
julbelysning. Med anledning av investeringsstoppet finns inga medel innevarande år för att 
byta ut gammal belysning. Då julbelysning är ett uppskattat inslag i utemiljön och bidrar till 
trivsel begär nämnden 300 000 kr för att kunna påbörja utbytet under 2020.

Grusplan Unnaryd
Grusplanen i anslutning till Coops parkering i Unnaryd är i behov av uppgrusning. Ytan får 
enligt detaljplanen inte hårdbeläggas. Kostnaden beräknas till 25 000 kr.

Tillgänglighetsanpassning badplatser
De kommunala badplatserna är tillgänglighetsanpassade i varierad grad. Vattenytan vid 
badrampens slut (yttre vilplan) bör vara ca 90 cm ovan gångplanet. Det ger många sittande 
tillräcklig flytkraft för att ta sig ur rullstolen. Så är det inte på baden idag utan badramperna 
behöver förlängas. Gångvägen till badrampen bör vara hårdgjord (asfalt, stenmjöl). Kostnaden 
för alla fyra badplatserna beräknas till 200 000 kr.
 

Handlingar i ärendet
 §62 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Justeringar
 Justering REP 2020-2023
 Justering REP 2020-2023 investeringar

Förslag till beslut
 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-08-01

Dnr 2019 SBN0003

Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0345-18008 Samhällsbyggnadsnämnden
E-post: Katarina.Paulsson@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Samhällsbyggnadskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2

1 (2)

REP 2020-2023 begäran om justering driftbudget

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär justering av tilldelad nettodriftsram med 225 000 kr.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019, § 94, om nettodriftsram 2020-2023 för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

I slutet av oktober kan nämnderna lämna in begäran om justering av REP. Begäran ska vara orsakad 
av en extraordinär händelse som uppstått efter beslutet om REP inklusive ramtilldelning tagits av 
fullmäktige i juni. Det kan vara någon förutsättning som förändrats genom till exempel ett statligt 
beslut.

Sedan kommunfullmäktiges beslut om REP 2020-2023 i juni har samhällsbyggnadskontoret 
identifierat ett område där de ekonomiska konsekvenserna inte var helt kända inför beredningen av 
REP 2020-2023:

Handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen
Hylte kommun har sedan 2011 samverkat med Halmstads kommun kring handläggning enligt 
alkohollagen och tobakslagen. Halmstads kommun har valt att den 1 juli 2019 säga upp avtalet och 
sista dag för samverkan är den 15 oktober 2019. Kostnaden för kommunen har uppgått till 120 tkr/år 
vilket har varit i underkant för den handläggning som utförts. Länsstyrelsen har också riktat kritik mot 
kommunen då man anser att samhällsbyggnadsnämnden har för låg ambitionsnivå med nuvarande 
tillsyn. 

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft som innebär att tobaksförsäljning är tillståndspliktigt 
och en handläggning motsvarande den för serveringstillstånd ska genomföras av kommunen. 
Kommunen har också fått ett utökat tillsynsansvar med anledning av den nya lagen. 
Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av tobakslagen på central nivå samt tar fram 
föreskrifter och allmänna råd till lagstiftningen. Folkhälsomyndighetens ”Vägledning för 
kommunernas granskning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror” utkom först den 8 juli 
2019 och då kunde kommunen bedöma omfattningen av det utökade kravet på handläggning. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det framöver krävs motsvarande 0,4 tjänst för handläggning 
enligt alkohollagen och tobakslagen. För att klara det utökade uppdraget begär nämnden utökad ram 
med 225 000 kronor.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-08-01

Dnr 2019 SBN0003

2 (2)

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-09-17

Dnr 2019 SBN0003

Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0345-18008 Samhällsbyggnadsnämnden
E-post: Katarina.Paulsson@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Samhällsbyggnadskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2
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REP 2020-2023 begäran om justering investeringsbudget

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär justering av investeringsbudgeten för 2020 med följande

- 500 000 kronor omlastningsyta
- 300 000 kronor julbelysning
- 25 000 kronor grusbeläggning Unnaryd
- 200 000 kronor tillgänglighetsanpassning badplatser

Beskrivning av ärendet

Omlastningsyta
Med anledning av att Stora Enso tar över Borabo deponi 2021-01-01 behöver en ny omlastningsyta 
anläggas i anslutning till återvinningscentralen. Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 17 
september 2019 begärt att få ianspråkta avsatta medel för deponi med 4 500 tkr för projektering och 
utförande av ny omlastningsyta. Kostnaden för projektet uppgår till 5 000 tkr varför nämnden begär 
500 tkr för att kunna genomföra projektet.

Julbelysning
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2019 innehöll 300 tkr för julbelysning. Med 
anledning av investeringsstoppet finns inga medel innevarande år för att byta ut gammal belysning. Då 
julbelysning är ett uppskattat inslag i utemiljön och bidrar till trivsel begär nämnden 300 tkr för att 
kunna påbörja utbytet under 2020.

Grusplan Unnaryd
Grusplanen i anslutning till Coops parkering i Unnaryd är i behov av uppgrusning. Ytan får enligt 
detaljplanen inte hårdbeläggas. Kostnaden beräknas till 25 tkr.

Tillgänglighetsanpassning badplatser
De kommunala badplatserna är tillgänglighetsanpassade i varierad grad. Vattenytan vid badrampens 
slut (yttre vilplan) bör vara ca 90 cm ovan gångplanet. Det ger många sittande tillräcklig flytkraft för 
att ta sig ur rullstolen. Så är det inte på baden idag utan badramperna behöver förlängas. Gångvägen 
till badrampen bör vara hårdgjord (asfalt, stenmjöl). Kostnaden för alla fyra badplatserna beräknas till 
200 tkr.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§95

Förslag - Ny betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken 
(2019 SBN0185)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna redovisning av ny betalningsmodell för 
fritidskort till kommunstyrelsens arbetsutskott med tillägg av uppgifter gällande antal kort 
2018 i jämförelse med 2019 samt antal resor och prognos för 2019. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019, § 94, att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att arbeta fram en ny betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken.

Fritidskortet innebär att unga mellan 7 och 19 år som är folkbokförda i kommunen kan resa 
gratis med Hallandstrafiken under vissa tider på dygnet. Fritidskortet avser fritt resande med 
Hallandstrafikens bussar, Krösatågen och Västtågen inom hela Halland. Resekortet gäller 
mellan klockan 15–04 måndag–fredag skol- och studiedagar samt dygnet runt under lov- och 
helgdagar. Ansökan görs via kommunens hemsida.

2018 delades det ut 1 277 kort och t o m 2019-10-10 har det delats ut 1 391 kort. 
Samhällsbyggnadskontoret har i sin prognos helår 2019 bedömt att det kommer att delas ut 
1 436 kort under 2019 och kostnaden beräknas uppgå till 2 270 000 kr. Budgeten för 2019 är 
2 033 000 kr. Varje kort kostar kommunen 1 740 kronor, priset blir dock lägre ju senare på 
året kortet plockas ut.

Under 2018 gjordes det 66 927 resor och t o m 2019-10-10 uppgår antalet utförda resor till 
61 593.
 
Som alternativ till dagens system har Hallandstrafiken föreslagit att kommunen betalar per 
validering av fritidskortet. En validering görs vid varje resa och en resa t/r Halmstad med buss 
eller tåg resulterar i två valideringar. Enkelbiljettpriset för sträckan Hyltebruk-Halmstad är 
idag 53 kronor och med 30 % rabatt för ungdomar blir priset per validering 37,10. En t/r resa 
kostar då med fritidskortet 74,20. Det är dock inte möjligt att få ett högkostnadsskydd per 
kort, Hallandstrafiken uppger att det finns inte stöd för det i biljettsystemet. De kan däremot 
erbjuda ett högkostnadsskydd på den totala kostnaden, dvs att summan av alla valideringar 
inte ska överstiga ett visst belopp. Storleken på högkostnadsskyddet hamnar då på 2 500-
2 600 000 kr/år.

Handlingar i ärendet
 §69 SBN AU Förslag - Ny betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag REP 2020-2023
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
överlämna redovisning av ny betalningsmodell för fritidskort till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-09-13

Dnr 2019 SBN0185

Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0345-18008 Samhällsbyggnadsnämnden
E-post: Katarina.Paulsson@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Samhällsbyggnadskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)

Redovisning av uppdrag REP 2020-2023

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna redovisning av ny betalningsmodell för fritidskort 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019, § 94, att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
arbeta fram en ny betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken.

Fritidskortet innebär att unga mellan 7 och 19 år som är folkbokförda i kommunen kan resa gratis med 
Hallandstrafiken under vissa tider på dygnet. Fritidskortet avser fritt resande med Hallandstrafikens 
bussar, Krösatågen och Västtågen inom hela Halland. Resekortet gäller mellan klockan 15–04 
måndag–fredag skol- och studiedagar samt dygnet runt under lov- och helgdagar. Ansökan görs via 
kommunens hemsida. 

2018 delades 1 256 kort och prognosen för 2019 är att antalet utdelade kort kommer att bli fler detta 
år. Varje kort kostar kommunen 1 740 kronor, priset blir dock lägre ju senare på året kortet plockas ut. 
2018 gjordes det totalt 66 927 resor och resandet har gått upp med ett par tusen resor de senaste tolv 
månaderna.

Som alternativ till dagens system har Hallandstrafiken föreslagit att kommunen betalar per validering 
av fritidskortet. En validering görs vid varje resa och en resa t/r Halmstad med buss eller tåg resulterar 
i två valideringar. Enkelbiljettpriset för sträckan Hyltebruk-Halmstad är idag 53 kronor och med 30 % 
rabatt för ungdomar blir priset per validering 37,10. En t/r resa kostar då med fritidskortet 74,20. Det 
är dock inte möjligt att få ett högkostnadsskydd per kort, Hallandstrafiken uppger att det finns inte 
stöd för det i biljettsystemet. De kan däremot erbjuda ett högkostnadsskydd på den totala kostnaden, 
dvs att summan av alla valideringar inte ska överstiga ett visst belopp. Storleken på 
högkostnadsskyddet hamnar då på 2 500-2 600 tkr/år. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-17

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - redovisning 
uppdrag 
(2019 ON0002)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar svara Kommunfullmäktige: ”Det finns en regional arbetsgrupp 
som håller på att ta fram en ny ersättningsmodell för hemsjukvårdsavtalet. I samband med att 
detta pågår så förlängdes hemsjukvårdsavtalet till och med 2020-06-30. Omsorgsnämnden 
anser det därför för tidigt att konsekvensbeskriva hur nämnden påverkas om 
hemsjukvårdsavtalet inte förlängs”.

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden fick i uppdrag av Kommunfullmäktige 2019-06-18 att beskriva hur 
nämnden påverkas om hemsjukvårdsavtalet med Region Halland inte fortsätter 2020.

Handlingar i ärendet
 §86 ON AU Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - redovisning uppdrag
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag Hemsjukvårdsavtal
 §94 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-09-26

Dnr 2019 ON0002

Lena Borg, Enhetschef
Tel. 0345-18483 Omsorgsnämnden
E-post: Lena.Borg@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Omsorgskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2
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Tjänsteskrivelse  - Uppdrag från KF angående 
hemsjukvårdsavtal

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar svara Kommunfullmäktige: ”Det finns en regional arbetsgrupp som håller 
på att ta fram en ny ersättningsmodell för hemsjukvårdsavtalet. I samband med att detta pågår så 
förlängdes hemsjukvårdsavtalet till och med 2020-06-30. Omsorgsnämnden anser det därför för tidigt 
att konsekvensbeskriva hur nämnden påverkas om hemsjukvårdsavtalet inte förlängs”.

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden fick i uppdrag av Kommunfullmäktige 2019-06-18 att beskriva hur nämnden 
påverkas om hemsjukvårdsavtalet med Region Halland inte fortsätter 2020.

Handlingar i ärendet
- REP Omsorgsnämnden
- Mötesprotokoll Kommunfullmäktige 2019-06-18

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Berit Winbladh Lena Borg
Omsorgschef Enhetschef
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Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld

IT-driftbudgeten, förändringar och ökade kostnader

1. Särskilda händelser
IT vill här uppmärksamma och beskriva förändrade förhållanden inom ”bas-IT” (IT-infrastrukturen) 
som påverkar IT-driftbudgeten. De kostnader som all IT genererar idag är till sin karaktär sådana att de 
hamnar i högre utsträckning på driftsidan och mindre som investeringar. Vid sidan av nödvändiga 
investeringar i utrustning som servrar, switchar, mm, växer den delen som inte är fysisk utrustning. 
Denna ”immateriella IT” består av alla system, tjänster, licenser, serviceavtal och säkerhetsåtgärder 
som är nödvändiga för att bas-IT ska kunna vara en robust och säker plattform för övrig verksamhet. 
Ofta krävs även konsultinsatser.

1. Generellt ökar antalet system och tjänster i kommunens verksamheter såväl som i bas-IT. Detta 
leder till behov av underliggande stödstruktur bestående av bland annat utrustning, datanät, 
system, licenser, serviceavtal och säkerhet.

2. Vid sidan av system och tjänster ökar också antal användare och digitala enheter (datorer, mobiler, 
plattor), vilket också leder till behov av underliggande infrastruktur som stöd (datanät och 
datakommunikation, stödsystem, lagring, backup, licenser, och andra funktioner).  Ett ökat behov 
av Microsoftlicenser kommer att märkas alltmer, specifikt för IT-plattformen och för nödvändig 
uppgradering till Office 365 (se egen analys).

3. Ständigt arbete pågår för att underhålla och utveckla IT-miljön. Att kunna arbeta proaktivt och att 
hantera snabba förändringar är nödvändigt och förutsätter budgetutrymme. Detsamma gäller 
informationssäkerheten. Inte sällan krävs konsultinsatser för att säkerställa att rätt insatser görs 
och att rätt produkter används på rätt sätt. 

4. I Hylte kommuns Digitala strategi fastslås att IT-infrastrukturen är en nödvändig bas att bygga 
digitaliseringen på. Stora krav ställs på bas-IT genom Digitaliseringens arbete att tillföra 
verksamheterna nya digitala tjänster som ska effektivisera och höja kvaliteten i kommunens 
service åt invånare och företag. De tjänster som lanseras måste till 100% vara säkra och bygga på 
en mycket robust och effektiv IT-infrastruktur.

5. Ur ett regionalt perspektiv pågår samverkan för digital samhällsutveckling. Länets strategiska 
grupp Digitalt Ledarskap för Halland, som består av IT-chefer och IT-strateger från kommunerna 
och Region Halland, har som målsättning att leda och stötta utvecklingsinsatser i hela regionen. 
Gemensamt finansierar man en tjänst som samordnare samt representant i Ineras programråd.

Allt ovanstående medför kostnader som belastar driftbudgeten. Kostnadsläget kan också snabbt skifta 
stort i samband med förändringar i valutakurser och kronans värde, till exempel för licenser och 
serviceavtal gällande produkter från utländska leverantörer.
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2. Förslag till åtgärder
För att komma tillrätta med situationen föreslår IT att man tillsammans med ekonomienheten dels 
justerar drift-budgeten för kommande år, och dels arbetar färdigt med det kartläggningsarbete som 
påbörjats sedan tidigare. Arbetet går ut på att fånga in och visa vilka kostnaderna för IT-
infrastrukturen är och hur de bör fördelas mellan IT och verksamheterna.

Ökningar i driftbudgeten
OBS! Vid inköp av teknisk utrustning är det mycket viktigt att beräkna ca 20% av 
investeringskostnaden till årligt serviceavtal. IT-driftbudgeten måste också anpassas till detta. 

1. Administrativt system för alla mobila enheter: ökning 60 TKR 
Systemet (Maas 360) finns i kommunen sedan ett par år. Först har skolans alla nya mobila enheter 
registrerats i systemet. Nu måste administrationen följa efter. Ökad driftkostnad under 2019 
beräknas till ca 60 TKR (beräknat på ca 250 enheter). I takt med ökat antal mobila enheter 
kommer summan att öka per år.

2. Identitet-tjänster, mm: ökning ca 30 - 60 TKR, licens och införande ca 300 TKR
Införande av identitet-tjänster som autentisering, smarta kort, mm. Ett nödvändigt led i utveckling 
av säkerhetslösningar för infrastruktur och digitalisering. Här kommer in även licenser och 
support. Införandet kommer att ske succesivt och kostnaderna kommer öka över tid.
Se eget underlag – ”Identitet och autentisering”

3. Datakommunikation och Internetaccess: ökning 270 TKR
Ökad belastning på IT-budgeten pga konsolidering av datakommunikation. Alla förbindelser läggs 
över till fiber och kommer att betalas centralt (1 250 SEK per anslutning och månad). I dagsläget 
har kommunen totalt ca 50 anslutningar.

4. Office 365: ökning ca 1 MKR, införande o utbildning ca 600 TKR
Införande av Office 365 har varit en akut punkt på agendan i ett par års tid och nu går det inte att 
vänta längre. Arbetssätt, samverkan med andra, samt säkerhet är viktiga skäl.
Se eget underlag – ”Införande av Office 365”

5. Microsoft-plattformens licenser (utan Office 365): ökning ca 150 TKR 
Ökade kostnader för MS-licenser uppstår på grund av utveckling av plattformen, men framförallt 
av att antalet medarbetare under senare år ökat i kommunen. Detta kräver motsvarande ökning av 
licenser. Här avses administration och skola tillsammans. 

6. Säkerhet (GDPR, NIS, teknisk säkerhet): ökning ca 250 TKR
Kommunen måste jobba med att skapa rutiner och åtgärder för att leva upp till lagkraven inom 
säkerhet. På IT-sidan måste motsvarande arbete göras och framförallt stärka den tekniska 
säkerheten.
Se eget underlag – ”Informationssäkerhet och säkerhetshöjande åtgärder i IT-miljön”.

7. Ny outsourcingpartner 2020: ökning ca 2,5 MKR (år 2021), upphandling ca 150 TKR
Nuvarande leverantör uppfyller inte kraven i avtalet och måste bytas ut.
Se eget underlag – ”Upphandling av outsourcingpartner IT-support”.

Totalt beräknad ökning 2019-20: 1 790 TKR, engångsbelopp 1 050 TKR
Tillkommer serviceavtal från investeringar 20%: ca 300 TKR
Tillkommer 2021: outsourcing ökning ca 2 500 TKR
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3. Konsekvensbeskrivning 
Att driftbudgeten anpassas är en nödvändighet för att vi på olika sätt ska uppnå säkerhet och kvalitet i 
IT-infrastrukturen. Det måste finnas ett finansiellt utrymme för rätt licensiering enligt antal system och 
användare, för behov av snabba förändringar, för proaktivitet och utveckling av IT-miljön, samt för 
upprätthållande av informationssäkerheten. Ofta innebär detta även konsultinsatser och införande av 
nya digitala lösningar, eller uppgradering av befintliga. 

Bas-IT-plattformen är i sin tur en absolut förutsättning för verksamhetsutveckling/digitalisering samt 
för att kommunens alla medarbetare ska kunna arbeta med sina digitala verktyg och leverera service av 
rimlig kvalitet åt invånare och företag.

Brister i ovanstående kan resultera i datahaverier med betydande avbrott i verksamheten, dataintrång, 
informationsförluster, lagöverträdelser, och andra skador, med tappat förtroende och höga vitesbelopp 
som yttersta konsekvens.
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Beslutsunderlag för analys av nuläge 
och omvärld

1. Särskilda händelser

Arbete och försörjning 

1. Då Hylte tagit emot ett stort antal nyanlända ökar också andelen språksvaga deltagare som blir 
anvisade till arbetsmarknadsenheten. Det är fortsatt en stor målgrupp, där vi ser en ökning av 
nya individer (främst kvinnor) som varit föräldralediga och nu kommer in på 
arbetsmarknaden, så stort behov av språkträning kvarstår. 

2. Arbetsmarknadsenheten har en stor bredd avseende både uppdrag och målgrupper. Stora 
utmaningar inom exempelvis utbildning, arbetsmarknad och integration kräver ett ökat 
samarbete för att nå målet att våra målgrupper klarar sin utbildning, kommer i arbete, blir 
självförsörjande samt utifrån sina förutsättningar uppnår delaktighet i samhället. 

3. Många ungdomar har behov som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och 
arbetsmarknadsenheten behöver vara en aktivare samverkanspart. Genom samarbete med 
studie- och yrkesvägledarna får arbetsmarknadscoachen i Hylte kontakt med ungdomar som är 
16-19 år och som inte är inskrivna på en gymnasieskola. 

4. Många arbetslösa saknar körkort. Det finns lågt intresse från körskolor att etablera sig i Hylte 
kommun. I ett litet samhälle är i många fall körkort en viktig nyckel för att skaffa sig ett 
arbete. Vi kommer fortsätta arbeta med körkortsteori då det i ett litet samhälle är i många fall 
en viktig nyckel till ett arbete. 

5. Sämre möjligheter för barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet att ha en aktiv fritid. 
6. Behov av digitalisering inom arbetsmarknadsenheten. 
7. Ökat inflöde när det gäller ärenden som rör missbruk samt våld i nära relation och 

hedersrelaterat våld. Ett särskilt ökat inflöde av unga vuxna (20-25 år) med omfattande 

Finns det särskilda händelser under det gångna verksamhetsåret, i planeringsförutsättningarna eller 
i vår omvärld som märkbart påverkat eller kommer påverka något av nämndens ansvarsområden 
ekonomiskt, kvalitetsmässigt eller på annat sätt? 

 Vilket/vilka områden har i sådana fall påverkats alternativ kommer att påverkas hos 
nämnden? 

 Vad för typ av händelser eller beslut är det som har inträffat alternativt kommer att 
inträffa? Hur har händelserna påverkat nämnden? Alternativt hur kommer det att påverka 
nämnden? 

o Om det är något som hänt under det gångna året (analys av nuläge), vad berodde 
dessa särskilda händelser på? Vilka faktorer har påverkat?

Använd fakta, tabeller, nyckeltal eller andra mätningar för att beskriva situationen
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missbruksproblematik. En ökning av ärenden hos IFO barn och unga kan även komma att 
påverka IFO vuxen.

8. Vid årsskiftet 2017/2018 fick kommunen ansvar för personer med spelmissbruk/beroende 
gällande spel om pengar. Detta bidrar till att ansvarsområdet har ökat och med det även antalet 
personer som kan vara i behov av och ha rätt att ansöka om stöd från socialtjänsten. 

9. SKL har i sin handlingsplan mot missbruk och beroende i ålder 13-29 år lyft fram olika 
fokusområden och utvecklingsområden för bland annat kommuner för att på ett bättre sätt 
kunna nå denna målgrupp. 

10. Öppenvården har under 2018 utvecklats genom att arbeta mer uppsökande, och där igenom 
identifierat ett större behov av olika stödinsatser. 

11. Under 2018 har ett utvecklingsarbete påbörjats inom missbruk och våld i nära relationer när 
det gäller exempelvis riktlinjer och rutiner. Verksamheten medverkar i regionala 
utvecklingsgrupper inom båda områdena och det tar tid att implementera nya arbetssätt. Att 
utveckla Hylte kommuns öppenvård/eftervård samt riktlinjer och rutiner är av största vikt för 
att lyckas i förändringsarbetet med klienter. Att arbeta med personer som befinner sig i någon 
form av utanförskap innebär många gånger långvariga och intensiva processer, där 
relationsskapande är centralt. Det krävs ett flexibelt och lösningsfokuserat förhållningssätt 
samt utvecklande av samarbetsformer över myndighetsgränser och utveckling av rutiner och 
riktlinjer. Från första kontakt med socialtjänst till att individen är villig/redo att ta emot hjälp 
och stöd kan det ta flera månader upp till ett år. Att få en person att gå från missbruk till 
nykterhet innebär inte bara stora vinster för individen utan även ur ett samhällsperspektiv.

12. Behov av att kunna erbjuda fler arbetsfrämjande insatser och till fler målgrupper än vad som 
finns idag. 

13. Enligt den nyligen tillsatta suicidpreventionssamordnaren i Hallands län har Hylte kommun 
höga tal gällande suicid. Forskning visar att människor som lever i missbruk/med beroende 
och även personer som lever med våld i nära relationer har en ökad suicidrisk. 

14. Under 2019 har det inkommit allt fler ansökningar om ekonomiskt bistånd från personer som 
gått ur etableringen och som inte har gått till arbete eller studier. Information från 
Arbetsförmedlingen om att de förväntar fortsätta se en kulm av personerna som går in i 
programmet jobb- och utvecklingsgarantin våren 2019. Bakgrunden är att det flyttade in 400 
nyanlända till kommunen under 2016, fler än någon år tidigare. Många av dem avslutar 
etableringsplanen under slutet av 2018, i början av 2019 och ekonomiskt bistånd ser att 
ansökningarna ökar från denna målgrupp.  Eftersom IFO vuxen har ansvar för år 3 som 
nyanländ påverkar detta ärendeantalet.  Det stora antalet nyanlända 2015-2017 har varit 
utmanade för Arbetsförmedlingen med hög personalomsättning och hårt tryck på aktiviteter 
inom etableringsplanen såväl som långa köer till SFI. Detta kan IFO vuxen se konsekvenserna 
av nu. Många människor som har avslutat sina etableringsplaner har inte lärt sig tillräckligt 
svenska och är inte ”klara” för många av de insatser som erbjuds (t ex via 
individsamverkansteamet och kommunens arbetsmarknadsenhet). Personerna från 
etableringen är många gånger ”outredda”( inlärningssvårigheter, psykisk ohälsa, missbruk etc) 
vilket tar mycket tid och resurser eftersom socialsekreterarna måste ”börja om” för att hitta 
anledningarna till att personen inte har lärt sig språket eller varför de inte är klara för 
arbetsmarknaden, trots att personerna deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
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15. I ärenden som är svåra och komplexa ställer det stora krav på personalen att samverka med 
andra aktörer. Under de senaste åren har verksamheten utvecklat flera bra samverkansforum, 
både internt och externt. 

16. Under 2019 kommer IFO vuxen arbeta med att byta verksamhetssystem gällande 
klientdokumentation.

17. Under 2017-2018 har ekonomiskt bistånd haft en bra personalsituation med 8 socialsekreterare 
och en 1:e socialsekreterare. Detta har medfört att verksamheten har kunnat hålla nere 
ärendeantalet och tyngden för respektive socialsekreterare. Nya rutiner har upprättats för att 
generera i mer struktur och mindre osäkerhet för medarbetarna. Förändringar har genomförts  
för att skapa ett mer rättsäkert arbete, tex genom månatliga ärendegenomgångar, ökat tiden för 
ärendedragning (metodutveckling) upprättat handlingsplaner för varje klient, infört årshjul i 
handläggningen, haft workshops kring dokumentation.  Verksamheten har ändrat fokus på 
arbetet från att hjälpa till med försörjningen till att stödja personer till självförsörjning.  

18. Digitaliseringen är en trend som blir större även inom socialtjänst. På sikt kommer digitala 
ansökningar och E-arkiv att införas, vilket kommer krävas mycket tid och resurser i 
implementeringsfasen, men på sikt hand effektivisera delar av handläggningen inom 
ekonomiskt bistånd. 

19. Under 2018 minskade mottagandet av nyanlända markant vilket har påverkat mängden 
individärenden på integrationsenheten.

20. Många nyanlända som nu lämnar etableringsprogrammet leder till minskat behov av En väg 
in.

21. Trots minskat mottagande är det fortfarande aktuellt med stora grupper i 
samhällsorienteringen.

22. Hälsoutbildningen som idag finansieras via ESF-projektet Integration Halland implementeras 
då projektet avslutas i maj i befintlig verksamhet.

Näringsliv och turism 

23. Kommunen har ett nyckeltal för nyregistrerade företag med en ambition att fler företag ska 
startas. Ett verktyg för att nå detta är att rådgivning för nyföretagande finns tillgängligt inom 
kommunen. Nyföretagarcentrum är en partner som kan erbjuda detta stöd. Kostnad för 
Nyföretagarcentrums verksamhet under 2019 är 47 570kr.

24. Vi ser gärna fler unga företagare inom kommunen:  
 Ung Företagsamhet är en nyttig erfarenhet under gymnasietiden som inspirerar många 

att på sikt ta steget att starta företag. Avgift/år fr.o.m. 2019 fram till 2022 är 2,5 
kr/invånare.

 Ung Drive är ett sommarjobbsprojekt, i samverkan med Laholm och Falkenberg, som 
går ut på att ungdomar ska pröva på att starta eget och förhoppningsvis inspirera dem 
att på sikt ta steget att starta företag. Projektet delfinansieras av Region Halland men 
Hylte kommuns budget för detta projekt är 75 000kr för 12 platser.

25. Behov av ett strukturerat arbete för platsens attraktivitet och ortens varumärke. Detta som ett 
led i att arbeta mer strukturerat och målinriktat med insatser, marknadsföring etc. från 
kommunens sida. Ett starkt varumärke kommer gynna oss som kommun och våra behov av 
strategisk personalförsörjning och även våra företag som får lättare att attrahera personal

26. Fler attraktiva bostäder i attraktiva områden för att stärka oss som boende ort.
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27. Driva på arbetet för att få utökad kollektivtrafik som är anpassad till ortens näringsliv. T. ex 
arbetet för att få igång en förbindelse mellan Hylte och Falkenberg. En förbindelse gynnar 
både våra gymnasieungdomar som får ännu en gymnasieort att välja på samt öppnar upp vår 
arbetsmarknad för en ny kommun. 

28. För ett bibehålla och utveckla ett bra företagsklimat behöver vi öka förståelsen hos våra 
tjänstemän kring en företagares vardag kopplat till myndighetsutövning. Behov av att 
genomföra en dialog och feedbackinsats som syftar till förbättrad service till företagen.

29. Under 2019 ta fram ett nytt, tydligt och väl förankrat näringslivsprogram som ska gälla fr.o.m.  
2020. Näringsliv och tillväxt är starkt förknippade, när tillväxtutskottet påbörjar sitt arbete bör 
näringslivsfrågorna utgöra en del av tillväxtstrategierna.

30. Fortsatt arbete med att matcha nyanlända mot den kompetensbrist som finns hos våra företag. 
Vad kan vi som kommun bidra med, hur kan företagen möta upp?

31. Hur kan vi se till att nyttja vårt Företagscenter mer strategiskt? Göra det till en än mer livfull 
arena?

32. Det finns behov att utveckla informations- och kommunikationskompetensen i samarbetet 
med Destination Halland. Att ingå i ett större samarbete, ger Hylte möjligheter att synas på 
den internationella- och nationella marknaden på ett sätt som annars inte är möjligt för en 
sådan liten destination som Hylte. Men det kräver att det finns ekonomiska och personella 
resurser att leverera in professionellt material som kan användas i marknadsföringen. I annat 
fall kommer Hylte vara osynligt och därmed okänt. Via Destination Halland har vi idag ett 
samarbete med Visit Sweden1  i Norge och Danmark. Samarbetet kommer att utökas till att 
även gälla den svenska och tyska marknaden. Det innebär mycket extra arbete att kontinuerligt 
förse dessa med aktuell inspiration, information och bilder kring utbudet i Hylte. Till detta 
kommer att sammanställa material för pressresor, gemensamma mässor och gemensamma 
aktiviteter.

Fritid och folkhälsa

33. Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Det kommer att innebära att alla barn 0-18 år ges 
ökade och förtydligade rättigheter enligt lag. Alla barn har rätt att bli lyssnade till i frågor som 
rör dem, det vill säga de allra flesta frågor.

34. Under 2019 genomförs etapp 2 i renoveringen av Örnahallens Hälsocenter. Det kommer att 
innebära ökade kapitalkostnader från 2020 och framåt.

35. I samband med renoveringen av Örnahallens Hälsocenter kan det uppkomma behov av att 
köpa in utrustning med mera för att se till att de nyrenoverade lokalerna är fullt funktionella 
och anpassade till verksamheten.

36. Gymutrustningen på Örnahallens Hälsocenter börjar bli sliten, då många av maskinerna är 
drygt 10 år gamla och köptes in i samband med att gymmet invigdes och flyttade upp på 
entréplan.

37. Utredningen ”Hur mår föreningarna?” kommer att genomföras under 2019.
38. Boost Hylte saknar budgetmedel utöver personalkostnader.

1 V.S. Visit Sweden AB är ett kommunikationsföretag för svensk turistnäring. Företaget ägs till lika delar av staten via 
Näringsdepartementet och den svenska besöksnäringen via Svensk Turism AB. Uppdraget är att i utlandet marknadsföra Sverige som resmål 
och tillsammans med övriga medlemmar i Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU) internationellt marknadsföra varumärket 
Sverige. 
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39. Barnfetma är ett ökande samhällsproblem.
40. Det kan finnas behov av att uppmuntra nattvandring i samband med högtider och 

skolavslutning med mera. I Hylte bor många unga och det är viktigt att ung som gammal 
känner sig trygg i kommunen.

Bibliotek och kultur

41. Biblioteket vill nå fler användare genom att arbeta mer med uppsökande verksamhet och träffa 
människor där de befinner sig. Flera orter i kommunen har bristande allmänna 
kommunikationer och med tanke på att Hylte framöver kommer att ha förhållandevis stor 
andel både unga och gamla invånare liksom många nysvenskar, skulle en mobil enhet 
förbättra tillgängligheten för dessa grupper avsevärt, vilket stöds av Bibliotekslagen § 6 
(folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla). 

42. I april 2019 öppnas ett DigidelCentrer. Syftet är att minska de digitala klyftorna hos 
kommuninvånarna. Vi ska verka för att stärka den digitala kompetensen på lika villkor, där 
alla i samhället oberoende av individuella förutsättningar har möjlighet att utveckla sina 
digitala förmågor. Centret kommer att drivas gemensamt av Hyltebiblioteken och 
digitaliseringsenheten.  Det kommer att bestå av en test- och lärmiljö och en utbildningsdel. 
Stöd för verksamheten finns i bibliotekslagen § 2 och 7. 

43. Barn och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur är en av de gemensamma 
prioriteringarna i Hallands Kulturplan 2017-2020.  Införandet av kulturutvecklare har gjort en 
mycket märkbar, positiv skillnad för Hyltes kulturliv.

44. Utökad bibliotekssekretess. 
45. I Unnaryd finns stort behov av en vinterbonad lokal för kulturarrangemang och möten. 
46. Residenset Art Inside Out kommer att äga rum i Hylte kommun 2020. 2015 ingick de 

halländska kommunerna ett samverkansavtal med Region Halland kring Art Inside Out. Hylte 
var värd för ett lyrikresidens 2017, som på många sätt var lyckat. Dock saknades den lokala 
förankringen, vilket i nuläget är fokus inför nästa residens. En referensgrupp bestående av 
lokala kulturutövare arbetar för närvarande fram innehållet i 2020 års residens, för att höja och 
förankra den lokala delaktigheten. 

47. Inga anslag tilldelades vid övertagandet av bioverksamheten. Så länge enheten inte belastas 
med hyreskostnader för Forum, finns förutsättningar för bioverksamheten att gå runt. 
Besöksantalet har i det närmaste fördubblats sedan kommunen tog över verksamheten. 

48. Inga anslag tilldelades vid övertagandet av konferensverksamheten på Forum. Den interna och 
externa användningen av Forum samt intäkterna styr eventuella behov av extra anslag. Trycket 
på Forum Konferens ökar, både internt och externt, trots taxa för uthyrning. 

49. Fortsatt ökat behov av medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens bland 
allmänheten. Dagstidningar har en allt mindre betydelse för människors nyhetsbevakning och 
istället är det sociala medier som får mer makt. Alla nyheter som sprids är inte heller äkta, 
utan en hel del är så kallade fake news. Risken är att detta blir ett stort demokratiskt problem i 
framtiden, om människor inte kan granska information källkritiskt. Behovet av digital 
kompetens ökar också kontinuerligt, då allt fler tjänsteleverantörer numera enbart erbjuder 
sina tjänster på nätet. Alla måste kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner för att undvika 
utanförskap. 
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50. Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att ekonomiskt 
stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till 
biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att 
ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkluderingen och delaktigheten. För 
närvarande är tre av tolv tjänster på kultur- och biblioteksenheten externt finansierade, två av 
dem via satsningen stärkta bibliotek.

51. Under året ska det göras en extern utredning att göra om Forum till kulturhus. I ett kulturhus 
ska det finnas möjlighet att både skapa, utöva/uttrycka och uppleva olika kulturella aktiviteter. 
Skatteunderlaget framöver är alltför lågt för att kunna täcka kostnader för kommunens 
växande andel barn och gamla, vilket gör att det blir ännu viktigare att vara en attraktiv plats 
att bo på med goda möjligheter för invånarna att sätta guldkant på tillvaron. Det gäller att både 
få människor att stanna kvar, men också att locka hit nya invånare. Ett rikt kulturliv stärker 
gemenskapen, vitaliserar demokratin, gynnar folkhälsan och medverkar till en god livsmiljö, 
vilket betonas i Kulturplan Halland 2017-2020.

52. Barnkonventionen blir lag.
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2. Förslag på åtgärder

Arbete och försörjning 

1. En handledare har utbildas inom suggestopedi och ger en form av anpassad språkträning för 
språksvaga deltagare. 

2. För att lyckas med detta krävs ett ökat samarbete med IFO Vuxen för att öka 
självförsörjningen i kommunen, genom samordning, effektivare arbetsmetoder, bättre 
resursanvändning och digitalisering minska kommunens kostnader för försörjningsstöd och 
därmed öka den enskildes livskvalitet. Det krävs också ett nära samarbete med 
utbildningssidan och överenskommelsen med Arbetsförmedlingen, Delegationen unga och 
nyanlända till arbete kommer att vara en mycket viktigt faktor för att nå målen.

3. Tanken är att ungdomarna som omfattas av KAA ska få träffa arbetsmarknadscoachen och 
prata om vad de gör om dagarna och om vad de skulle vilja göra. Målet är att ungdomarna 
tillsammans med coachen skall kunna hitta en aktivitet som passar.

4. Arbetsmarknadsenheten ser över om det går att införskaffa utrustning för att kunna 
övningsköra via en dator, studier visar att det kan underlätta inför de verkliga körlektionerna.

5. En ambition som arbetsmarknadsenheten har tillsammans med fritid- och folkhälsoenheten är 
att starta upp en fritidsbank i samarbete med Hallands idrottsförbund där alla 
kommuninvånare kan låna sport- och fritidsutrustning.  Att avgiftsfritt erbjuda denna 
utrustning bidrar till ett hållbart samhälle både utifrån ett återbruks- och 
inkluderingsperspektiv. Uppstartskostnad bedöms till omkring 150 000 kr. 

6. Se över hur vi kan använda digitalisering i vårt arbete på arbetsmarknadsenheten i form av 
appar, verktyg via dator med mera. 

7. För att enheten ska kunna fortsätta att arbeta långsiktigt och individcentrerat finns behov av 
förstärkning av personalresurser. Utöka personalstyrkan med en socialsekreterare mot 
missbruk/våld i nära relation.

8. Medarbetarna behöver kompetensutveckling för att kunna möta dessa individer med rätt 
metoder. 

9. Det innebär att socialtjänsten i Hylte kommun också behöver lägga ett större fokus på 
utveckling av verksamheten och eventuellt gällande implementeringen. 

10. Socialtjänsten behöver utveckla eftervård/öppenvård för att bättre åstadkomma långvariga 
förändringar och motverka återfall hos individen.

11. Se över mål, riktlinjer och nyckeltal för att kunna mäta kvalitén i verksamheten samt för att 
skapa en tydlighet för medarbetarna. 

12. Skapa rätt förutsättningar genom att utveckla nya vägar tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten, näringsliv med flera.

13. Kompetensutveckling hos medarbetarna och utveckla samverkan med Region Hallands 
vuxenpsykiatri. 

 Vilka åtgärder föreslås för att komma tillrätta med situationen?
o Aktiviteter/utredningar/rutiner/beslut resurser eller förändrat arbetssätt?
o Innebär åtgärderna minskade/ökade eller oförändrade kostnader?
o  Förändring av kvalitetsnivåer på beslutade nyckeltal för grunduppdraget?
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14. Permanenta den tjänst som nu är en visstidsanställning mot ekonomsikt bistånd
15. Arbeta mer förebyggande och då i samverkan med exempelvis barn och unga.
16. Resurs/tid kommer behöva tillsättas för att implementera detta.
17. Fortsätta att arbeta aktivt med personalens arbetsmiljö för att undvika hög personalomsättning. 
18. Det kommer krävas tid och ekonomiska resurser för att komma igång med 

digitaliseringsarbetet, svårt med bedömning av kostnad innan bestämd omfattning.
19. Utifrån minskad arbetsbelastning ersätts inte vakanta tjänster.
20. Utifrån ett ökat inflöde på ekonomiskt bistånd för nyanlända under år tre och ett minskat 

behov av funktionen ”En väg in” avvecklas integrationsenheten och myndighetsdelen 
organiseras under IFO vuxen. Det skapar flexibilitet och verksamheten kan fördela resurser 
utan att tappa kvalitet. 

21. Samhällsorienteringen kommer fortsätta i egen regi och framöver vara organiserad under 
arbetsmarknadsenheten

22. Hälsoutbildningen kommer framöver vara organiserad under arbetsmarknadsenheten och 
bedrivas som en hälsofrämjande insats och där kunna kombineras med övriga insatser för att 
individen ska närma sig arbetsmarknaden och självförsörjning.

Näringsliv och turism

23. Tillföra medel i budgeten
24. Tillför mer medel i budgeten, Region Halland delfinansierar endast Ung Drive under 2019 

också.
25. Sammanför en projektgrupp och en extern förändringsledare/konsult som guidar oss igenom 

arbetet.
26. Jobba för att luckra upp strandskyddet i kommunen. Marknadsför våra områden som finns 

”byggklara” mer strategiskt.
27. Fortsätta dialogen med Hallandstrafiken med stöd av näringslivet.
28. Tillför medel för att genomföra insatsen.
29. Samverkan mellan de förvaltningar som i hög grad påverkar näringslivet samt få till stånd ett 

strategiskt arbete i Tillväxtutskottet. 
30. Fortsatt utveckling/samverkan av/i de forum som finns. 
31. Ökad samverkan med aktörer som matchar centrets syfte. Informationskampanj. Möjliggöra 

bokning on-line?
32. Dialog med information- och kanslienheten kring hur de kan stötta med informations- och 

kommunikationskompetens i samarbetet Destination Halland, så att Hylte och utbudet inom 
turism kan lyftas på ett professionellt och attraktivt sätt. 

Fritid och folkhälsa 

33. Alla medarbetare behöver få kunskap om den vad den nya lagen innebär och alla 
verksamheter behöver skapa rutiner/arbetssätt/metod för att implementera lagen. Svårt att 
bedöma kostnad, beror mycket på ambitionsnivå och hur arbetet organiseras.

34. Tillägg i budget motsvarande de ökade kapitalkostnaderna behövs.
35. Verksamheten kommer att vara uppmärksamma på dessa behov och anpassas efter bästa 

förmåga. De kostnader detta eventuellt medför får diskuteras löpande.
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36. En plan för uppdatering av gymmet behövs vilket har påbörjats av medarbetarna på 
Örnahallens Hälsocenter. Uppskattningsvis 200 tkr under två år krävs för att hålla en god 
kvalité och en säker gymmiljö.

37. Viktigt att ta del av resultatet för att kunna möta de behov som föreningarna uttrycker. Kanske 
kan det behövas en omfördelning eller tillskjutning av medel.

38. 100 tkr per år bör tillskjutas för att arbetet ska kunna fortgå som tidigare. Region Halland ger 
inte lägre bidrag på årsbasis.

39. Friskvårdsgrupper för barn som lider av fetma bedrivs på flera håll i Halland. Det innebär att 
barn kan få tillgång till stöd av barnkliniken på hemmanplan samt ha skolidrott och aktiviteter 
med andra barn i samma situation vilket leder till ökad självkänsla och bättre skolresultat. 300 
tkr per år skulle det kosta att driva projektet i Hylte kommun. Region Halland kan 
delfinansiera i uppstartsskedet. 

40. Ett bidrag för nattvandrande föreningar och dylikt skulle kunna instiftas för att ge möjlighet att 
delta i ett inkluderande och trygghetsskapande arbete.

Bibliotek och kultur

41. En mobil enhet är det mest flexibla alternativet. En biblioteksbuss kan till exempel besöka 
förskolor, äldreboenden, SFI, MP-huset och de samhällen som inte har något eget bibliotek. 
Den mobila verksamheten skulle också kunna utvecklas med ”Boken kommer”-service till 
behövande. Med en mindre buss finns också flexibilitet att besöka till exempel badplatser, 
Camp Vallsnäs, Live by Youth, Nyarpslägret eller olika idrottsarrangemang. Medel till en 
mobil enhet inklusive inredning, körkort och medier finns att söka från Statens Kulturråd. Det 
bedöms att det behövs två heltidstjänster från och med 2021 för att kunna bemanna enheten. 
Driftskostnader tillkommer.  En tanke är också att börja med cykeldrivet pop up-bibliotek, 
som kan användas i samband med arrangemang och verkar på offentliga arenor. Medel för 
detta kommer att ansökas om ur kommunens klimatkompensationsfond. 

42. DigidelCenter finansieras under två år via Internetstiftelsen. Hylte var en av femtio kommuner 
som sökte bidraget och en av femton som fick positivt besked.

43. Införa en kulturutvecklartjänst med inriktning barn och unga. 
44. Vidta åtgärder för att följa lagen.
45. På olika sätt stötta de privata initiativ som drivs i samband med tillbyggnation av 

Bonadsmuséet.
46. Ytterligare medel behövs inför residenset, totalt 150 000 kronor. Av dessa kan 50 000 kronor 

användas från befintlig budget i form av projektledning, så behövs förstärkning med 100 000 
kronor till 2020 års budget.

47. Under 2019 se över upphandling av det utbud som finns av läsk, godis med mera för att kunna 
minska kostnaderna. Arbeta vidare med kommunikationen, och på sikt är det viktigt att 
besökarna kan köpa sina biljetter på webben. Via Svenska Filminstitutet går det att söka 
förhållandevis många bidrag för upprustning med mera. 

48. 0,5 tjänst finns på plats, behovet av konferenspersonal är dock större än så. Lokalen är 
eftersatt så framöver kommer en del upprustning att krävas. 

49. Fortsätta stärka allmänhetens kompetens inom utpekade områden i vårt nya DigidelCenter. 
50. Prioritera att söka stödet.
51. Göra om Forum till ett välplanerat och attraktivt kulturhus. Ett sådant skulle t ex kunna bestå 

av biograf/scen, makerspace/skapande verkstad för alla åldrar, 
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föreläsningslokal/utställningslokal/multifunktionell black box, café/restaurang och eventuellt 
bibliotek (inklusive arrangemangsyta, tyst studierum, DigidelCenter, om möjligt separat barn- 
och ungdomsavdelning). Förutom de traditionella delarna vill vi fokusera på produktion, 
kollaboration och tillgänglighet/användarvänlighet. 

52. Vidta åtgärder för att följa lagen.
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3. Konsekvensbeskrivning 

Arbete och försörjning 

1. Svårt att få arbete på grund av att man inte kan språket, samt minskad integration i samhället.
2. Risk för långvarig arbetslöshet och utanförskap. 
3. Risk för utanförskap. 
4. Svårt att få deltagarna anställningsbara. 
5. Minskad möjlighet för barn- och ungdomar i familjer med låga inkomster att ta del av en aktiv 

fritid som i sin tur främjar fysisk, psykisk likväl som social hälsa.
6. Omodernt arbetssätt, svårt att göra statistik tillgänglig, göra uppföljningar med mera.
7. Sämre arbetsmiljö och risk för personalomsättning.
8. Risker för brister i arbetet och otydlighet i uppdraget. Individen får inte den hjälp och stöd 

som behövs.
9. Risker för brister i arbetet och otydlighet i uppdraget. 
10. Att individen återfaller i missbruk, ökade kostnader för insatser. 
11. Risk för sämre arbetsmiljö.
12. Att individen inte får rätt förutsättningar mot sysselsättning vilket bidrar att vägen till 

självförsörjning blir längre och tuffare.
13. Individen riskerar att hamna mellan stolarna och inte erbjuds den hjälp och det stöd som 

behövs.
14. Risk för sämre arbetsmiljö.
15. Individen riskerar att hamna mellan stolarna och inte erbjuds den hjälp och det stöd som 

behövs.
16. Riskerar rättsäkerheten
17. Hög personalomsättning
18. Att inte följa med i samhällsutvecklingen kommer bidra till en mindre attraktiv kommun att 

välja som arbetsgivare.
19. Övertalig personal riskerar varsel och kommunen förlorar kompetens som behövs på IFO 

vuxen.
20. Övertalig personal riskerar varsel och kommunen förlorar kompetens som behövs på IFO 

vuxen.
21. Nyanlända som inte tar del av samhällsorienteringen för sämre förutsättningar att förstå 

svenska samhället, vilket kan leda till utanförskap. 
22. Nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden och bedöms väldigt språksvaga riskerar att 

bli kvar i utanförskap och behov av försörjningsstöd under långt tid.

Vilka konsekvenser får det för nämnden om inga åtgärder vidtas? 

Här är det viktigt att konsekvensbeskrivningen är så pass utförlig som möjligt. Vad blir den 
reella konsekvensen? (Exempelvis: Inte bara att vi ej når accepterad kvalitetsnivå eller att vi 
inte uppfyller lagen). Vilka konsekvenser kan det få på ev. berörda arbetsgrupper, brukare, 
kunder eller för kommunen i stort? Vilka konsekvenser kan det få om vi inte uppfyller lagen?
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Näringsliv och turism 

23. Någon annan del i verksamheten får stå tillbaka till förmån för Nyföretagarcentrum alternativt 
att erbjudandet inte finns lokalt längre och i nästa steg att färre företag startar inom 
kommunen.

24. Minskad erfarenhet av entreprenörskap kan ge vid handen att färre företag startas och att 
uppmuntran till ungt företagande minskar.

25. Missriktade insatser utan mål eller strategi.
26. Minskad inflyttning och omflyttning.
27. Förvärrad kompetensbrist för oss själva och våra företag och sämre möjligheter för våra 

invånare att utbilda sig och hitta jobb.
28. Sämre service och sämre förståelse för en företagares vardag.
29. Stagnation i näringslivsarbetet.
30. Ökade kostnader för försörjningsstöd som ett led i att de nyanlända inte får jobb.
31. Länsförsäkringar drar tillbaka sitt erbjudande om att tillhandahålla en lokal.
32. Konsekvensen blir att Hylte inte har förutsättningarna att synas och marknadsföras på ett 

tillfredsställande och tilltalande vis. Hylte har mycket av det utbud som är efterfrågat och 
fastställt som fokusområde för Halland som besöksdestination – mat, natur och kultur. Men 
det gäller att det finns kompetens och resurser till att ta fram bra bild- och textmaterial. 
Arbets- och näringslivskontoret har inte verktyg och kompetens för det arbetet. 

Fritid och folkhälsa

33. Risken blir att Hylte kommun inte följer lagen vilket först och främst påverkar barn och unga 
negativt.

34. Ej utökad budget innebär att medel måste tas från verksamhetens driftbudget för att klara av 
kapitalkostnaderna vilket skulle påverka kvalitén och utbudet negativt.

35. Risken är att kvalitén blir lidande om vi inte snabbt fångar upp behov som uppstår.
36. Kvalitén och säkerheten åsidosätts om verksamheten inte kan säkerställa att maskinerna i 

gymmet håller den standard som våra kunder ska kunna förvänta sig.
37. Om Hylte kommun inte agerar utifrån rapportens resultat så finns det en risk att det får 

negativa konsekvenser för föreningslivet, samt relationen mellan kommunen och föreningarna.
38. Kvalitén i arbetet försämras då det inte finns medel för att anordna mindre aktiviteter. Detta 

går ut över en utsatt grupp unga vuxna som med rätt stöd på fritiden kan komma att bli en 
tillgång för hela kommunen. Om stöd och aktiviteter uteblir riskerar vi att få en situation med 
ökad psykisk ohälsa och utanförskap.

39. Barnfetma leder ofta till psykisk ohälsa, social isolering och påverkar skolresultat negativt och 
i längden vidare utbildning och framtida arbetsmöjligheter. Sambandet mellan barnfetma och 
hälsomässiga och ekonomiska problem i vuxen ålder är mycket starkt. 

40. I samband med högtider ökar risken för fylla och oönskade konsekvenser av det. Nattvandring 
kan bidra till att förebygga negativa situationer samt skapa en känsla av trygghet.

Bibliotek och kultur

41. Hylte kommun fortsätter vara den enda kommunen i Halland som inte har någon bokbuss. 
42. Genom DigidelCentret finns under 2019 och 2020 möjlighet att uppfylla bibliotekslagen § 2 

och 7 på ett betydligt bättre sätt än tidigare. 
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43. Utebliven möjlighet att få fler barn och unga att producera och konsumera kultur.
44. Risk för att kommunen inte lever upp till skydd för uppgifter av integritetskänslig natur. 
45. Risk för försämring av utvecklingen av kulturlivet i Unnaryd.  
46. Svårt att leverera det kommunen har åtagit sig att göra. 
47. Osäkert, avvakta och se hur årets resultat blir, för att sedan vidta eventuella åtgärder. 
48. Osäkert, avvakta och se hur årets resultat blir, för att sedan vidta eventuella åtgärder. 
49. Stora demokratiska problem på sikt.
50. Utan extern budget krävs egna resurser för att arbeta vidare vilket inte ryms i dagsläget
51. Sämre förutsättningar att utveckla kulturlivet. 
52. Risken blir att Hylte kommun inte följer lagen vilket först och främst påverkar barn och unga 

negativt. 
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Beslutsunderlag för analys av nuläge 
och omvärld

1. Särskilda händelser
Över hälften av Sveriges kommuner förväntas tappa befolkning under de kommande 20 åren. Framför 
allt minskar andelen invånare i yrkesarbetande ålder och andelen över 80 år ökar.
Landsbygdskommunernas ekonomiska situation präglas av att de har lägre skattekraft än 
storstadskommunerna, samtidigt som de har högre skattesatser. 
(SNS Konjunkturrådsrapport 2019)

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och landsting 
behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Sveriges kommuner och landsting 
kommer behöva öka antalet anställda med knappt 200 000 personer fram till 2026 om inga 
förändringar sker. Utöver detta förväntas cirka 300 000 medarbetare att gå i pension under perioden.  
Antalet personer i arbetsför ålder ökar i snitt med 34 000 personer varje år och välfärden sysselsätter i 
dag ungefär en fjärdedel av dessa. 
(SKL – Sveriges kommuner och landsting. (2018). Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden – Rekryteringsrapport)

”– Här gäller det att tänka nytt för att intressera unga och för att motivera personal att stanna kvar. 
Vi måste visa på bredden av intressanta arbeten och jobba med arbetsmiljö- och ledarskapsfrågor” 
(Vesna Jovic, vd SKL)

SKL ser bl a två viktiga trender för det kommunala uppdraget med sikte mot år 2030:
- stigande förväntningar på välfärden och
- hårdare konkurrens om kompetens

”Det är inte konstigt att förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när mänskors ekonomi förbättras 
och när informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar.”
(Vägval för framtiden 3, SKL 2018)
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Hylte kommun ser en trend med stora utmaningar för att lyckas med kompetensförsörjningen på ett 
bra sätt.  Det gäller så väl på chefsnivå som på medarbetarnivå och speciellt inom vissa yrkesgrupper 
(främst pedagogiska yrken och vårdyrken) är det stora svårigheter att tillsätta uppkomna vakanser med 
rätt efterfrågad kompetens och behörighet. I nuläget har Hylte kommun ett rekryteringsbehov på 
ca 114 tillsvidareanställningar per år fram till 2026 (baserat på personalomsättning och anställda som 
kommer att gå i pension). 
(Data hämtad från hypergene som visar personalomsättningen för helåret 2018 + antalet anställda som fyller 65 år fram till 
2026)

Vid en granskning av den totala personalomsättningen i Hylte kommun (inklusive 
pension/sjukersättning) så har den ökat med mellan 2014-2018. Om gruppen pension/sjukersättning 
lyfts ur och man tittar på den grupp som avslutar sin anställning på egen begäran så är det en ökning 
på 35 %. Sammanfattningsvis så ökar personalomsättningen i kommunen och i synnerhet beror det på 
att allt fler medarbetare väljer att avsluta sin anställning i Hylte kommun.
 

Tabell 1.2 Personalomsättning

Personalomsättning 2018 2014 Förändring 
Personalomsättning 
inklusive 
pension/sjukersättning

8,9 % 7,8 % 14 %

Personalomsättning 
-egen begäran

6,6 % 4,9 % 35 %
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2. Förslag på åtgärder

Rekryteringsenhet – 1 Rekryterare. (1,0 årsarbetare.  Kostnad 450 tkr)

Det finns behov av att förenkla och höja kvaliteten på kommunens rekryteringsprocess samt att även 
minska stressen och spara tid för kommunens chefer och personalenhet. Det är också viktigt att det blir 
enklare för kandidater att skicka in sin ansökan och att första kontakten med kommunen i samband 
med ansökningen ger ett positivt och modernt intryck av kommunen som arbetsgivare.

Vi behöver samordna hela kommunens rekrytering för att kunna kvalitetssäkra rekryteringsprocessen 
och för att bättre kunna ta tillvara på de kandidater som visar intresse för vår organisation. En 
rekryteringsenhet med ansvar för att utveckla vårt arbetsgivarvarumärke – employer branding, och en 
aktivt uppsökande verksamhet – headhunting, skulle vara en avgörande satsning på vägen till att bli en 
attraktiv arbetsgivare att räkna med på arbetsmarknaden.

I dagens ansträngda läge med trender såsom stigande förväntningar på välfärden och hårdare 
konkurrens om kompetensen så kan vi inte längre räkna med att få tag på engagerade medarbetare med 
hög potential genom att göra såsom vi alltid gjort. Det duger inte längre att enbart annonsera och tro 
att vi på så sätt lyckas rekrytera den kompetens som vi behöver. Vi måste jobba mer proaktivt och se 
till att hitta de kompetenser som vi behöver för att kunna klara av vårt välfärdsuppdrag. Det kommer 
att krävas mer personliga kontakter och en aktiv närvaro på sociala medier och i andra kanaler där våra 
målgrupper befinner sig. Att sitta och vänta på ansökningar på en annons fungerar inte längre. Vi 
måste tänka nytt!

Målet med en rekryteringsenhet är att våra chefer endast ska behöva medverka vid kravprofil och 
slutintervjuer. En professionell rekryteringsprocess med gott bemötande gentemot kandidater och en 
möjlighet för chefer att få professionell hjälp med rekrytering så att de istället kan fokusera på 
verksamhetens kärnfrågor är ett grundläggande syfte med att ha en rekryteringsenhet i kommunen. 
En kandidatbank kan byggas upp eftersom samtliga rekryteringar passerar enheten och kandidater kan 
därmed på ett smidigare sätt komma ifråga i andra rekryteringar. Endast i nödfall ska vi behöva 
utnyttja externa rekryterare. 

Under 2018 genomfördes 181 rekryteringar – i praktiken innebär det ca 5 000 kr i 
rekryteringskostnader för en chef som är van att genomföra rekryteringar och då med en inte alltför 
komplicerad rekrytering = 905 000 kr/år.
En rekryterare skulle kosta mindre än det och då har man kunskap och erfarenhet och förutsättningar 
att utveckla rekryteringsprocessen till en framgångsfaktor för Hylte kommun. 

Cheferna får ökade möjligheter att vara närvarande chefer som lägger ner mer av sin tid på sina 
medarbetare och på så sätt bidra till att förebygga sjukskrivningar, förbättra arbetsmiljön och bygga 
bestående tillit. Fördelen med rekryterare är att de är vana att träffa kandidater, vana att ta referenser 
och de har även kompetensen att använda urvalsverktyg.
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Vad händer i andra närliggande kommuner?

 Varberg gör en stor satsning på flera miljoner fördelat på 4 år för att förstärka sitt 
kompetensförsörjningsarbete.

 Ängelholm söker just nu rekryterare för att starta upp en rekryteringsenhet. 
 Halmstad startar upp rekryteringscenter med 3 rekryterare till att börja med. Så småningom 

kommer centret att ha hand om alla rekryteringar i kommunen.

I dagsläget finns det en rekryterartjänst i vår organisation (men med finansiering endast t o m 
årsskiftet) och för att vi på allvar ska kunna börja bygga en rekryteringsenhet som kan genomföra 
rekryteringar och samtidigt bygga vårt arbetsgivarvarumärke så behöver vi ha minst en 
tillsvidareanställd rekryterare som kan arbeta långsiktigt. 

En rekryteringsenhet skulle som sagt underlätta chefernas arbetsmiljö samtidigt som vi effektiviserar 
och utvecklar rekryteringsprocessen i ett angeläget syfte att öka våra chanser att attrahera de nya 
medarbetare som ska vara med och bidra till att vi klarar av vårt välfärdsuppdrag. 

48 (225)



Källa: SKL 
ekonomirapport,  okt 2017

3. Konsekvensbeskrivning 
När välfärdsbehoven ökar mer och mer så sätter det stor press på oss som leverantör av 
välfärdstjänster. Vi måste helt enkelt leverera!

Om vi inte satsar resurser på att få tag i kompetens så kommer det att 
få kännbara konsekvenser. Förutsättningarna för framförallt våra 
barn, elever och omsorgstagare kommer att försämras. Vi kommer 
inte heller att kunna leva upp till lagkrav och inte till de förväntningar 
som våra medborgare har på oss. Eleverna har inte kompetenta lärare, 
omsorgstagare har inte tillräckligt med omsorgspersonal…

En större press läggs på de som jobbar kvar när vakanta tjänster inte 
tillsätts. Vi kommer att se mer och mer av ökad övertid – bara under 
2018 ökade omsorgskontorets övertid med 51 %. Ökad övertid är ett 
tecken på ökad arbetsbelastning och riskerar även att leda till ökad 
stress bland medarbetarna. Ett resultat av detta ser redan nu i en  
oroväckande ökning av sjukfrånvaron – bara från 2017 har 
sjukfrånvaron ökat med 1,1 % under 2018. Från att under 2015/16 befunnit oss på en okej nivå utifrån 
kommunfullmäktiges uppsatta nyckeltal så är vi nu inne på en alarmerande röd nivå – vi når inte upp 
till en accepterad kvalitetsnivå.

Tabell 1.3

Tidsperiod 2018 2017 2016 2015
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 6,9 5,8 5,3 5,4

Vad händer med skolan?

Skolinspektionen lyfter fram att trots den omfattande personalbrist som är för handen 
måste huvudmän, rektorer och förskolechefer arbeta strategiskt för att säkra tillgången 
på behöriga medarbetare. Det handlar om barnen och elevernas rätt till en god 
utbildning.

Bristen på utbildad personal kommer att medföra stora konsekvenser för de barn och 
elever som inte får tillgång till pedagoger med den utbildning som krävs för att få 
undervisa.

Bristen på legitimerade och behöriga lärare kommer, förutom påverkan på 
undervisningens kvalitet, få konsekvenser även för betygsättningen. Detta eftersom 
endast legitimerade och behöriga lärare har rätt att sätta betyg. Det finns därför en oro 
för hur man ska kunna garantera en rättvis och likvärdig betygssättning i framtiden.
(Skolinspektionen 2015-06-12; Dnr 402–2014:4207)

49 (225)



 

Beslutsunderlag för analys av nuläge 
och omvärld

1. Särskilda händelser

Kompetensförsörjning: Vad ser vi nu: Befintlig personal lämnar oss för andra arbetsgivare, vi får 
inte behöriga sökanden till våra utannonserade tjänster, vi behöver anlita dyra konsulter för att kunna 
få arbete utfört där vi inte har egen personal. Allt detta sammantaget gynnar varken budget, 
arbetsklimat/arbetsmiljö eller vårt arbete mot måluppfyllelse inom våra verksamheter.

Samtliga verksamhetsgrenar inom Barn- och ungdomskontoret behöver kunna säkerställa att vi har 
behörig personal med rätt kompetenser. Barn- och ungdomskontoret/Hylte Kommun behöver vara en 
intressant och attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda attraktiv lön, ha en tillfredsställande arbetsmiljö 
och som tar hand om sin befintliga personal men även lockar de kompetenser vi behöver. För att 
kunna nå måluppfyllelse för våra barn och elever behöver verksamheterna få kontinuitet och personal 
med rätt kompetens.

Fortsatt satsning digitalisering: Vad ser vi nu. Inga medel är avsatta för fortsatt digitalisering inom 
Barn- och ungdomskontoret. Budget för IT-pedagoger finns för 2019 men därefter är inga medel 
tillsatta. Investeringsmedel för 2019-2021 har avsatts för nyinköp Ipads och annan teknik. Fortsatt 
stort behov av att ge stöd till verksamheterna via IT-pedagogerna samt att ge tekniksupport till det 
stora antalet Ipads, datorer, smartboards och annat som verksamheterna har fått till sig.

Finns det särskilda händelser under det gångna verksamhetsåret, i planeringsförutsättningarna eller 
i vår omvärld som märkbart påverkat eller kommer påverka något av nämndens ansvarsområden 
ekonomiskt, kvalitetsmässigt eller på annat sätt? 

 Vilket/vilka områden har i sådana fall påverkats alternativ kommer att påverkas hos 
nämnden? 

 Vad för typ av händelser eller beslut är det som har inträffat alternativt kommer att 
inträffa? Hur har händelserna påverkat nämnden? Alternativt hur kommer det att påverka 
nämnden? 

o Om det är något som hänt under det gångna året (analys av nuläge), vad berodde 
dessa särskilda händelser på? Vilka faktorer har påverkat?

Använd fakta, tabeller, nyckeltal eller andra mätningar för att beskriva situationen
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Central bemanning: Vad ser vi nu: Arbetsuppgifterna inom barn- och ungdomskontorets centrala 
administration har ökat avsevärt under de senaste åren. Det är mer ärenden till nämnd som ska utredas 
och beredas, ökade uppgifter och inlämningar till myndigheter som Skolinspektionen, Skolverket och 
Arbetsmiljöverket. Även interna utredningar har ökat, likaså analysarbete och övrigt administrativt 
arbete. Uppgifter inom arbetsområden som arbetsmiljö, kris och säkerhet, upphandling, kvalitet och 
redovisning har ökat och blivit mer omfattande. Systemhantering och förvaltning av dessa har utökats 
och är i ständig utveckling..
Sammantaget innebär detta att arbetsmiljön för de som arbetar med dessa uppgifter har påverkats 
negativt i form av stress och för hög arbetsbörda och har så gjort under lång tid. Tillbudsanmälan – 
arbetsbelastningar har gjorts. Risk för sjukskrivningar föreligger pga oönskad arbetsbörda. 
Att kunna vara den stödfunktion och kontrollfunktion till övrig verksamhet inom Barn- och 
ungdomskontoret som verksamheterna kräver försvåras då arbetsbelastningen är otroligt hög och det 
kan ge negativa följder för verksamheten både i stort och smått tex statsbidrag som inte söks, rättsliga 
råd som inte hinner ges, dokument som inte säkerställs mm.

Det bör byggas upp/organiseras stödfunktioner från central administration, personalenheten och 
ekonomienheten för att kunna vara behjälpliga Barn- och ungdomskontorets samtliga verksamheter.

Fortsatt satsning mobila teamet: Vad ser vi nu: Antalet insatser riktade till ungdomar med psykisk 
ohälsa, missbruk och skolfrånvaro har ökat och vi ser att det så kommer att fortsätta göra. Mobila 
teamet arbetar med det förebyggande arbetet genom samarbete mellan olika professioner för tidig 
upptäckt och snabb hjälp innan det är så pass allvarligt att det behöver anmälas till socialtjänsten. 
Samarbete och samverkan med grundskolan och gymnasiet är en viktig insats för både de enskilda 
individerna men även mot enheternas hela verksamhet. 

Förskollärarutbildning – fortsatt finansiering: Vad ser vi nu: Barn- och ungdomskontoret har låg 
andel utbildade förskollärare, av antalet personal som jobbar med barn i förskolan 23 % enligt 
nyckeltal 2018. Riksgenomsnitt 2017 var 43 % andel årsarbetare med förskollärarexamen. Barn- och 
ungdomskontoret ser risker med låg behörighet i verksamheten genom att barnen inte får det stöd de 
har rätt till, att man inte har pedagogisk planerad verksamhet, svårt följa läroplanens lagkrav. Andelen 
utbildade förskollärare har under flera år varit låg och barn- och ungdomskontoret har en strävan att 
kunna nå upp till 60 %. 

Resursskola – Vad ser vi nu: För att kunna ge alla elever möjlighet att utvecklas efter sin förmåga 
och få känna trygghet o studiero i strävan mot måluppfyllelse ser vi att en resursskola skulle vara en 
värdefull tillgång då vi ser ett ökat antal elever med sociala-, emotionella svårigheter eller någon form 
av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som har svårt att klara en ordinär skolgång inom våra 
grundskolor. För dessa elever kan det ge lugnare dagar, en bättre undervisningssituation, men lika 
viktig är tryggheten och studieron för alla övriga elever som är i våra verksamheter, likaså 
arbetsmiljön för både elever och personal. 

2. Förslag på åtgärder
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Kompetensförsörjning: Förslag på åtgärd: Samtliga verksamhetsgrenar inom Barn- och 
ungdomskontoret behöver kunna säkerställa att vi har behörig personal med rätt kompetenser. Barn- 
och ungdomskontoret/Hylte Kommun behöver vara en intressant och attraktiv arbetsgivare som kan 
erbjuda attraktiv lön, ha en tillfredsställande arbetsmiljö och som tar hand om sin befintliga personal 
men även lockar de kompetenser vi behöver. För att kunna nå måluppfyllelse för våra barn och elever 
behöver verksamheterna få kontinuitet och personal med rätt kompetens.

Kostnad: Tillskjuta medel för personalkostnader så att Barn- och ungdomskontoret kan säkerställa att 
man har de kompetenser man behöver.

Fortsatt satsning digitalisering: Förslag på åtgärd: Besluta att fortsätta digitaliseringen inom barn- 
och ungdomskontoret. Anta en IT-strategi som anger vägen för digitalisering inom Barn- och 
ungdomskontoret. Fortsätta tillskjuta medel till 4,0 IT-pedagoger som stöttar och hjälper 
verksamheterna med att driva och genomföra digitaliseringsprocesser samt som utför teknisk support 
för att all vår teknik ska fungera optimalt på våra enheter och i utbildning och undervisning.

Kostnad: Tillskjuta medel för 4,0 IT-pedagogtjänst så att Barn- och ungdomskontoret kan fortsätta den 
påbörjade digitaliseringen inom förskola, grundskola och gymnasium.

Central bemanning: Förslag på åtgärd: Tillskjuta medel för att tillsätta 1,0 tjänst utredare inom 
central administration.

Kostnad: Tillskjuta medel för att tillsätta 1,0 tjänst utredare inom central administration.

Fortsatt satsning mobila teamet: Förslag på åtgärd: Besluta att mobila teamet skall fortsätta 

Kostnad: Tillskjuta medel för 2,0 tjänst inom mobila teamet

Förskollärarutbildning – fortsatt finansiering: Förslag på åtgärd: Arbetet med att ordna 
uppdragsutbildning förskollärarutbildning i egen regi har pågått under 2018. Basutbildning för 
barnskötare pågår just nu med 40 st deltagare. Upphandling uppdragsutbildning förskollärarutbildning 
mot högskolor pågår under våren 2019 så att vi kan ordna förskollärarutbildning för 15 st av vår egen 
personal. Utbildningen kommer att vara statsbidragsfinansierad med 600 000 kr/år. Risken med en 
statsbidragsfinansierad utbildning är om regeringen drar in statsbidraget så finns det inga budgeterade 
medel till fortsatt utbildning och arbete mot vår strävan att höja andel behöriga förskollärare i våra 
verksamheter……garanti för att vi ska kunna fullfölja

Kostnad: 600 000 kr

 Vilka åtgärder föreslås för att komma tillrätta med situationen?
o Aktiviteter/utredningar/rutiner/beslut resurser eller förändrat arbetssätt?
o Innebär åtgärderna minskade/ökade eller oförändrade kostnader?
o  Förändring av kvalitetsnivåer på beslutade nyckeltal för grunduppdraget?
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Resursskola: Förslag på åtgärd: En uppstart av en resursskola är en angelägen investering då det 
skapar bättre förutsättningar för samtliga våra elever inom grundskolan och bättre arbetsmiljö både för 
våra elever och vår personal inom grundkolans verksamhet. En resursskola är en långsiktig 
kommunekonomisk investering. En resursskola för ca 10 elever skulle kräva lämpliga lokaler, 
personalresurser för verksamheten, lärverktyg, IT-utrustning, städ, kost och verksamhetsservice. 
Skolskjutskostnader kan ev tillkomma beroende på placering av resursskolan.

Kostnad: Tjänster, hyra lokal, drift verksamhetunderhåll, lärverktyg, IT-utrustning: 3 500- 4 000 tkr

3. Konsekvensbeskrivning 

Kompetensförsörjning: Om inga åtgärder vidtas: Antal behörig personal i våra verksamhetet 
kommer fortsatt att minska detta medför att den befintliga behöriga personal vi har kommer att få ta 
mer ansvar och mer av de betydande arbetsuppgifterna vilket kommer att göra att deras 
arbetsbelastning ökar och arbetsmiljön försämras för många personalkategorier. Att inte ha behörig 
personal med rätt behörighet gör att man inte kan få tillsvidaranställning utan enbart 
visstidsanställning. Det gör att ingen kontinuitet skapas i våra verksamheter vilket inte är gynnsamt för 
någon, varken för organisationen i sin helhet, för enheterna som behöver förändra organisation efter 
förutsättningar hela tiden, för vår personal som inte känner arbetsro och trygghet eller för våra 
brukare/elever/barn som behöver känna trygghet och tillit till de vuxna de har kring sig. Hylte 
kommun kommer genom detta inte att bli en attraktiv arbetsgivare.

Fortsatt satsning digitalisering: Om inga åtgärder vidtas: 
Regeringens övergripande mål för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, säger: 
”… det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 
för att uppnå en hög digital komptens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och 
likvärdigheten”.

Det är Barn- och ungdomsnämndens ansvar att tillgodose att det finns resurser för att uppfylla den 
Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Neddragning av IT-pedagoger i förskolans och grundskolans verksamheter kommer att påverka 
verksamheternas fortsatta digitaliseringsprocesser. 
Minskat utvecklingsarbete, minskat stöd till pedagoger/skolledare och elever.
Det arbete som IT-pedagogerna gör idag måste vid neddragning av deras tjänster, läggas på befintlig 
personal inom förskola och grundskola, där trycket redan idag är högt. Att ordinarie pedagoger ska 
inrymma det arbete som IT-pedagogerna gör, i sin vecka kommer att skapa försämrad arbetsmiljö för 

Vilka konsekvenser får det för nämnden om inga åtgärder vidtas? 

Här är det viktigt att konsekvensbeskrivningen är så pass utförlig som möjligt. Vad blir den 
reella konsekvensen? (Exempelvis: Inte bara att vi ej når accepterad kvalitetsnivå eller att vi 
inte uppfyller lagen). Vilka konsekvenser kan det få på ev. berörda arbetsgrupper, brukare, 
kunder eller för kommunen i stort? Vilka konsekvenser kan det få om vi inte uppfyller lagen?
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många. Det kommer att drabba den ansvarige pedagogen som får utökad arbetsbelastning, de övriga 
pedagogerna som kommer att få sämre service, hjälp och kompetensutveckling kring hela 
digitaliseringen och hantering av all teknik och konton. Det minskar också det pedagogiska stödet i 
hur man använder de digitala verktygen på ett effektivt och pedagogiskt sätt.

Det kommer även att drabba barn och elever som inte får den progression i utvecklingen som 
digitaliseringen kan ge. Många mindre problem kan idag lösas snabbt och gör att pedagogernas och 
elevernas vardag löper på bättre. Att som elev inte kunna arbeta med sin Ipad för att man inte har ett 
lösenord försämrar situationen för elev och personal.
Barn- och ungdomskontorets digitaliseringsprocesser kommer att avstanna då det inte finns någon med 
övergripande ansvar att leda, utveckla och hantera frågor, strategier, upphandlingar av appar, teknik 
och Ipads/datorer. Att lägga över den hanteringen på enheter skapar inte likvärdighet på våra enheter. 
Hylte kommun satsar på att bli en digital kommun, då känns det märkligt om inte skolans område 
skulle vara inkluderat i processen.

Neddragning av IT-stöd till de elever som behöver extra insatser genom teknik, program och 
utbildning/guidning till personal som arbetar kring dessa elever kommer också att påverka 
arbetssituationen och arbetsmiljön för både personal och elever.

Central bemanning: Om inga åtgärder vidtas: Fortsatt ökad arbetsbelastning för central 
administration kommer att innebära fortsatt negativ arbetsmiljö för de som arbetar med dessa uppgifter 
i form av stress och för hög arbetsbörda.  Risk för sjukskrivningar föreligger pga oönskad arbetsbörda. 
Tillbudsanmälan – arbetsbelastningar har gjorts för hela arbetsplatsen. Att inte kunna säkra en 
tillfredsställande arbetsmiljö med rätt avsedd arbetsbelastning gör inte Hylte Kommun till en attraktiv 
arbetsgivare.
Att inte kunna ge övrig verksamhet det stöd som den kräver, att inte vara en stödfunktion för samtliga 
chefer i den utsträckning som är önskvärt påverkar inte bara central administrations personal utan 
spiller även ut mot samtliga chefer i vår verksamhet samt deras personal ute på samtliga enheter. 
Tex arbete och stöd med systematiskt kvalitetsarbete, arbete och stöd med svar till Skolinspektion, 
Skolverket, Arbetsmiljöverket mm

Fortsatt satsning mobila teamet: Om inga åtgärder vidtas: 

Konsekvenser av att inte permanenta mobila teamets verksamhet skulle bli stora för 
individerna i målgruppen men också avseende kostnaderna för nämnden. Det skulle inte 
finnas möjlighet till de tidiga ”råd och stöd” insatserna som individen söker själv. Rektorerna 
skulle heller inte ha möjlighet att i tidigt skede skriva uppdragsförfrågan till mobila teamet 
utan skulle behöva vänta tills situationen är så allvarlig att en anmälan behöver göras till IFO 
Barn och unga. När anmälan kommer till socialtjänsten är problemen oftast mycket större än 
vad de var i det tidiga skedet. Ärendet kräver då utredning och mer avancerade insatser som är 
kopplade till mycket större kostnader.  Ett annat stort problem är att beroendeteamet som 
arbetar mot Hylte kommun endast arbetar med personer från 18 år och uppåt. Stor risk finns 
också att projektet Gemensam öppenvård kommer att hamna som ”hyllvärmare” om ingen 
aktivt arbetar med samordningen mellan kontoren. 
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Förskollärarutbildning – fortsatt finansiering: Om inga åtgärder vidtas: Fortsatt låg behörighet, 
fortsatta risker, låg måluppfyllelse grundskola, försämrad kvalitet, dålig arbetesmiljö ökad 
arbetsbelastning ,inte följa skollagen ,inte följa styrdokumenten, ingen attraktiv arbetsgivare. 
Personliga åtaganden för enskild som satsar tid.

Resursskola: Om inga åtgärder vidtas: En uppstart av en resursskola är en angelägen 
investering då det skapar bättre förutsättningar för samtliga våra elever inom grundskolan och 
bättre arbetsmiljö både för våra elever och vår personal inom grundkolans verksamhet. En 
resursskola är en långsiktig kommunekonomisk investering.  
Inrättande av en resursskola kommer ge ökad måluppfyllelse mot betyg och behörighet, ökad 
nöjdhet bland elever, personal och vårdnadshavare, ökad trygghet och studiero för elever och 
personal vilket skapar bättre förutsättningar för undervisning. Bättre nyttjande av resurser då 
personal och lokaler är avsedda och lämpliga för verksamheten. Satsar vi inte på en 
resursskola kommer ovan listade effekter att utebli.

55 (225)



 

Beslutsunderlag för analys av nuläge 
och omvärld

1. Särskilda händelser

2. Förslag på åtgärder

 Personalomsättningen ökar ständigt till följd av brist på arbetskraft som medför att det är 
lättare att få arbete. Många pendlar till Hylte varmed arbete närmare hemmet ofta 
efterfrågas. Många chefer är nya i såväl rollen som i Hylte kommun. De behöver mycket 
stöd i såväl systemet som avtalet för att medarbetarna ska få rätt lön.  Detta medför arbete 
för personalkontorets löneadministratörer. 

 Förändringar riksdag och regering medför ändringar som måste lösas tekniskt i 
lönesystemet, tex karensavdrag istället för karensdag. 

 Ökad digitalisering innebär att fler lösningar finns att tillgå digitalt, tex vikarieanskaffning 
och friskvårdsbidrag. Detta medför behov av teknisk support och underhåll av systemet. 

 Andra digitala plattformar som finns möjlighet att använda är bland annat 
kompetensmodul, som också kräver underhåll och support.

 Vilka åtgärder föreslås för att komma tillrätta med situationen?
 Inrättande av en tjänst som systemansvarig för Heroma – personalsystemet. 

Aktiviteter/utredningar/rutiner/beslut resurser eller förändrat arbetssätt?

I Laholms kommun hanterar varje lönekonsult 450 löner/ heltid, i Hylte 600.

Tjänsten som systemansvarig behöver renodlas och utvecklas. Då denna tjänst ska kunna 
lämna ifrån sig arbetsuppgifter för att möjliggöra arbetet med att utveckla systemet så att fler 
och bättre lösningar skapas som underlättar arbetet för medarbetare och chefer..

o Innebär åtgärderna minskade/ökade eller oförändrade kostnader? 

Ökade kostnader med inrättande av 1,0 lönekonsult. Kostnad 350 tkr/år.
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3. Konsekvensbeskrivning 

Vilka konsekvenser får det för nämnden om inga åtgärder vidtas? 
Sårbarheten ökar och medför ökad risk för felaktigheter och intrång
Nyheter och ändrad lagstiftning tar längre tid att genomföra, både gällande lönehantering och 
utbildning
Utbetalningar kan inte i tid till medarbetare 
Chefer får mindre stöd som påverkar deras arbetssituation
Korrigeringar av felaktigheter genomförs inte i tid som medför merarbete med rättning och 
hantering av löneskulder.
Förbättringar som skulle vara effektiviserande i tid för chefer, medarbetare och lön kan inte 
genomföras. Ger ökade eller bibehållna kostnader långsiktigt.
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Sida 1 av 3 
 

  

Beslutsunderlag för analys av nuläge 
och omvärld - Räddningsnämnden 

Administrativ tjänst på Räddningstjänsten 
 
1. Särskilda händelser 
Det administrativa och ekonomiska arbetet för Räddningstjänsten har under lång tid hanterats av 
kommunens ena säkerhetssamordnare.  Med sin gedigna erfarenhet av att arbeta inom organisationen 
har säkerhetssamordnaren spelat en viktig roll för Räddningstjänsten. När säkerhetssamordnaren 
pensioneras 2020 behöver dessa administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter läggas över på en 
annan person. 

Arbetet omfattar i nuläget 20 % av en heltidstjänst, men förväntas kräva 30 % av en heltidstjänst. 
Detta mot bakgrund av att det administrativa arbetet förväntas öka de kommande åren och att den 
erfarenhet och rutin som säkerhetssamordnaren har kommer att försvinna.  

Arbetsuppgifterna omfattar följande: 

- Granskningsattestering av fakturor 
- Handläggning av externfakturor 
- Handläggning av internfakturor 
- Stöd vid bokslut 
- Stöd vid budgetarbete  
- Arkivredogörare (dokumenthanteringsplan och närarkiv) 
- Förberedande av ärenden för politisk behandling. 

2. Förslag på åtgärder 
Förslag på åtgärd är att ersätta den administrativa och ekonomiska tjänsten för Räddningstjänsten som 
idag utgörs av 20% och utöka den med 10 %. Det innebär en ökning av lönekostnaderna med 10 % av 
en heltid.  Om tjänsten tillstyrks är det önskvärt att personen är placerad på brandstationen i Hyltebruk. 

3. Konsekvensbeskrivning  
Arbetsbelastningen ökar för befintlig personal som redan har ett fullt schema. Detta kan innebära att 
ambitionen för Räddningstjänsten kapacitet sänks och att arbetsuppgifterna inte kan utföras på en 
acceptabel kvalitetsnivå samt till svårigheter att upprätthålla lagkrav. Ökad arbetsbelastning kan även 
leda till försämrad arbetsmiljö för personalen i form av stress och en känsla av att inte räcka till. 
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Sida 2 av 3 
 

 

Första insatsperson (FIP)  
 

1. Identifiera områden 
För att kunna avbryta en skadeutveckling så är det viktigt att första enhet är på plats så fort som 
möjligt för att kunna göra en skadebrytande åtgärd. För att få en uppfattning om hur räddningstjänsten 
fungerar vid larm är det bra om man vet vad våra tider benämns med. ”Responstid” är tiden från det att 
den drabbade ringer 112 tills första resurs är på plats. ”Anspänningstid” är tiden från larm av 
larmcentral tills första resurs lämnar station.  

 

Bakgrund och problembeskrivning 
I dag när larmet går till räddningstjänsten så åker all räddningspersonal i beredskap (RIB) till stationen 
och bemannar räddningsfordonen. Räddningspersonal i beredskap har idag en anspänningstid på 5 
minuter eftersom de inte befinner sig på brandstationen under sin beredskap, utan måste ta sig dit vid 
larm.  

Mål för projektet 
Målet med projektet är att minska responstiden och därmed höja medborgarnas säkerhet och 
räddningstjänstens servicenivå med rimliga kostnadsökningar. Även i ett säkerhetstänk för personalen 
på räddningstjänsten. FIP kan ses som en ambassadör för kommunen. Om detta slår väl ut ligger 
förslaget att införa FIP även i Hyltes insatsområde. 

En fortsättning på detta är att införa semiprofessionell och frivillig FIP. 

Det som antas är att responstid minskar och servicegraden till kommuninvånarna ökar, samt en 
flexibel användning av FIP inom hela kommunen. 
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Sida 3 av 3 
 

 

2. Förslag på åtgärder 
I syfte att minska responstiden i Unnaryds insatsområde har räddningstjänsten som förslag att införa 
förstainsatsperson (FIP).  FIP kommer att träda i tjänst inom 90 sekunder och ha tillgång till ett mindre 
räddningsfordon som är anpassat för detta uppdrag. Detta medför att den hjälpsökande kan få hjälp i 
ett mycket tidigare skede. Man har sett en stor tidsvinst till att räddningstjänsten kommit fram till den 
hjälpsökande i de kommuner man infört FIP.  Uppgifter från MSB (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap) säger att statistik från kommuner som infört FIP har fått generellt 3,5- 4 minuter 
snabbare responstid.  

Detta har även bidragit till att räddningsuppdragens tid har kortats då man vid ett tidigare stadium 
kunnat bryta skadeutvecklingen. Enligt uppgift från MSB ökar skadekostnaden med ca 15.000kr var 
30;e sekund vid en brand vilket också är att beakta. 

Budget 
För att kunna genomföra FIP behöver utbildning av personal genomföras. Behovet grundar sig i 
arbetssättet, det vill säga att man initialt kommer ensam till händelsen. 

Projektet förväntas medföra ökade driftkostnader då en räddningsperson i beredskap kommer att 
använda FIP-fordonet i sin dagliga gärning under beredskapsveckan. 

Utbildning vid införandet uppskattas till: 50 000 kr 

Driftkostnad uppskattas till: 30 000 kr/år  

 

3. Konsekvensbeskrivning  
Om inte FIP införs kommer konsekvensen för kommuninvånarna bli att responstiden blir oförändrad 
mot nuläget, möjligheten att bryta skadeutvecklingen i ett tidigare stadium och hjälpa den drabbade på 
snabbast möjliga sätt blir därmed icke möjligt.  

 

 

 

 

60 (225)



 

Bilaga 1
Beslutsunderlag för analys av nuläge 
och omvärld

1. Särskilda händelser – E-förvaltningsprojektet blir 
ordinarie verksamhet

Skriv här: 

Under 2019 kommer e-förvaltningsprojektet att avslutas och de system och processer som har införts 
under projekttiden implementeras i reguljär verksamhet. Under projektperioden har kontaktcenter 
införts, omfattade utveckling av webbplats och intranät genomförts, ett 40-tal e-tjänster har utvecklats 
och ett e-arkiv har upphandlats. De tjänster, system och processer som införts under e-
förvaltningsprojektet är numera en nödvändig del i verksamheternas processer och det är avgörande att 
dessa fortsätter utvecklas och förvaltas.

Grunden för kommunens kommunikation, både extern och intern, är kommunens 
webbpubliceringsverktyg och e-tjänsteplattform. Kommunens digitala kanaler är oftast medborgare 
och företagares första kontakt med kommunen. Besöksantalet på webplatsen är stort och 
användningen av e-tjänster stiger samtidigt som kraven från användarna ökar. 

Statistik för 2018 

 Kommunens webbplats hade 318 000 besökare och 900 000 sidvisningar.
 1700 ärenden inkom via e-tjänsteplattformen 

Finns det särskilda händelser under det gångna verksamhetsåret, i planeringsförutsättningarna eller 
i vår omvärld som märkbart påverkat eller kommer påverka något av nämndens ansvarsområden 
ekonomiskt, kvalitetsmässigt eller på annat sätt? 

 Vilket/vilka områden har i sådana fall påverkats alternativ kommer att påverkas hos 
nämnden? 

 Vad för typ av händelser eller beslut är det som har inträffat alternativt kommer att 
inträffa? Hur har händelserna påverkat nämnden? Alternativt hur kommer det att påverka 
nämnden? 

o Om det är något som hänt under det gångna året (analys av nuläge), vad berodde 
dessa särskilda händelser på? Vilka faktorer har påverkat?

Använd fakta, tabeller, nyckeltal eller andra mätningar för att beskriva situationen
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 30 000 sökningar genomfördes på externwebben

Ett flertal system behöver förvaltas, följas upp och fortsätta utvecklas:

 Webbpubliceringsverktyg för kommunens webbplats, turistwebb och intranät
 E-tjänsteplattform för utveckling och förvaltning av e-tjänster
 System för kvalitetskontroll och tillgänglighet
 System för besöksstatistik
 Sökmotor för externwebb
 System för arkivering av kommunens webbplats

Rollen för projektledare e-förvaltning innefattar:

 Övergripande ansvaret för utveckling av förvaltning av kommunens externa webbplatser, 
intranät och e-tjänsteplattform

 Planera, samordna och leda arbetet med digitala kanaler
 Stötta verksamheterna i deras digitalisering genom att kartlägga, förbättra och förenkla 

processer 
 Utveckla, följa upp och genomföra förbättringar gällande e-tjänster
 Ta fram planer för hur systemen ska utvecklas och genomföra aktiviteter
 Kontinuerligt arbeta med användbarhet och förbättringar i systemen
 Definiera utbildningsbehov, genomföra utbildningar och tilldela behörigheter i systemen
 Bevaka och hantera förändringar i lagar, regler och föreskrifter som gäller digital 

kommunikation 
 Ta fram och upprätthålla systemdokumentation
 Ansvara för avtal, upphandling och kontakt med systemleverantörer
 Budgetansvar för webb och e-tjänster
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2. Förslag på åtgärder

Skriv här: 

För att arbetet med webbaserad kommunikation och tjänster ska fortsätta att förvaltas och utvecklas är 
det nödvändigt att projektledarskapet för e-förvaltning blir en fast tjänst.

Till arbetsområdet behöver även en investerings- och driftsbudget kopplas för att säkerställa att 
kvaliteten upprätthålls över tid. För att upprätthålla och utveckla de system och processer som har 
införts och även ha utrymme att stötta kontoren i arbetet med verksamhetsutveckling behövs en årlig 
investeringsbudget på 500 000 kr. 

 Vilka åtgärder föreslås för att komma tillrätta med situationen?
o Aktiviteter/utredningar/rutiner/beslut resurser eller förändrat arbetssätt?
o Innebär åtgärderna minskade/ökade eller oförändrade kostnader?
o  Förändring av kvalitetsnivåer på beslutade nyckeltal för grunduppdraget?
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3. Konsekvensbeskrivning 

Skriv här: 

Om arbetet med att förvalta och utveckla de processer, system och tjänster som införts under e-
förvaltningsprojektet inte prioriteras kommer servicenivån att försämras. Verksamheter kommer inte 
längre kunna digitalisera ansöknings- och anmälningsprocesser och det finns även en risk att man 
behöver återgå till manuella processer. 

Kraven höjs kontinuerligt från medborgare och nya lagkrav kring tillgänglig digital service ställer 
stora krav på framtida utvecklingsarbete. Om det inte finns en långsiktighet och strategisk planering 
kring digital kommunikation kommer det inte bara leda till en försämrad service utan även risk för vite 
kopplat till kommande skärpning av lagkrav.

Följande konsekvenser uppkommer om inga åtgärder vidtas:

 Utveckling och förvaltning av e-tjänster kommer att upphöra
 Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering kommer att avstanna
 Utvecklingsarbete gällande webbplats, intranät och e-tjänsteplattform kommer att upphöra
 Anpassningar till nya lagkrav kring digitala kommunikationskanaler kommer inte att 

genomföras vilket gör att kommunen riskerar vite
 Utveckling och underhåll av webbplats kommer att avstanna vilket kommer att leda till 

säkerhetsrisker
 Utvecklingsarbete, underhåll och analys av digitala kanaler kommer att försvinna vilket ger 

medborgarna sämre möjlighet och utföra sina ärenden digitalt
 Kunskap om användarna och deras behov går förlorad vilket leder till en försämrad service
 Bristande underhåll som kan leda till allvarliga säkerhetsproblem och ökad risk för driftstopp i 

våra digitala kanaler

Vilka konsekvenser får det för nämnden om inga åtgärder vidtas? 

Här är det viktigt att konsekvensbeskrivningen är så pass utförlig som möjligt. Vad blir den 
reella konsekvensen? (Exempelvis: Inte bara att vi ej når accepterad kvalitetsnivå eller att vi 
inte uppfyller lagen). Vilka konsekvenser kan det få på ev. berörda arbetsgrupper, brukare, 
kunder eller för kommunen i stort? Vilka konsekvenser kan det få om vi inte uppfyller lagen?
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-01

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§99

Utvärdering mobila teamet 
(2019 BUN0165)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärdering av mobila teamet och överlämnar till 
budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har utvärderat verksamheten Mobila teamet. Utvärderingen 
delges Barn- och ungdomsnämnden

Handlingar i ärendet
 §190 BUN AU Utvärdering av mobila teamet
 Tjänsteskrivelse Utvärdering av mobila teamet
 Ärendebeskrivning Utvärdering av mobila teamet

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden
Enhetschef IFO barn och unga
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Tjänsteskrivelse Utvärdering av mobila teamet

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärdering av mobila teamet

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har utvärderat verksamheten Mobila teamet. Utvärderingen delges Barn- 
och ungdomsnämnden

Handlingar i ärendet
Ärendebeskrivning Utvärdering av mobila teamet

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomsnämnden
Enhetschef IFO barn och unga

Ann-Christin Johansson Gunilla Abrahamsson
Barn- och ungdomschef Administr chef
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2019 BUN0165

Ärendebeskrivning Utvärdering av mobila teamet 

Mobila teamet består av två beteendevetare som arbetar heltid och även kvällstid. Mobila 
teamet är vad de heter, d.v.s. mobila och flexibla. De erbjuder sina klienter att träffas där det 
känns mest bekvämt, exempelvis i hemmet där de bor, skolan, utomhus, fritidsgården, gymmet 
eller kontoret här hos oss på Storgatan.

Mobila teamet finns till för att stödja de kommunala verksamheter som arbetar dagligen med 
barn och ungdomar. På senare tid har de även arbetat med vuxna i samband med att projektet 
gemensam öppenvård utvecklats. Gemensam öppenvård är ett samarbetsprojekt mellan BUK, 
ANK och OK. Mobila Teamet finns tillgängliga för konsultation och erbjuder olika insatser, 
beroende på ärendets komplexitet. I dagsläget erbjuder vi följande insatser:

• Kartläggning
• Motiverande samtal (MI)
• Återfallsprevention
• Suicidprevention
• Hasch- och avväjningsprogrammet (HAP)
• Cannabisprogram för ungdomar (CPU)
• Stödjande samtal
• Föräldrastöd

Mobila teamet arbetar utifrån uppdragsförfrågningar som kommer från Örnaskolan, IFO barn 
och unga, Kompetenscentrum, IFO vuxna, En väg in och Kråkbergsskolan. De arbetar med 
biståndsbeslut och förebyggande arbete. Det innebär att de kommunala aktörerna kan skicka 
uppdragsförfrågningar till Mobila Teamet i ett tidigt skede utan att involvera socialtjänst.

De två stora grupperna man bemöter i sitt arbete är hemmasittare och missbrukare eller risk 
för missbruk. När det gäller missbruk så arbetar man utifrån färdiga modeller med metoder 
som haft empiriska positiva resultat (HAP, CPU och återfallsprevention). 
Hemmasittare är en mer komplex grupp, där varje enskilt fall är olikt den andre. När man får 
in ett ärende som rör en hemmasittare så träffar man alltid uppdragsgivaren och 
vårdnadshavare till den berörde. Därefter träffar man klienten tillsammans med 
vårdnadshavare eller enskilt. Utifrån informationen man har, sätter de sedan ett mål med 
klienten. Därefter påbörjar man arbetet med att göra en kartläggning av klientens 
vardagsrutiner samt måendesituation. 

Hemmasittare har oftast en psykosocial problematik underliggande och en rad av händelser i 
skolmiljön har gjort att de medvetet väljer att inte gå till skolan. För att en förändring ska ske, 
behövs ett aktivt samarbete mellan Mobila teamet, socialtjänst, klient, skola och 
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vårdnadshavare. Mobila teamets funktion i processen är att fungera som stöd till föräldrar, 
medlare mellan skola och föräldrar och självklart arbeta aktivt med ungdomens hälsa och 
förmågor. 

Statistik
Mobila Teamet startades juni 2017 och har hittills haft 45 ärenden, varav 28 är avslutade och 
17 aktiva ärenden som man har i dagsläget. Det har förekommit ärenden från andra kommuner 
som placerat sina ungdomar i Hylte under en tillfällig period. Dessa är inte inräknade i 
ovanstående. Mobila teamet har även bidragit med praktiskt stöd till i olika kommunala 
verksamheter, som exempelvis hjälp vid utförande av drogtester, deltagande vid möten, 
konfliktlösning, medlare och så vidare.

De två stora målgrupperna man har att göra med är hemmasittare och missbrukare. När det 
gäller missbruk är det främst hasch- och marijuanamissbruk man arbetar med. Övriga ärenden 
kan exempelvis röra sig om självskadebeteende, ångestproblematik eller spelmissbruk.

Nedanstående diagram visar på individens upplevelse av hur sessionerna hos Mobila teamet 
och planeringen har varit.

Hemmasittare Missbruk Övrigt
0

2

4

6

8

10

12

14

Delvis fullföljd planering

Icke fullföljd planering

Fullföljd planering

*Delvis fullföljd planering; kan innebära att man avslutat ett ärende på grund av att klienten 
har flyttat till annan ort eller krävt mer specifik hjälp som exempelvis utredning eller psykolog 
kontakt.

Enkätsvar: 
Enkät har skickats ut till personal på Örnaskolan, kompetenscentrum och socialtjänst i 
Hylte kommun som använt mobila teamet. Svar redovisas nedan.
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Jag jobbar inom:

Har ni i din verksamhet använt er av mobila teamet? 

Hur upplever du kontakten med mobila teamet? 

”Alltid tillgängliga, hjälpsamma och 
lösningsfokuserade”

”Bra komplement till skolan för att stödja 
elever i sitt dagliga liv mot självständighet”
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Hur tillgängliga upplever du att mobila teamet är?

Hur upplever du återkoppling av uppdrag från mobila teamet?

”Är väldigt tillgängliga via telefon, mejl, 
men är dessutom flexibla och genomför en 

hel del hembesök på uppdrag av 
socialtjänsten. Alltid lika trevliga och 

tillmötesgående både med oss och 
klienterna”
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Hur upplever du uppföljning av uppdrag utförda av mobila teamet?

Har du upplevt någon förändring i ungdomens liv sedan kontakt med mobila teamet 
startades?

”Är engagerade och kommer med mycket 
kloka resonemang vid uppföljningar”

”Bättre förutsättningar för vederbörande. 
Ökad livskvalitet. Positiv inverkan på 

vederbörandes mående och personliga 
utveckling.

Mer motiverade
Ungdomen har börjat bli mer självständig 

och tar eget ansvar.”
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Har er arbetssituation underlättats av mobila teamets arbete? 

Har du några förslag på förbättringar av mobila teamets 
arbete?

Några övriga synpunkter som du vill framföra 
gällande mobila teamets arbete?

Sofie Matovic
Enhetschef IFO barn och unga 

”Ja, istället för att i tidigt skede omplacera 
ungdomen eller överväga andra insatser 

såsom kontaktperson, kontaktfamilj så har 
man fått god hjälp av mobila teamet till att 
kartlägga och nå ungdomen och veta vilka 

vidare insatser som behöver ges.”

”bättre återkoppling”

”Mycket nöjd med mobila teamet. Personalen 
har uppvisat en spetskompetens i insatserna. 

Det finns även en stor flexibilitet och 
lyhördhet.

Viktigt att det får fortsätta
Mobila teamet och fältsekreterarens arbete. 

Vad är skillnaden?”
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Nya eller förändrade taxor inför 2020 
191016 

Övergripande 

 1. Taxa för utlämnande av allmän handling. Det är en ny taxa och dokument med 
jämförelse finns märkt med 1a. 

Kommunstyrelsen 

Inga förändringar inför 2020 

Räddningsnämnden 

 För information: Genom §108 kommunfullmäktige från juni 2019 reviderades taxan 
för sotning och brandskyddskontroll 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 2 Måltider – dagcentraler 
- Taxan har inte justerats på länge. Förslaget är att justera taxan från dagens 

48 kr exkl moms till 52 kr exkl moms, inkl moms blir priset 65 kr mot dagen 60 
kr. Vid större högtider med traditionellt dyrare råvaror från dagens är förslaget 
att höja från 48 kr exkl moms till 68 kr, inkl moms blir det 85 kr.  

 3 Taxabestämmelser 2020 miljöenheten 
- 3a Miljö taxebilaga 1 Prövningsavgifter 
- 3b Miljö taxebilaga 2 Miljö och hälsoskydd – tillsynsavgifter 
- 3c Miljö taxebilaga 3 Livsmedelstaxa 
- 3d Miljö taxebilaga 4 Tobak m m, För information: revidering beslutad av KF 

§107 2019 

I taxan för miljöenhetens verksamhetsområde har en del justeringar utförts jämfört 
med 2019 samt att man har räknat upp handläggningskostnaden per timme med 
3,3 % (miljöbalken) och 3 % enligt livsmedelslagstiftningen. SKL ska presentera 
en ny taxemodell hösten 2019, och denna kommer innebära förändringar i taxa 
för 2021. 

 
 4 Plan- och byggtaxa 2020 

I plan- och byggtaxan har mindre justeringar utförts av tidsuppskattningen (+/-) 
jämfört med taxan 2019 samt att man har räknat upp handläggningskostnaden per 
timme med 3,0 % till 925 kr per timme. 

 
 5 Taxor arrenden och nyttjanderättsavtal 

I augusti godkände samhällsbyggnadsnämnden enligt §81 en policy gällande 
fakturering och tecknande av nya avtal, förlängning av upphörda avtal samt 
uppsägning av befintliga avtal. De beslutade samtidigt om förslag till taxa för arrende 
och nyttjanderättsavtal för 2020. 
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 6 Renhållningstaxa 2020 

Mindre justeringar har gjorts inför 2010. Införandet av en felsorteringsavgift exkl 
moms 2 000 kr och inkl. moms 2 500 kr. Öka tömningsfrekvens av fettavskiljare till 4 
gånger per år om inte annat beslut av miljöenheten föreligger. Tömning av slutna 
tankar görs efter beställning av fastighetsägaren. Höja taxan för oljefilter från i dag 5 
kr exkl moms till 40 kr exkl moms 2020, inkl moms blir det 50 kr. Idag täcker inte 
taxan självkostnadspriset för distribuering av oljefilter. 
Alla taxor för Däck på fälg tas bort (per ton) i dag kan vi inte väga, enbart uppskatta i 
kubikmeter så 
därför tar vi även bort (500 kg) och behåller i texten med mindre mängd avses < 2 m³. 
 

 7 VA-taxa 2020 

I förslaget till taxa för vatten och avlopp 2020 samt bilaga till den, sker inga 
förändringar  

Arbets- och näringslivsnämnden 

Inga förändringar inför 2020 

Barn- och ungdomsnämnden 

 8 Taxor Barn och ungdomsnämnden 
- Maxtaxorna uppräknade enligt samma rutin som tidigare 
- Taxa nycklar elevskåp Örnaskolan höjs från 100 kr exkl moms till 127,50 kr 

exkl moms. Inklusive moms är den nya taxan 170 kr mott tidigare 125 kr. 
- Taxor för teknisk utrustning har tidigare tagits exkl moms men fr o m 2020 

debiteras med moms vilket innebär att priserna höjs med momsbeloppet. 

Omsorgsnämnden 

Efter PWC:s genomlysning av avgiftssystem och efter inhämtande av fakta från andra 
hallandskommuner (merparten har timtaxa), ges förslag att gå över till avgift i timnivå. Avgift i 
timnivå ger en rättvis avgift till den enskilde utifrån beviljad insats och tid. Avgifterna räknas 
årligen om enligt förändringen på prisbasbeloppet från socialstyrelsen. Avgift i timnivå skulle 
generera nedanstående tabell (enligt 2019 års belopp). 

Beloppen utgår från prisbasbelopp enligt socialtjänstlagen (2001:453) och kommunens 
timtaxa. 

- Nivå 1 är 1-3 timmar och ger en avgift på 299,80 kr/månad. 
- Nivå 2 är 4-15 timmar och ger en avgift på 1 199,20 kr/månad. 
- Nivå 3 är över 16 timmar och ger en avgift på 2 089 kr/månad 
- I särskilt boende tas omsorgsavgift ut motsvarande nivå 3 

Inför avgiftsåret 2020 som börjar gälla den 1 mars 2020, föreslås en höjning av avgift för 
snöskottning från dagens 100 kr till 150 kr/tillfälle samt en höjning av avgift för dusch inom 
ramen för anhörigstöd från 50 kr till 75 kr/tillfälle. 
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Taxa	för	utlämnade	av	
allmän	handling	
 

Antagen av kommunfullmäktige 2019‐xx‐xx, § X 
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§ 1 Allmänt om allmänna handlingar 
Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas 
eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att 
anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten.  

 

Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, 
fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling 
hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 

 

Rätten att ta del av allmänna handlingar regleras i första hand av tryckfrihetsförordningen. Denna taxa 
beskriver hur Hylte kommun tar ut avgift vid utlämnande av allmän handling.  

 

§	2	Rätt	att	ta	del	av	allmän	handling	på	stället	
Allmän handling som får lämnas ut ska på begäran, genast eller så snart det är möjligt, på stället utan 
avgift tillhandahållas den som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 
uppfattas.  

 

Handling får även skrivas av, avbildas eller spelas in. Överföring får göras till medhavt digitalt 
medium. 

 

En myndighet är inte skyldig att göra alltför omfattande undersökningar för att finna en handling som 
inte är tillräckligt tydligt angiven. Beslut om handling ska lämnas ut ska fattas av den myndighet som 
förvarar handlingen. 

 

§	3	Rätt	att	ta	ut	avgift	
Den som önskar ta del av allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia på 
handlingen som får lämnas ut. Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas 
skyndsamt.  

 

Taxan gäller begäran om allmänna handlingar som kommer in till kommunen.   
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§	4	Tillämpning	av	taxan	
Samtliga kommunala nämnder och styrelser ska ta ut avgift enligt denna taxa.  

 

Samtliga avgifter anges inklusive moms. 

 

När avgift tas ut, har kommunen rätt att ta ut avgift också för porto, postförskott eller annan kostnad 
för att förmedla den begärda handlingen till mottagaren. 

 

Avgiften tas ut per sida, i normalfallet A4, och inte per papper. Avgift tas ut även vid utlämnande av 
elektroniska handlingar, t.ex. via sändning av e-post med word-fil, pdf-fil eller annat filformat, se § 7. 

 

§	5	Hur	utlämnande	sker	
Kommunens nämnder är inte skyldiga att utan stöd av lag lämna ut upptagning i annan form än 
utskrift. Nämnderna är inte heller skyldiga att omvandla handlingar i pappersform till elektronisk 
form. 

 

Detaljerat hur utlämning ska ske styrs av rutin för utlämnande av allmän handling.  

 

§	6	Kopior	och	utskrifter	av	upptagningar	av	allmänna	handlingar	
Beställning upp till nio sidor tillhandahålls utan kostnad. 

 

Om en beställning omfattar tio sidor eller mer ska avgift tas ut för kopia av allmänna handlingar och 
för utskrift av upptagningar av allmänna handlingar. 

 

Avgiften för en beställning omfattande tio sidor är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2 kr. 

 

§	7	Utlämnande	av	allmän	handling	i	form	av	elektronisk	kopia	
Elektroniskt lagrade dokument som kan expedieras med e-post i sitt befintliga skick är gratis. 
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Om någon önskar att få allmänna handlingar elektroniskt skickade till sig, och handlingarna måste 
bearbetas, t.ex. skannas in, för att kunna skickas digitalt ska en avgift baserad på antalet sidor tas ut, 
där 1-9 sidor är gratis, tio sidor kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr.  

 

§	8	Uppräkning	
Avgifterna i § 6 och § 7 bygger på nivåerna för utlämnande av allmänna handlingar i 
avgiftsförordningen (1992:191). Ändras nivåerna i avgiftsförordningen, ändras även avgifterna i denna 
taxa.    

 

§	9	Ikraftträdande	
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.  
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 Ärendebeskrivning nämndsärende

 1 (2)
                                         

                                                 
   

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 - 180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 – 4354 
           Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk  www.hylte.se Plusgiro  10 53 60 - 2 
 
 

Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare 2019-10-16 
Tfn: 0345-180 49 
E-post: Susanne.Ohlsson@hylte.se 
 
 Kommunstyrelsen 
 2019 KS0055 
 
 
Jämförelse andra kommuner - Taxa för utlämnande av allmän handling  
 
Bakgrund 
När kommunledningskontoret har tagit fram förslaget på taxa för utlämnande av allmänna 
handlingar har kontoret tittat på avgiftsförordningen, vilken styr hur statliga myndigheter kan 
ta ut avgifter för bland annat utlämnande av allmänna handlingar. Justitieombudsmannen (JO) 
gjort uttalande om det finns inga hinder att kommuner använder de regler som finns i 
avgiftsförordningen som vägledning för den kommunala taxan1.   
 
Kommunledningskontoret har valt att ta fram ett förslag på taxa för både pappershandlingar 
och elektroniska handlingar. Avgiften för pappershandlingar är exakt lika med 
avgiftsförordningen. 
 
I avgiftsförordningen finns det inte reglerat kring avgifter för elektroniska handlingar. JO har 
dock uttalat sig i ett beslut att en myndighet kan ta ut avgift för elektroniska handlingar och att 
myndigheten kan sätta avgiften själv2. Därför har kommunledningskontoret tittat på hur bland 
annat hur justitiekanslern och andra kommuner i Sverige har gjort. Det finns lite olika 
alternativ, att avgiften utgår utifrån antal filer som skickas, antal sidor som skickas eller vilket 
arbete som ligger bakom. Kommunledningskontoret har valt vad kontoret bedömer som något 
av en medelväg, d.v.s. att kommunen ska ta ut avgift först när det krävs någon mer insats än 
att spara ner ett dokument som finns elektroniskt och skicka iväg det och då är avgiften samma 
som vid pappershandlingar.  
 
Jämförelser med andra kommuner 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska det tas fram ett dokument kring närliggande 
kommuners taxor är utformade för att kunna ha ett jämförelsematerial till den politiska 
diskussionen. Det är Halmstad, Gislaveds och Tranemos kommun som ska vara med i 
jämförelsen.  
 
Halmstad kommun har följande taxa:  

 Avskrift med eller utan vidimation per påbörjad 15minuters period. Avgiften får tas ut 
i förskott: 90kr 

 Utskrift för upptagning för automatisk databehandling varje sida: 4kr 
 Fotokopia med eller utan vidimation, varje sida: 3kr 
 Avgift för kopior och utskrift av datamedier tas först ut om beställningen omfattar mer 

än 10 sidor. 
 
                                                 
1 JO 1149-15 
2 JO 1149-15 
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Både Gislaveds kommun och Tranemo kommun har samma nivåer för utlämnande av 
allmänna handlingar som kommunledningskontorets förslag till beslut.  
 
Det framgår inte av de taxedokument som kommunledningskontoret har hittat om Gislaved 
och Tranemos kommuner tar ut avgifter för även elektroniska handlingar eller om det endast 
gäller pappershandlingar. Tranemo hänvisar dock till att avgifter för allmänna handlingar finns 
reglerat i avgiftsförordningen, men i förordningen finns det inte reglerat kring avgifter för 
elektroniska handlingar. Det tolkar kommunledningskontoret som att Tranemo inte tar ut 
avgifter för elektroniska handlingar.   
 
 

 
 
 
Per Borg Susanne Ohlsson  
Kommundirektör Kommunsekreterare 
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  2019 SBN0182 

                                           
  

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345-180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 – 4354
           Samhällsbyggnadskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro  10 53 60 - 2

 1(1)

Taxa måltiderför måltider vid dagcentraler m.m. 

Avgift för lunch på dagcentraler samt för anhöriga
som äter lunch på SÄBO 65:- port

Avgift för lunch på dagcentraler samt för anhöriga
som äter lunch vid SÄBO vid större högtider som 
jul, påsk, midsommar osv. 85:- port
______
Taxan gäller från och med 1 januari 2020
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Datum: 2019-05-21      1(6) 

                                                 
 

Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx bmf@hylte.se Postgiro 10 53 60-2 
Bygg- och miljöförv. 314 80 Hyltebruk Fax 0345 - 181 90 www.hylte.se Bankgiro 434 – 4354 
   

 
 
 

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden 
och Tillsynsnämnden  

 
Miljöenheten 

 
 
Antagen av Kommunfullmäktige § XXX  2019-06-XX 
Gäller från och med 2020-01-01  
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Taxa för prövning och tillsyn inom Samhällsbyggnads- och 
Tillsynsnämndens ansvarsområde 

 
Nedanstående utformning till taxa är för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Underlaget är taget från Sveriges kommuner och Landsting (SKL), behovsstyrd taxa 
inom miljöbalkens område. 
 
Taxor för Livsmedelslagen, Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen, lagen om 
receptfria läkemedel och uppdragsverksamhet läggs till efter miljöbalkens bestämmelser. 
Den kompletta taxan enligt den föreslagna modellen består av flera delar:  
 
1. Taxebestämmelser, 1-32 §§  

2. Taxebilaga 1, med avgiftsnivåer, där avgifter för prövning eller grunden för 
avgiftsuttaget anges för olika verksamheter. Samt bilaga 1-1 med avgiftsnivåer. 

3. Taxebilaga 2, miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet samt strandskydd 
som har fast årlig avgift.  

4. Taxebilaga 3, miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet som har timavgift. 

5. Taxebilaga 4, placering i avgiftsklass för livsmedelsverksamhet som är föremål för 
prövning och regelbunden tillsyn.  

6. Taxebilaga 5, placering i avgiftsklass för tobak, receptfria läkemedel, strålskydd, 
alkohol och lotterier som är föremål för prövning och regelbunden tillsyn samt 
uppdragsverksamhet.  

 

Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Hylte kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar, livsmedelslagen, 
alkohollagen med flera inom Samhällsbyggnadsnämndens och Tillsynsnämndens 
ansvarsområden.  
 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken 
för rättegångskostnader. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 
eller undantag.  
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  
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3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat, och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 
överklagas.  
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den 
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller 
den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.  
 
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna 
taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs 
för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  
 

Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 950 kronor per hel timme 
handläggningstid. 
 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet 
(fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan.  
 
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje halv timme 
nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
8 § utgår (årlig uppräkning av taxan)  
 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag  
 
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i 
form av fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxebilaga 1.  
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.  
 
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den 
har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den 
fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid 
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ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den 
tillkommande handläggningstiden. 
 
11 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 
sökanden.  
 
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 
 
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 
kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken.  
 
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  
 

Avgifter för anmälningsärenden 
 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form 
av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i 
taxebilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt vad som anges i taxebilaga 1. 
 
Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften 
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter 
 
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 
 
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i 
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 
ärendet. 
 
17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 
övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som 
anges i denna taxa.  
 

Avgift för återkommande tillsyn 
 
18 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 
fastställd prövningsnivå (B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift 
betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 
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För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 
som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) , 
eller miljöverksamheter (U) och hälsoskyddsverksamheter (UH) som ska ha 
återkommande tillsyn, ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av 
taxebilaga 2.  
 
Industriutsläppsverksamhet 
 
19 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 
20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 
 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
 
20 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den 
faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften 
och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 
förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning. 
 
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av 
den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 
 
Avgift för regelbunden tillsyn 
 
21 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller 
flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift 
motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 
med ett tillägg om 25 procent. 
 
22 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt 
vad som framgår av bilaga 3. 
 
23 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 
ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 
 
24 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till 
verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 
 
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 
 
25 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 

86 (225)



6 (6) 

 

miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 
avhjälpande eller kostnader. 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 
 
26 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder 
i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
 
27 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidta åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter 
som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, 
ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 
avhjälpande eller kostnader.  
 
Nedsättning av avgift 
 
28 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 
 

Avgiftens erläggande m.m. 
 
29 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hylte kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
 
30 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 
enligt utsökningsbalken. 
 
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 
avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 
 
32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen.  
____________ 
Denna taxa träder i kraft den 2020-01-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxa – Antagen av KF § 2019-06--xx 
 
 
Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av 
anmälan samt övrig tillsyn inom Samhällsbyggnads- och 
Tillsynsnämndens ansvarsområde 
 
 
 
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 
KAP. MILJÖBALKEN 
 

Avgift 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 
§§) efterlevs 

Timavgift i de fall tillsynen 
inte ingår i den årliga tillsyns-
avgiften enligt taxe-bilaga B 

 
 
 
SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP 
MILJÖBALKEN 
 

 

Prövning 
 

 

Prövning av ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna 

T 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller 
åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt 
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

T 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från 
föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, 
djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 

T 

Anmälan 
 

 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller 
åtgärd inom natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

T 

Tillsyn 
 

 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- 
och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller 
allemansrätten 

T 

 
 
 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP 
MILJÖBALKEN 
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Prövning                                                                                                              h 
A. Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd samt Hylte kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljö avseende: 

1. Vattentoalett till sluten tank  6   
2. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett med gemen-
samt avloppsutsläpp till mark eller vatten från ett eller två hushåll. 6  
3. Prövning av ansökan att anordna annan avloppsanordning än till 
vilken vattentoalett är ansluten 6   
4. Punkt 1 eller 2 samt 3 vid samma tillfälle 7 
5. Ansluta WC till befintlig anläggning 4 
6. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 11-25 
personekvivalenter (pe) 9 
7. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 pe 15 
8. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 pe 18 

Avslag på ansökan.                                                                  Samma tid som ovan 
B. Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 2    
2. Övriga anläggningar 2  

Avslag på ansökan. Samma tid 
som ovan 

Anmälan 
Handläggning av anmälan avseende:  
A. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

2  

B. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

2 

C. Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten. 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 2 
2. Övriga anläggningar 2 

Tillsyn i övrigt  
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen 
(SFS 2013:251) för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 
eller 21 §§ samt U-objekt med fast avgift, 

Årlig 
tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 
2 och 4 

Om tidsåtgången för prövningen är mer än obetydligt större än den 
timavgift fasta avgiften, ska det tas ut en timavgift som avser täcka 
kostnaderna för nedlagd tid. 

T 

Inventering av avloppsanordning enligt 9 kap. 1 och 7 §§ miljöbalken 2 
Tillsyn av minireningsverk T 
Tillsyn över övrig miljöfarlig verksamhet inom Miljöbalkens område T 

Objektsfaktorer för hälsoskydd 
Prövning       

Handläggning av ansökan med stöd av 39 eller 40 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
A. Prövning av ansökan enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter att inom område med detaljplan 
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hålla: 
1 Nötkreatur, häst, get, får eller svin 3   
2 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3  
3 Orm som inte avses i 4  T 
4 Giftig orm 4  
 
B. Prövning av ansökan om tillstånd till spridning av gödsel m.m. enligt lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. 
1. Per spridningstillfälle 2  
2. Årsavgift 2  
 
C. Prövning av ansökan att inrätta förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och 
torrtoalett med latrinkompostering enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
1. Förmultningstoalett 2 
 
D. Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump enligt de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna      T 
 
E. Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala 
föreskrifter för människors hälsa 2 
Avslag på ansökan Samma tid s.o 

 
Anmälan 
A. Handläggning av anmälan med stöd av 40 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och enligt de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna att inrätta luftvärmepump  T 

 
B. Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel m.m. enligt lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. 

1. Per spridningstillfälle 2 
2. Årsavgift 2 

 
C. Handläggning av anmälan om att inrätta förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett 
och torrtoalett med latrinkompostering enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

1. Förmultningstoalett 2  
  
D. Handläggning enligt 37 och 40 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd av anmälan om att anlägga gödselstad. 

1. Per anmälan 2 
2. Årsavgift 2  
  

E. Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd om att driva eller arrangera 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk 
för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller 
andra liknande skärande eller stickande verktyg 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som 
innebär silikoninjektioner 4 
Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur  3 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används 
av många människor 6 
3. Skol- och fritidsverksamhet  
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- Skola med mer än 400 elever   8 
- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever  6 
- Skola med högst 100 elever  4 
- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter  5 

   4. Övriga verksamheter          4 
  
Provtagning 
 

Provtagning av badvatten enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
badvatten NFS 2008:8 vid anläggning eller strandbad samt Socialstyrelsens allmänna råd om 

bassängbad, SOSFS 2004:7. Analyskostnader samt transporter eller fraktkostnader 
tillkommer. Kostnad för provtagning. 

1. Strandbad (1 h/provtag-
ningstillfälle) 

2. Badanläggningar (1 h/provtag-
ningstillfälle) 

3. Enstaka bassänger (1 h/provtag-
ningstillfälle) 

4. Plaskdammar (1 h/provtag-
ningstillfälle) 

 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 
 

 

Prövning av ansökan om tillstånd av jordbruksverksamhet som inte 
får utföras utan tillstånd enligt föreskrifterna för vattenskyddsområde 

3h 

Övrig tillsyn och prövning av mark- och vattenområden, grundvatten, 
byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 
kap. miljöbalken 

T 

 
 
VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN 
 

 

Tillsyn och prövning av vattenverksamhet T 
 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 
 

 

Prövning av ansökan om spridning av kemiska växtskyddsmedel 
inom vattenskyddsområden 

 

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 
2015:2) 

T 

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med 
spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS2015:3) och 26 kap. 9 § 
miljöbalken (SFS 1998:808) 

T 

 
JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 
 

 

Anmälan  
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken T 
Tillsyn  
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Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats 
enligt 12 kap. 10 § miljöbalken 
1. Prövning av undantag från 24-28 §§ Jordbruksverkets föreskrifter 
(SJVFS 2004:62) om försiktighetsmått vid spridning av gödsel 

T 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet T 
 
 
KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 
 

 

Prövning  
Prövning av ansökan enligt 40 § i förordningen om 
bekämpningsmedel (SFS 2014:425) samt enligt Naturvårdsverkets 
föreskrift (NFS 2015:2 6 Kap 1§) om spridning av växtskyddsmedel. 
Avgiften inkluderar handläggning av årsrapporter. 
 

T 

Anmälan  
Handläggning av anmälan enligt 41 § Miljö- och 
energidepartementets förordning om bekämpningsmedel (SFS 
2014:425) om spridning av växtskyddsmedel 

2 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 

T 

Tillsyn/handläggning  
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, 
HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om 
fluorerade växthusgaser. I tiden räknar vi inte med något inspektionsbesök. 
 1 
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att installera 
anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1.3 §. Detta gäller inte anordning enligt 1:2 § som avses 
installeras inomhus. 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i 
mark.  1 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna 
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor 
samt spillolja  1 
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark. 
med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 
10 m3.) 1 
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsomr 1    

 
 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN 
 

 

Prövning 
A. Handläggning av dispensansökan om att själv ta hand om avfall som 
uppkommit på fastigheten och som annars skulle tagits om hand av kommunen 1  
B. Handläggning av dispensansökan från vad kommunfullmäktige föreskrivit i 
fråga om att transportera bort avfall 1 
C. Prövning av ansökan om dispens av anmälan enligt vad som föreskrivs i kommunens 
föreskrifter om avfallshantering 
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- uppehåll i hämtning 1 
- gemensam behållare 1 
- total befrielse 2 

 
Anmälan1 
A. Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om 
kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av avfall på 
fastigheten.  1 
B. Handläggning av anmälan enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 

- uppehåll i hämtning 1 
- gemensam behållare 1 
- total befrielse 1 

  
Tillsyn  
Tillsyn av transportörer av avfall T 
  

 
Övrigt 

Utlåning av personal för uppdrag eller liknande där resultatredovisning 
ingår. 

T 
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Taxa – Antagen av KF § 2019-06-xx 
 
 
Taxebilaga 2 – Tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter 
 
Följande förkortningar används i tabellen: 
MPF= Miljöprövningsförordning (2016:1188)  
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  
TF= Tidsfaktor i timmar som tas ut (nedre siffran) 
PN= Prövningsnivå  
A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 
 
Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för 
respektive verksamhet väljs som avgift. I kolumnen TF som är i huvudsak Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) förslag, uppges Hylte kommuns taxa. Taxan blir sedan antalet timmar x 
fastställd timkostnad. 
 
Lagrum 
i MPF 

VK/KK TF 
P
N 

Beskrivning 

     JORDBRUK 
    Djurhållning 
2 kap 1 § 1.10-i 15 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är 
tyngre än 30 kilogram och avsedda för 
produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 10 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av 
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex 
månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar. 
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2 kap 3 § 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
4 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex 
månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive 
smågrisar upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, 
tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 
sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 
ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 
inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas 
ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 
veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex 
månaders ålder, eller 
16. om andra djurarter, det antal djur som har en 
årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 
kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck eller 
urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första 
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 
väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 §. 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 T U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet 
djurenheter under året) men högst 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 

- 1.2002 T U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta 
antalet djurenheter under året), dock inte 
inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 
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    Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 T 
 

C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion. 

    Odling 
- 1.3001 6 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter. 
- 1.3002 4 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 
kvadratmeter. 

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 

- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 
hektar för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 
hektar men högst 100 hektar för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 
hektar. 

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK   

3 kap 1 § 5.10 15 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 4 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 t U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

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

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 50 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

- 10.1001 6 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (torv) efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 110 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 
innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 
 

 
 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 
berg, naturgrus eller andra jordarter, om 
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verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 

- 10.2001 10 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den 
totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt 
hanterade mängden är större än 800 ton per 
kalenderår. 

- 10.2002 2 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den 
totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt 
hanterade mängden är högst 800 ton per 
kalenderår. 

- 10.2003 4 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (berg, naturgrus eller 
andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 10.30 12 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001 8 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst  
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10.40 8 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 
hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 
mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
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 10.4001 2 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 
hektar, eller 3. högst 50 000 kubikmeter torv 
(totalt uttagen mängd). 

4 kap 6 § 10.50 2 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under en längre tid än 
trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-
period. 

- 10.5001 2 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter utanför område 
som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs 
på samma plats under högst trettio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 10 C Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

- 
 

10.6001 4 U Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 9 § 

 
11.20 12 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 8 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 
    Malm och mineral 

4 kap 13 § 13.30 40 B Anläggning för rostning eller sintring av 
metallhaltig malm för provändamål. 

4 kap 15 § 13.50 65 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning 
och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 20 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    Annan utvinningsindustri 
4 kap 17 § 13.70 4 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 

8 eller 9 §. 
    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i  
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

 
 
 

60 
28 

B Slakteri med en produktion baserad på en 
slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 
12 500 ton slaktvikt per kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt 
per kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 16 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per 
kalenderår 

5 kap 3 § 15.30 8 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 
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- 15.3001 4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 
ton slaktvikt per kalenderår 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 

5 kap 4 § 15.40-i 65 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 5 § 15.45 30 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 
 

15.50-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

10 
 

C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 2 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering. 
 
-Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 500 ton men högst 2000 ton per 
kalenderår. 
- Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 50 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 

- 15.5001 8 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 50 ton per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Rökeri 

5 kap 7 §  15.80 
 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 
 

10 
 
6 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta 
produkter per kalenderår. 

- 15.8001 3 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
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5 kap 8 §  15.90-i  
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 
eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 9 § 15.95 55 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 10 § 15.101 25 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär 
paketering. 
 

- 15.9001 8 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton 
produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. Punkten gäller inte heller 
restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 

 
15.125 

 
 
 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
10 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär 
paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

- 15.12501 2 U Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 
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000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller 
lagring av spannmål med en lagringskapacitet av 
mer än 10 000 ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 

 
15.131-i 60 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung 
uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen 
uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 
18 750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger 
animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets 
viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
innebär endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 45 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av mer än 
5 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 14 § 15.151 20 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av mer än 
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär 
paketering. 
 

 15.13101 6 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av högst 
400 ton per kalenderår. 
 

    Mjölkprodukter 
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5 kap 15 § 
 

15.170-i 35 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 
 

5 kap 16 § 
 

15.180 
 
 
 
 

 
15.180-1 
15.180-2 

 
15.180-3 

 
 
 
 

 
 

20 
16 

 
10 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton 
per dygn som kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser glass. 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.   

- 15.18001 2 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
högst 500 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Oljor och fetter 
5 kap 17 § 15.185-i 55 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på enbart vegetabiliska 
råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 
 

15.190 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på 
animaliska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17 §. 

5 kap 19 § 
 

15.200 10 C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 
ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter. 

- 15.20001 2 U Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
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eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 
produktion av högst 100 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Glass 
5 kap 20 § 

 
15.210 

 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glass med en 
produktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på 
animaliska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på endast 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 
 

15.220 5 C Anläggning för tillverkning av glass med en 
produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 2 U Anläggning för tillverkning av glass för en 
produktion av högst 10 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 

 
15.230 60 B Anläggning för framställning av råsprit eller 

alkoholhaltig dryck genom jäsning eller 
destillation med en produktion av mer än 5 000 
ton men högst 75 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 
 

15.240 
 
 
 

 
 
 

15.240-1 
 

15.240-2 
 

15.240-3 

 
 
 
 

 
 
 

20 
 

14 
 

10 
 

C Anläggning för framställning av råsprit eller 
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller 
destillation motsvarande en årlig produktion av 
mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol 
per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol 
per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 
kalenderår. 

- 15.24001 2 U Anläggning för framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 10 U Anläggning för blandning eller tappning av 
destillerade alkoholhaltiga drycker eller för 
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framställning, blandning eller tappning av vin, 
cider eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 

 
15.250 

 
 
 

30 
 
 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för 
framställning av malt, maltdryck eller läskedryck 
med en produktion av mer än 10 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 § 
 

15.260 16 C Bryggeri eller annan anläggning för 
framställning av malt, maltdryck eller läskedryck 
med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 8 U Bryggeri eller annan anläggning för 
framställning av malt, maltdryck eller läskedryck 
med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Jäst 
- 15.27001 6 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 

100 ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym 
om högst tio kubikmeter. 

    Kafferostning 
5 kap 27 § 

 
15.280 

 
 
 
 

15.280-5 
 

15.280-6 

 
 
 
 
 

20 
 

10 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men 
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår. 

- 15.28001 2 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 6 C Anläggning för yrkesmässig industriell 

förpackning av animaliska eller vegetabiliska 
produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–
27 §§. 
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    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 

 
15.330-i 30 B Anläggning för framställning av foder med 

beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 75 ton 
foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölk eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 30 § 
 

15.340 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 
 

15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

10 

C Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär 
paketering. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 
per kalenderår. 

- 15.34001 2 U Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 500 ton 
produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk 
eller endast innebär paketering. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 § 

 
15.350-i 20 B Anläggning för framställning av foder med 

beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 32 § 
 

15.360 10 C Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor 
eller fetter eller endast innebär paketering 
 

- 15.36001 2 U Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton 
per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 
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    Foder av kombinerade råvaror 
5 kap 33 § 

 
15.370-i 24 B Anläggning för framställning av foder med 

beredning och behandling av animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt material 
uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen 
uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 
18 750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger 
animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets 
viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i  

 
 

17.10-i1 
 

17.10-i2 
 

 
 
 
 

80 
 

70 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn 
eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår. 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.20-1 
 
 

17.20-2 
 
 
 
 

17.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 

40 
 
 
 
 

30 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår eller för annan 
beredning av mer än 200 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp 
till luft av högst 3 ton flyktiga organiska 
föreningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller 
färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton 
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 
200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per 
kalenderår. 

6 kap 3 §  17.30 10 C Anläggning för förbehandling, färgning eller 
annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 
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ton textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 6 U Anläggning för förbehandling, färgning eller 
annan beredning av högst 10 ton textilmaterial 
per kalenderår. 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
 7 kap 1 § 18.10-i 60  B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar 

eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar 
eller skinn per kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 60 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men 
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 100 ton 
hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 
 
 

10 
 
 

C Anläggning för garvning eller annan beredning 
av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller 
skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 2 U Anläggning för garvning eller annan beredning 
av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 25 B Anläggning för behandling av trä eller 
träprodukter med kemikalier med en produktion 
av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller mer än 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten 
endast avser behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 20 C Anläggning för behandling av trä eller 
träprodukter med kemikalier med en produktion 
av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller högst 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser behandling mot blånadssvamp. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 3 § 20.20 

 
 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 
 
 
 
 

55 
45 

 
30 

 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 

 
 
 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 
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20.30-1 
 

20.30-2 

 
 
 
 

20 
 

12 

kubikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 
kubikmeter per kalenderår. 

- 20.3001 5 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 500 
kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

 20.3002 2 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av högst 500 
kubikmeter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av 
jordbruksprodukter 

8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 
 
 

20.40-2 
 
 
 

20.40-3 
 
 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 
 
 

20.40-6 
 
 
 

20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

12 
 
 
 
8 
 
 
 

16 
 
 

12 
 
 
 
8 
 
 
 

10 

C Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått 
eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 
eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter 
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter 
men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer 
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
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av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, 
spån eller liknande, baserad på högst 1 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 

- 20.4002 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, 
spån eller liknande, baserad på högst 3 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

- 20.4003 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av pellets eller 
briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter 
råvara per kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 20.50-i 60 B Anläggning med en produktion av mer än 600 

kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60 
 
 
 
 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 
 

20.60-3 

 
 
 
 
 
 

22 
22 

 
 
 

15 
 

 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 
av spån. 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 
av spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 § 20.70 

 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

22 
 
 
 
 

15 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
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kubikmeter i vatten. 

8 kap 9§  20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 
 

20.80-2 
 

20.80-3 
 

20.80-4 
 

20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

10 
 
8 
 

20 
 

12 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig 
enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan 
vattenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 
kubikmeter i vatten. 

- 20.8001 6 U Anläggning för lagring av mer än 500 
kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter 
fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker 
på land utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 2 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter 
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 6 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 2 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 12 C Anläggning för behandling av trä och 

träprodukter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 
2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
- 21.1001 8 U Anläggning för framställning av pappersmassa 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
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1§ 

9 kap 3 § 21.40 25 B Anläggning för framställning i industriell skala 
av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton 
per kalenderår av papper, papp eller kartong. 

- 21.4001 6 U Anläggning för framställning av papper, papp 
eller kartong om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2§. 
 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  
PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 22 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med 
heatsetfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 22.20 12 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 
10 kap 3 § 22.30 16 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 
 
 

22.40-2 
 
 

22.40-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

10 
 
 
8 

C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

- 22.4001 4 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

- 22.4002 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4003 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

- 22.4004 4 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår, 
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om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

- 22.4005 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 6 § 23.20 65 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 4 § 24.04-i 70 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syreinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 6 § 24.06-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 10 § 24.10-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 14 § 24.14-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton plaster per kalenderår 

12 kap 18 § 24.18-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syntetgummi per kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 24 § 24.24-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton gaser per kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syror per kalenderår 

12 kap 28 § 24.28-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
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ton baser per kalenderår 

12 kap 30 § 24.30-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton salter per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton icke-metaller, metalloxider eller andra 
oorganiska föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 34 § 24.34-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
högst 20 000 ton enkla eller sammansatta 
gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 36 § 24.36-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 2 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av 
biotekniska organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 39 § 24.39-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 

 
24.40-3 

 
24.40-4 

 
 
 
 
 
 

35 
20 

 
12 

 
6 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller 
sjukhus eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per 
kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av 1-40 eller 42-47 §§. 

    Sprängämnen 
12 kap 43 § 24.43-i 75 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 20 C Anläggning för att genom kemiska eller 

biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka 
organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 
biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
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24.45-1 
 

24.45-2 
24.45-3 
24.45-4 
24.45-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

55 
25 
25 
10 

4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per 
kalenderår, om det i verksamheten inte används 
eller tillverkas någon kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, ändring 
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på 
huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om 
tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per 
kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 
kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 
genom destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
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-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.46-1 
 
 
 

24.46-2 
 

24.46-3 
 
 

24.46-4 
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18 
 

12 
 
 

10 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter 
per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 
produkter per kalenderår, om tillverkningen sker 
genom destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 
produkter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4601 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 
färg eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka högst 5 000 
ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, 
om tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter 
per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
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tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 25.10 

 
 
 
 
 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

 
 
 
 
 
 
 

60 
 

40 
 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 
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22 
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C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § 
eller 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

- 25.1101 2 U Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på högst 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 
 
 

25.20-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

32 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 
mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 
mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan utan användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 
mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 
mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller 
annan plast om produktionen baseras på mer än 
500 ton plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 
mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller annan plast om produktionen 
baseras på mer än 20 men högst 500 ton 
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 plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 12 C Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  
3 §. 

- 25.3001 2 U Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av plast, om 
produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara 
per kalenderår. 

13 kap 5 § 25.40 20 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
13 kap 6 § 25.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 
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C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 
19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 
per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

- 25.5001 2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning. 

- 25.5002 2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 26.05-i 45 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive 
glasfiber med smältning av mer än 20 ton per 
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dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 45 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer 
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 

- 26.1001 10 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 

14 kap 3 § 26.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 
 
 

26.20-2 
 
 

26.20-3 
 
 

26.20-4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 

22 
 
 

32 
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B Anläggning för tillverkning av glas eller 
glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, 
eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) 
förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra 
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 10 C Anläggning för tillverkning av glas eller 
glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 2 U Anläggning för tillverkning av glas eller 
glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 

14 kap 5 § 26.40 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 26.50-i 32 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter 
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast 
sten, kakel, stengods eller porslin, med en 
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1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och 
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram 
per kubikmeter. 

14 kap 7 § 26.51 32 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer 
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

- 26.5101 6 U Anläggning för att genom bränning tillverka 
högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
- 26.7001 8 U Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement 
per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement 
per kalenderår. 

14 kap 10 § 26.80 120 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk 
per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 
krita eller kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 6 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton 
per kalenderår. 

14 kap 13 §  26.110 12 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

- 26.11001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

14 kap 14 § 26.120 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

- 26.12001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 26.130-i 50 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av 

asbestbaserade produkter. 
14 kap 16 § 26.140 50 B Anläggning för behandling eller omvandling av 

asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 
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14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
 

26.150-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 

15 
 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser i mer än 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

- 26.15001 2 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp 
utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 

14 kap 19 § 26.170-i 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 
ton per dygn eller mer än 12 500 ton 
magnesiumoxid per kalenderår. 

 26.17001 10 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 26.180 15 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda 
mineralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 7 § 27.32 

 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

 
 
 
 

45 
 

30 

B Anläggning för att behandla järnbaserade 
metaller genom kallvalsning av högst 100 000 
ton stål per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i  
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 
 

27.40-i3 
 

27.40-i4 
 

 
 
 

40 
 

35 
 
 

25 
 

15 
 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om 
produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer 
än 5 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där inte form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där inte form- eller 
gjutsand används. 

15 kap 9 § 27.50 
 
 
 
 
 

27.50-1 
 

 
 
 
 
 
 

22 
 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
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27.50-2 
 
 
 

27.50-3 
 
 
 

27.50-4 

 
 

20 
 
 
 

15 
 
 
 

15 

2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 8 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 10 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 6 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är högst 
10 ton per kalenderår. 
 

15 kap 12 § 27.80-i 25 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller 
sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

- 27.10001 8 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller 
legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna 
är återvinningsprodukter eller inte, om 
produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 
ton per kalenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 
 
 

27.101-i1 
27.101-i2 

 
 
 
 
 
 

85 
 

75 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller 
legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna 
är återvinningsprodukter eller inte, om 
produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer 
än 5 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 
kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 
 
 

27.110-1 
 

27.110-2 

 
 
 
 
 
 
 

35 
 

25 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast 
avser gjuterier. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 
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15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 
 

27.120-1 
27.120-2 

 
27.120-3 

 
27.120-4 

 
 
 
 
 
 

110 
75 

 
45 

 
25 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller 
raffinera icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 
 

27.130-1 
27.130-2 

 
27.130-3 

 
27.130-4 

 
27.130-5 

 
27.130-6 

 
 
 
 
 
 

80 
45 

 
35 

 
22 

 
20 

 
15 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om 
produktionen är mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. 

15 kap 18 § 27.140 8 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om 
produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 2 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om 
produktionen är högst 1 ton per kalenderår. 

    METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING 
OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 § 28.10-i 
 
 
 
 

28.10-i1 
 

28.10-i2 
 
 

28.10-i3 
 
 

28.10-i4 

 
 
 
 
 

45 
 

35 
 
 

20 
 
 

15 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 
mer än 30 kubikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
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16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 
 

28.20-3 
 
 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 

25 
 
 

15 
 
 

15 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 
av mer än 1 kubikmeter men högst 30 
kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 
kubikmeter men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 
 
8 
 
4 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med 
betpasta eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.30-1 
 

28.30-2 
 

28.30-3 
 

28.30-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 

25 
 

20 
 

15 

B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksamheten ger upphov till mer 
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 28.40 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt  
4 §. 
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- 28.4001 2 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 
verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 
 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 
 

28.50-3 
 
 

28.50-4 
 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 
 

28.50-7 
 
 

28.50-8 

 
 
 
 
 
 
 

35 
 

25 
 
 

15 
 
 

10 
 
 

25 
 

15 
 
 

10 
 
 
8 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 

16 kap 7 § 28.71 2 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 2 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 § 28.80 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från 
mer än 50 ton metallgods per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 
3 §. 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är en 
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 
2, 3, 4 eller 6 §, 
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28.95-1 
 

28.95-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
8 

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods 
per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 50 kilogram men 
högst 2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 
kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan. 

- 28.9501 2 U Anläggning, som omfattas av någon eller några 
av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per 
kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per 
kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av högst 50 kilogram per 
kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till högst 500 
kilogram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 2 § 31.20 50 B Anläggning för att tillverka batterier eller 

ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly 
eller kvicksilver. 

17 kap 3 § 31.30 10 C Anläggning för att tillverka eller reparera 
ljuskällor som innehåller kvicksilver. 

17 kap 6 § 31.60 15 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 
elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 §  34.10 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 
fordonsmotorer per kalenderår. 

- 34.1001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 
fordonsmotorer per kalenderår. 

18 kap 2 § 34.20 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
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    Motorfordon 
18 kap 4 § 34.40 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning 

per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 6 U Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 34.50 25 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 

60 

B Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade antingen till 
metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 
behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 20 kubikmeter men högst 75 
kubikmeter. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 
 

34.80-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 

12 
 

C Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
eller 10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 10 kubikmeter men högst 20 
kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
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34.80-3 

 
 
8 

är större än 5 kubikmeter men högst 10 
kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter. 

- 34.8001 4 U Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 
kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

    Skeppsvarv 

18 kap 10 § 35.20 8 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel 
lösningsmedelstillförseln minskad med den 
mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte 
återvinns för återanvändning där även 
återanvändning av lösningsmedel som bränsle 
ingår men inte lösningsmedel som slutligt 
bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 70 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, 
avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt 
ytbehandla material, föremål eller produkter, om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel är 
mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 
ton per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.15-1 
 
 

39.15-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 

50 
 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte 
sådana organiska lösningsmedel medräknas som 
omfattas av förordningen (2007:846) om 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen eller av föreskrifter som har meddelats 
med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 
inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska 
lösningsmedel 
  
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, 
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39.15-3 
 
 

39.15-4 
 
 

39.15-5 
 
 
 

39.15-6 
 
 
 

39.15-7 
 

 
 
 

45 
 
 

55 
 
 

50 
 
 
 

55 
 
 
 

50 
 

- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton 
organiska lösningsmedel  
 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton 
organiska lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter 
 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 
produkter 
 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, 
lim eller andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med 
riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  
kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 
skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, ändring 
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet 
kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår med mer än 500 
kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 
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19 kap 6 § 39.50 
 
 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 
 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

20 
 
 

12 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 
eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår. 

- 39.5001 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel 

- 39.5002 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska 
lösningsmedel. 

- 39.5003 6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska 
lösningsmedel. 

 39.5004 2 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 500 kg organiska lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 1 § 39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska 
produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet 
för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 
ton per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller 
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per 
kalenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, ändring 
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
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20 
 
 

organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, 
eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton 
per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 
av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 
ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton 
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av 
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per 
kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton 
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 
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20 kap 2 § 39.70 12 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska 
produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras 
mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för 
energiproduktion eller kemisk industri och har 
kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och 
samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 
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- 39.7001 2 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska 
produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras 
högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för 
energiproduktion eller kemisk industri och har 
kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och 
samma tillfälle och 
 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton 
vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 39.8001 2 U 
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 § 39.90 8 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

- 39.9001 2 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 
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    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och 
avfallsförordningen (2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 30 B Anläggning som genom anaerob biologisk 

behandling av stallgödsel, grödor eller annat 
biologiskt material producerar mer än 3 000 
megawattimmar biogas per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är 
avfall och även om det material som inte är 
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 15 C Anläggning som genom anaerob biologisk 
behandling av stallgödsel, grödor eller annat 
biologiskt material producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln 
är avfall och även om det material som inte är 
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

21 kap 4 § 40.05-i 50 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av 
andra bränslen än kol där anläggningen har en 
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd 
bränsleeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 40.15 35 B Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk 
behandling tillverka mer än 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2§. 

21 kap 6 § 40.20 15 C Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk 
behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar 
gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

    Kärnkraft 
21 kap 7 § 40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

    Förbränning 
21 kap 9 § 40.50-i 

 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 

60 
 

35 

B Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt 
men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 
megawatt men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 32 B Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt 
men mindre än 50 megawatt. 
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21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 
 

40.60-2 
 
 
 

40.60-3 
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6 
 
 
 

10 

C Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 
eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 
om inget annat bränsle används än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 
stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 
megawatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 4 U Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används 
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle 
används än fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad 
tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 15 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av 
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 
150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med ett 
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 40.95 12 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av 
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 
120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 120 meter och står tillsammans med en 
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sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och 
står tillsammans med så många andra sådana 
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt 
består av minst sju vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten 
eller verksamheterna med de andra 
vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 10 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 6 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är lägre än 50 meter. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 15 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, 
vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten 
för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 
megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller 
tillförsel genom vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, 
vattenområde eller i grundvatten för en tillförd 
energimängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

- 40.12001 2 U Anläggning för lagring av värme i mark, 
vattenområde eller i grundvatten för en tillförd 
energimängd av högst 3 000 megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 15 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 

personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 
personer. 

- 41.9002 8 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 
personer men högst 25 000 personer, eller utan 
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst  
50 000 personer. 

- 41.9003 4 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 
    FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 
23 kap 1 § 50.10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
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50.10-1 
 
 
 
 
 
 

50.10-2 

16 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon 
per kalenderår. 

- 50.1001 8 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan 
per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok 
per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

- 50.1002 6 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

- 50.1003 2 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 
 
 

50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

10 
 
8 
 
 

10 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 
kap. 1, 2 eller 3 §. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

- 50.2001 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för 
försäljning. 

- 50.2002 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle för försäljning. 

- 50.2003 4 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 2 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 2 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 
400 platser för motorfordon. 
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    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
    Hamnar 
- 63.2001 8 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med 

uppläggning eller upptag 
- 63.2002 6 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 

båtar, med uppläggning eller upptag 
 63.2003 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 

båtar, med uppläggning eller upptag 
 63.2004 2 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med 

uppläggning eller upptag 
 63.2005 t U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 
    Flygplatser 

24 kap 5 § 63.50 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 2 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 110 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 
miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10002 75 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 500 
miljoner2 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10003 55 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 100 
miljoner3 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 T U Parkering 

- 63.10101 65 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik 
med en sammanlagd spårlängd över 80 km. 

- 63.10102 40 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik 
eller nationell person och/eller godstrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 16 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en 

total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 
kap. miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är 
anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

                                                
1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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- 73.1001 15 U Kemiska eller biologiska laboratorier för 
utbildning med en total golvyta som är större än 
5 000 kvadratmeter. 

- 73.1002 4 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 
total golvyta som är större än 20 kvadratmeter 
men högst 5 000 kvadratmeter. 

 73.1003 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 
total golvyta som är högst 20 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 74.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.10-1 
 
 
 

74.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 

15 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 
eller fat som i annan verksamhet än den egna 
används för förvaring eller transport av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, ändring 
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för 
förvaring eller transport av mer än 500 
kubikmeter per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för 
förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter 
per kalenderår. 
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26 kap 2 § 74.20 12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 
eller fat som används för förvaring eller för 
transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 
 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 22 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 12 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 85.20 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, 
om etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 t U Tandläkarmottagning. 

 85.4001 t U Djursjukhus och liknande 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 1 §  90.10 

 
 
 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 
 

90.10-3 
 

 
 
 
 
 

100 
 

75 
 
 

50 
 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men 
högst 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men 
högst 20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 
 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

 
 
 
 
 

100 
75 

 
50 

 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 
2 000 personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst 100 000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 
20 000 personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 50 B Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten från en eller flera sådana 
anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 
 
 

90.16-1 
 
 

90.16-2 

 
 
 
 

25 
 
 

20 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 500 personekvivalenter men 
högst 2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 personekvivalenter men 
högst 500 personekvivalenter. 
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- 90.2001 15 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter. 

- 90.2002 12 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter. 

 90.2003 2 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer 
mm 

    AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, 
bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil 
avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. 
miljöbalken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta 
kapitel detsamma som i avfallsförordningen 
(2011:927). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma 
som i 3 a § förordningen (2001:512) om 
deponering av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och 
samförbränningsanläggning avses i detta kapitel 
detsamma som i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall. 

    Förbränning 

29 kap 7 § 90.190 25 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 25 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 11 § 90.210-i 75 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av 
avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 75 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av 
avfall. 
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29 kap 13 § 90.212-i 45 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 45 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt 
avfall förbränns om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.220-1 
 

90.220-2 
 

90.220-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 

25 
 

20 
 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av 
avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 
 

90.221-2 
 

90.221-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 

25 
 

20 
 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av 
avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.230 8 C Samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som 
endast förbränner rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall 

- 90.23001 4 U Samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. 

141 (225)



49 (61) 

 

Lagrum 
i MPF 

VK/KK TF 
P
N 

Beskrivning 

Punken gäller inte anläggning som endast 
förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 § 90.271 

 
 
 
 
 

90.271-1 
 

90.271-2 

 
 
 
 
 
 

25 
 

15 

B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 8 C Deponering av icke-farliga muddermassor på 
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar 
som massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 2 U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

29 kap 21 § 90.300-i 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.300-i1 
 
 

90.300-i2 
 

90.300-i3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 

30 
 

20 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är 
inert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton 
men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, 
eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 
000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 
 
 
 
 

90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 

 
 
 
 
 

40 
 

25 
 

20 

B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 
20 eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 
per kalenderår. 

29 kap 24 § 90.330-i 70 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 
500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, 
eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer 
än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 
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29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-1 
 

90.340-2 

 
 
 

35 
 

20 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen 
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 8 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 
enligt 32 § förordningen (2001:512) om 
deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte 
längre behöver vidtas enligt 33 § samma 
förordning. 

 90.34101 t U Sluttäckt deponi som inte omfattas av 
anmälningsplikt enligt 26 §. 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 
 

55 
 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har 
uppkommit i egen verksamhet, om mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per 
kalenderår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har 
uppkommit i egen verksamhet, om mängden 
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 15 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 10 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 

29 kap 30 § 90.161 
 

20 B Behandling av icke-farligt avfall genom 
biologisk behandling om avfallet inte är park- 
och trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C Behandling av icke-farligt avfall genom 
biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är mer än 10 ton men 
högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår. 
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90.171-1 
 
 

90.171-2 
 
 

90.171-3 
 

 
 
 
 

12 
 
 

10 
 
 
8 
 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och 
trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår. 

- 90.17001 2 U Behandling av icke-farligt avfall genom 
biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är högst 10 ton per 
kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

    Animaliskt avfall 

29 kap 32 § 90.241-i 
 
 
 

90.241-i1 
 

90.241-i2 

 
 
 
 

60 
 

25 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 
genom biologisk behandling eller förbränning, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton 
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
 
- behandla mer än 2 500 ton men högst  
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 25 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på 
annat sätt än genom biologisk behandling eller 
förbränning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 

29 kap 34 § 90.131 
 
 
 

90.131-1 
 

90.131-2 
 
 

90.131-3 
 
 

90.131-4 
 
 

90.131-5 
 

 
 
 
 

35 
 

30 
 
 

25 
 
 

20 
 
 

18 

B Återvinning av icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa. 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 
upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 T C Återvinning av icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. 
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    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 

 
20 

 
B Behandling av farligt avfall som utgörs av 

uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 
37 §. 

29 kap 37 § 90.370 t C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där 
behandlingen sker, om behandlingen pågår under 
högst en tolvmånadersperiod och inte är 
tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 90.382 t C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

    Avvattning 
29 kap 39 § 90.375 15 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden 

avfall som behandlas är högst 2 000 ton 
    Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 § 90.100 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.100-1 
 

90.100-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 

40 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår genom mekanisk 
bearbetning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller 
motsvarande mekanisk bearbetning återvinna 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 
§. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 
 

90.110-2 
 

90.110-3 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

15 
 
t 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per 
kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per 
kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- 
eller anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 
 
 
 
 

90.70-1 
 

90.70-2 

 
 
 
 
 

35 
 

30 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall 
för byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 
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29 kap 43 § 90.80 15 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 
ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår i andra fall. 

- 90.8001 2 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

    Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 15 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat 

sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter innan ytterligare 
behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av 
komponenter eller utrustning som innehåller 
isolerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 45 § 90.119 

 
 
 
 
 
 

90.119-1 
 

90.119-2 

 
 
 
 
 
 
 

40 
 

16 

B Tömma, demontera eller på annat sätt 
yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 
motordrivna fordon som inte omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 10 C Tömma, demontera eller på annat sätt 
yrkesmässigt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars 
totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om 
fordonen återvinns av en bilskrotare som är 
auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 2 C Förbereda avfall för återanvändning 

    Lagring som en del av att samla in avfall 
29 kap 48 § 90.30 

 
 
 
 
 
 
 

90.30-1 
 
 
 

90.30-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 

30 
 
 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något 
tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 
andra fall.  
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton 
och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
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90.30-3 

 
 
 

25 

2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i 
andra fall. 
 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i 
andra fall. 

29 kap 49 § 90.40 15 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något 
tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 
icke-farligt avfall i andra fall. 

- 90.4001 5 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något 
tillfälle är högst 10 ton. 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall 
(förpackningar) avsedda för allmänheten 

29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
 
 

90.50-2 
 
 
 

90.50-3 
 
 
 
 

90.50-4 
 
 
 
 
 

90.50-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 

30 
 
 
 

25 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

15 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna 
fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är 
mer än 50 ton 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt 
avfall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt 
avfall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 
trä, eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt 
avfall. 
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29 kap 51 § 90.60 6 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 
utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna 
fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 
fall. 

 90.6001 2 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av 
blybatterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat 
trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

29 kap 55 § 90.458 75 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 
    Lagring i avvaktan på återvinning eller 

bortskaffande 
29 kap 56 § 90.408-i 50 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan 

behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 
eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle 
är mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
    Lagring och avskiljning av koldioxid 

29 kap 61 § 90.485 110 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 
om mängden koldioxid som är planerad att lagras 
är högst 100 000 ton 

29 kap 62 § 90.500-i 110 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från 
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 
kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 110 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från anläggningar som inte 
är tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 15 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är 
lämplig för geologisk lagring av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 50 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa 
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller 
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samförbränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton 
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 40 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller 
mer än 12 500 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller 
samförbränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 
 
 

90.420-1 
 
 

90.420-2 
 

90.420-3 
 

90.420-4 
 

90.420-5 
 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

60 
 

40 
 

25 
 

15 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 90.430 6 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, 
om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 72 § 90.450 
 
 
 
 
 

90.450-1 
 
 

90.450-2 
 
 

90.450-3 
 

 
 
 
 
 
 

65 
 
 

50 
 
 

25 
 

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår 
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    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 20 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen 
(kaliber större än 20 millimeter) eller för 
sprängningar av ammunition, minor eller andra 
sprängladdningar. 

30 kap 2 §  92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 

 
 
 
 
 

10 
8 
 
3 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 
millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott 
per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

- 92.2001 T U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 
för högst 5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

- 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
- 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 
    TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 93.10 12 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

- 93.1001 10 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn 
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 90.10. 

- 93.1002 2 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 

    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
32 kap 1 § 93.20 15 B Krematorium. 

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER 

    Lackering m.m. 
- 100.1001 15 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 

mer än 10 ton pulver per kalenderår. 
- 100.1002 8 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg 

eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver 
per kalenderår. 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 12 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 
år. 
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- 101.1002 6 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 
fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

- 101.1003 2 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 
år. 

- 101.1004 15 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 
år. 

- 101.1005 6 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

- 101.1006 2 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 
år. 

    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER4 
    Utbildningsverksamhet och liknande 
- 200.10-2 8 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer 

än 50 elever. 
- 200.10-3 6 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med 

högst 50 elever. 
- 200.10-4 6 C Internationell skola. 
- 200.10-5 6 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, 

sameskola. 
- 200.10-6 6 C Förskola. 
- 200.10-7 T C Förskoleklass, öppen förskola. 
- 200.10-8 T U Familjedaghem. 
    Samlingslokaler och liknande 
- 200.20-1 T U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, 

universitet och högskolor. 
- 200.20-2 T C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 
- 200.20-3 T U Fritidsgård och liknande. 
    Skönhetsvård och liknande 
- 200.30-1 2 U Solarium. 
- 200.30-2 T U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr (ej 

skärande och stickande verksamhet) 
- 200.30-3 T U Frisersalong. 
    Vård och hälsa 
- 200.40-101 T U Lokaler för vård5 eller annat omhändertagande 

med mindre än 6 boende. 
- 200.40-102 6 U Lokaler för vård6 eller annat omhändertagande 

med mer än 6 boende. 

                                                
4 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det ofta vara timavgifter istället för fasta årliga avgifter. 
5 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer 
att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 
§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. 
under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer. 
6 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer 
att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 
§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. 
under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer. 
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Lagrum 
i MPF 

VK/KK TF 
P
N 

Beskrivning 

- 200.40-2 2 C Fotvård. 
- 200.40-301 4 C Tatuering, akupunktur eller piercing eller annan 

liknande stickande och skärande verksamhet som 
egen verksamhet. 

- 200.40-4 T U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och 
liknande. 

- 200.40-5 T U Övriga alternativa behandlingar. 
    Idrott och liknande 
- 200.50-101 T U Idrottsanläggningar utomhus 
- 200.50-102 2 U Idrottsanläggningar inomhus 
- 200.50-103 4 U Gym eller motsvarande. 
- 200.50-2 6 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 

som annars används av många människor. 
- 200.50-3 2 U Strandbad. 
    Boende 
- 200.60-1 9 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom 

samma bostadsområde. 
- 200.60-2 8 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 

lägenheter inom samma bostadsområde. 
- 200.60-3 6 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 

lägenheter inom samma bostadsområde. 
- 200.60-4 4 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma 

bostadsområde. 
- 200.60-5 4 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, 

folkhögskola med boende, vandrarhem, 
kriminalvård. 

- 200.60-6 4 U Camping/stuganläggning. 
- 200.60-7 T U Bed & breakfast. 
- 200.60-8 4 U Övrigt tillfälligt boende. 
    Förvaring av djur 
- 200.70-1 T U Lokaler för förvaring av djur. 

 
 
 
Övrig taxa för tillsyn och arbete 
Tillsyn av strandskydd timavgift 
Yttrande bygglov timavgift 
Övrig tillsyn enlig miljöbalken (SFS 1998:808) timavgift 
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Taxa – Antagen av KF 2019-06-XX 
 
 
Taxebilaga 3 Avgifter för offentlig kontroll livsmedelsverksamhet 

Taxa för Hylte kommuns offentliga kontroll av livsmedel 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Hylte kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

2 §  Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning, som ska prövas enligt EG – 
förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda 
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, 

2. registrering av anläggning, 

3. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig 
kontroll. 

3 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av överklagande 
av beslut av enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 
samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

4 § Utgår 

5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § 
tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda 
fall enligt denna taxa fattas av Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden. 

Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften för närvarande 1180 kronor per 
timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande den kontrolltid som en anläggning 
tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 
samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga 
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Avgift för prövning 

7 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG – 
förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler 
för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen 
överfört kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för 
anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av 
verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B. 

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. 

Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 

8 § För godkännande av en anläggning som avses i 7 §, med anledning av byte av 
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, 
under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv 
avgift enligt 7 §. 

9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 

Avgift för registrering  

10 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet 
eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala 
avgift för en timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift  

11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden eller 
tillsynsnämnden tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning 
av anläggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och 
verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassning 
med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas 
Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassning av livsmedelsanläggningar och 
beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och 
erfarenhetsklass framgår av tabell 1. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att 
kontrolltiden multipliceras med erfarenhetsfaktorn och med timtaxan. 
Tabell 1: Årlig kontrolltid 

Riskklass Erfarenhetsklass 

A B C 

faktor 0,5 1 1,5 

12 § Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

13 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. 
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14 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den 
årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en 
anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att 
verksamheten påbörjats. 

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, 
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

15 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den 
årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål 
för kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus 
eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 

16 § Utgår 

Avgift för extra offentlig kontroll 

17 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver 
den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan 
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Vid tillämpningen 
av denna taxa är timavgiften för extra offentlig kontroll 1072 kronor per timme 
kontrolltid 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den 
företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som 
äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs 
debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 

18 § Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 
avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara 
obefogade. 

Nedsättning av avgift m.m. 

19 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 
kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det 
finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens 
offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. 
Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka 
avgiften för godkännande eller registrering. 

Avgiftens erläggande m.m. 

20 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hylte kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
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Verkställighetsfrågor m.m. 

21 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnämnden och 
tillsynsnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

22 § Av 31 § livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnämnden och 
tillsynsnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 

1. Denna taxa träder i kraft den 2020-01-01. 
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Taxa – Antagen av KF 2019-06-XX 
 
 
Bilaga 4 – Taxor för strålskydd, tobak, receptfria läkemedel, alkohol. 
Reviderad 2019-04-29 
 
Prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet    
 
Taxa inom strålskyddslagen (2018:369) kapitel 10 § 4 och 
strålskyddsförordning(2018:506) kapitel 8 § 14. 
 
Inledande bestämmelser  

1 § Denna taxa gäller avgifter för miljönämndens kostnader för prövning och tillsyn 
enligt strålskyddslagen (2018:396) och bestämmelser meddelade med stöd av 
strålskyddslagen. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet.  

2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn. 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.  

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt strålskyddslagen eller 
bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas. 

 

Avgifter 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
miljönämnden.  

Avgiftsuttag sker  

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),  

2. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift).  

 

Timtaxa  

5 § Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige och vid tillämpningen av den används en 
fastställd timtaxan per hel timme handläggningstid. 

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme 
nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut. Om den sammanlagda handläggningstiden 
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understiger en halv timme tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra 
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

Avgifter med anledning av anmälan  

7 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan samt:  

 

Handläggning av anmälan av solarium       2 h 

Om en anmälan omfattar flera verksamheter ska full avgift betalas för den punkt som 
medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som 
anges för övriga verksamheter.  

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 
avser. 

8 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. Avgift tas inte ut för en anmälan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats.  

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

 

Avgift för övrig tillsyn  

10 § Avgifter för övrig tillsyn ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.  

11 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

 

Nedsättning av avgift  

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

 

Avgiftens erläggande m.m.  

13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hylte kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m.  

14 § Enligt 10 kap. § 2 strålskyddslagen överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 
hos allmän förvaltningsdomstol.  
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Taxa inom tobakslagens (2018:2088) och lagen (2017:425 och 429) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare  

 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt 
tobakslagen  och lagen (2017:425 och 429) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
 
Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig 
näringsverksamhet med tobaksvaror, även e-cigaretter. 

 
Avgifter 

3 § Avgift som skall betalas: Prövningsavgift  

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak,        8 h 

Handläggning av anmälan         2 h 

 

Tillsynsavgift  

Fast årlig tillsynsavgift gällande försäljning av tobak,     4 h 

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare     1 h 
 
Övrig tillsyn över näringsidkare som säljer tobaksvaror    timavgift 
  
Nedsättning av avgift 
4 § Om det finns särskilda skäl, får Samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 
Taxa inom lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt 
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

 
Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 
receptfria läkemedel. 
 
Avgifter 
Prövningsavgift 

3 § Avgift skall betalas med timavgift för varje utförd tillsynstimme.  

Handläggning av anmälan av försäljning av receptfria läkemedel    2 h  
 
Tillsynsavgift 
Återkommande tillsyn över näringsidkare som säljer receptfria läkemedel per år 1 h 
Övrig tillsyn över näringsidkare som säljer receptfria läkemedel    timavgift 
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Nedsättning av avgift 
4 § Om det finns särskilda skäl, får Samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 
 
Taxa för avgifter för prövning och kontroll av alkohol 
 
Alkohol 
Kommunen har enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) 7 kap 13 § rätt att ta ut avgift för 
tillståndsprövning och för den löpande tillsynen av tillståndshavarna. 
 
Ansökningsavgifter – prövning 

Ansökan 

 

Tillståndstyp Avgift 
 

Nyansökningar och därmed jämförliga tillstånd, 
Permanent, slutna sällskap 

12 h 
8 h 

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten 6h* 
 

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 1h* 
 
Ändring 

Ändrat tillstånd; utökad yta stadigvarande                                              1 h 

Ändrat tillstånd; utökad tid stadigvarande                                               1 h 

Ändrat stadigvarande tillstånd; tillägg att även omfatta provsmakning  0,5 h 

Ändrat stadigvarande tillstånd; tillägg att även omfatta catering            0,5 h 

 

Anmälan 

Anmälan om försäljning av folköl                                                                             1 h 

Anmälan om ändrade ägare/personer med betydande inflytande i rörelsen              1 h 

Anmälan om ändrat tillstånd; bolagsform (samma ägare)                                         0,5 h 

Anmälan om ändrat tillstånd; namn på serveringsstället                                           0,5 h 

Anmälan om serveringsansvariga                                                                              0 h 
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Anmälan om provsmakning till allmänheten                                                                1 h 

Anmälan om upphörande av verksamhet                                                                      0 h 

Anmälan om servering till slutet sällskap vid catering (offentlig lokal)                       0,5 h 

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/ personer med betydande inflytande i rörelsen 1 h 

Anmälan om deltagande i utbildning i Ansvarsfull alkoholservering                              0 h 

Avgift för kunskapsprov – allmänheten          1 h ** 

Avgift för kunskapsprov –slutna sällskap       0,5 h ** 

*Avgiften inkluderar tillsynsavgift. 

Ansökan behandlas först när avgiften betalts. 

**Inklusive två omprov vid behov 

 
Til  Tillsynsavgifter 

 
Avgift/år för inre tillsyn. Gäller samtliga 
permanenta Tillstånd 
 

1h 
 
 

Avgift/år för endast försäljning eller 
servering av folköl 
 

1h 

Påminnelse eller krav på komplettering 
av rapportering 

1h 

  
In  Inspektionsavgifter 

 
 

Avgift/år för yttre tillsyn avseende 
permanenta tillstånd för slutna sällskap 
 
Tillsyn i övrigt och försäljning eller 
servering av endast folköl 

1h 
 
 
1 h 

Avgift för övriga permanenta tillstånd 
relateras till omsättningssiffran för alko-
holdrycker enligt följande: 
 

 

Års  Omsättning  
av alkoholdrycker 

           Avgift 
kronor/år 
 

              0 -      25 000 0 kr 
    25 000  -      100.000                               2 h 
   100.000 -      250.000 3 h 
   250.000 -      500.000 4 h 
   500.000 -   1.000.000 5 h 
1.000.000 -   2.000.000 6 h 
2.000.000 -   4.000.000 7 h 
4.000.000 -    8 h 
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Omsättningen av alkoholdrycker skall rapporteras till kommunen 2 ggr per år. Omsättningen 
för perioden januari – juni rapporteras senast 31:e juli och för perioden juli – december senast 
31 januari nästföljande år. Debitering av tillsynsavgift grundar sig på dessa rapporter. Avse-
ende nya tillstånd görs debiteringen med utgångspunkt från beräknad omsättning. 
 
Övrig tillsyn – inre tillsyn, skatter, utredningar m m                 timavgift 
 
 
Underlag för utformning av taxa för uppdragsverksamhet  
 
Inledande bestämmelser 
1 § Enligt denna taxa tas avgift ut av uppdragsgivare för: 
- Samhällsbyggnadsnämnden tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag. 
- Uthyrning av instrument 
 
Avgifter 
2 § Avgifter tas ut för 
a) Vattenprovtagning eller radonmätning på uppdrag ( ej badvatten)  1 h 
(analyskostnad tillkommer) 
 c) Hyra för instrument   50 kr/mättillfälle eller dygn 
 
Avgifternas erläggande 
3 § Avgift enligt denna taxa ska erläggas av uppdragsgivaren när denne tillställs 
Samhällsbyggnadsnämndens resultat av utfört arbete. 
  
 
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019. I ärenden som rör anmälningar tillämpas taxan 
på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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INLEDNING
Denna taxa gäller för plan- och byggenhetens verksamheter. Avgifterna tas ut i enlighet med 12 
kapitel 8 § plan- och bygglagen (2010:900) och 2 kapitel 5 § 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. Belopp anges i kronor. Taxan består 
av bestämmelser med tillhörande tabeller.

Avgifter
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom plan- och byggenhetens 
ansvarsområde finns i 12 kapitel plan- och bygglagen. 

Där anges att kommunen får ta ut avgifter för: 

Beslut om bygglov, marklov, rivningslov

Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked

Avslag (där samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ett ärende), avvisning (i samband 
med föreläggande om komplettering) och avskrivning (återkallelse av sökande eller vid ej 
lovpliktig åtgärd)

Tekniska samråd och slutsamråd

Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen

Upprättande av kartproduktion (nybyggnadskartor, primärkartor, fastighetskartor)

Framställning av arkivbeständiga handlingar

Expediering och kungörelser enligt 9 kap. 41 – 41 b §§ PBL och

Planavgift för upprättande/ändring av detaljplaner och områdesbestämmelser, om nämnden 
ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och den fastighet som bygglovet 
avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna

Andra tid- eller kostnadskrävande åtgärder t ex utstakning och lägeskontroll

Taxan omfattar även andra avgifter i plan- och byggenhetens verksamhet såsom:

Mätningstekniska tjänster och kartor

Fastighetsrättsliga uppdrag

Ärenden angående strandskyddsdispens

Kopiering och utskrifter
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ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER

Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kapitlet 5 § kommunallagen (2017:725), 
som har följande lydelse: 

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster 
eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag 
eller annan författning”.

Lagstiftningen ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regleras i 
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som 
motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk 
verksamhet. Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig 
uppdragsverksamhet.

Byggnadsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och allmän tillsynsverksamhet eftersom de ska 
vara skattefinansierade.

Självkostnadsprincipen
För plan- och byggenhetens verksamhet reglerar 12 kapitlet 10 § plan- och bygglagen, att en avgift 
inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning 
som avgiften avser. För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som 
uttrycks i 2 kapitlet 6 § kommunallagen. 

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”. 

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det 
enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Vid beräkningen 
av självkostnaderna får alla relevanta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel 
på kostnader är personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader m.m. Verksamhetens andel av 
kommunens centrala service- och administrationskostnader räknas också med.

Likställighetsprincipen
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda 
fallet ska bestämmas, dvs. hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av 
betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. 
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen. 

”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något 
annat”. 

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid 
fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som 
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter.
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ADMINISTRATIVA RUTINER

Kommunfullmäktiges beslut om taxa 
Enligt 12 kapitel 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om 
grunderna hur avgifterna ska beräknas. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om 
taxan till en nämnd. Detta innebär att taxan, så väl som ändring av taxan måste beslutas av 
kommunfullmäktige. Taxan grundar sig på den genomsnittliga tid verksamheten lägger ner i varje 
ärende multiplicerat med den timtaxa som kommunfullmäktige beslutat. Taxans layout ingår inte i 
taxebeslut och kan ändras utan beslut.  

Avgiftsbestämning 
Avgift tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas i 
ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. Planavgift enligt avtal tas ut enligt den taxa 
som gäller när avtalet ingåtts. Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller minskning 
av avgiften med avseende på arbetsinsatsen, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller 
för särskilt ärende. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar nämnden 
om skälig avgift grundad på tidersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidersättning som grund. 

Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett grundbelopp och olika ärendeberoende 
faktorer. Upplysningar om taxans konstruktion m.m. finns i bilagan, ”Taxeunderlag” och bygger på 
SKL:s taxemodell (PBL-taxa 2014, version juni 2016). Ändring av taxans konstruktion, omfattning 
och grundbelopp beslutas av kommunfullmäktige.

Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts beslut, 
beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. Betalning av avgift ska ske till nämnden 
inom den tid som anges i faktura. Betalning av planavgift enligt avtal ska ske enligt de villkor som 
anges i avtalet eller enligt avgift i denna taxa. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i 
fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Vad 
gäller krav och inkasso tillämpar enheten de bestämmelser som gäller övergripande för kommunen. 
Avgifter kan tas ut som förskott.

Upplysning om överklagande 
Plan- och byggenhetens beslut om debitering kan överklagas genom laglighetsprövning, enligt 13 
kapitel 2, 3, 8 och 16 §§ plan- och bygglagen samt 42-46 §§ förvaltningslagen. Den som vill överklaga 
ska lämna in handlingarna till plan- och byggenheten. Den ska ha kommit in dit inom tre veckor från 
den dag då klaganden fick del av beslutet. 

Plan- och byggenheten prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid, 
rättidsprövning, enligt förvaltningslagen. Om skrivelsen inte avvisas, ska den överlämnas till 
länsstyrelsen, som har rätt att pröva överklagandet, som första instans.

Återbetalning och avräkning 
Åtgärder som debiterats men ej utförts utan att sökanden har någon skuld däri återbetalas om sökanden 
så begär. En sådan begäran ska göras skriftligen senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. 
Detta gäller enbart avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd samt 
slutbesked. Om slutlig avgift för bygglov inkl. startbesked avviker ifrån i förskott betald avgift ska 
avräkningen ske senast när slutbesked utfärdas. Uttagen avgift för beslut som upphävs återbetalas med 
50 %. För planavgift enligt avtal gäller de villkor som anges i avtalet. Ränta utgår inte på belopp som 
återbetalas respektive tilläggsdebiterats.
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Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning. Mervärdesskatt tillkommer 
på avgifter för lägeskontroll, markering/inmätning av tillfällig mätpunkt och andra mätningstekniska 
uppdrag.

Byggsanktionsavgifter 
För överträdelser av plan- och bygglagen ska byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kapitlet plan- och 
byggförordningen (2011:338).
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AVGIFTER

Allmänt 
Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, 
ingripandebesked, villkorsbesked, strandskyddsdispens och anmälan samt för kartor, utstakning och 
lägeskontroll.

Strandskyddsdispens handläggs enligt Miljöbalken. 

Bygglov för solceller/solpaneler/solfångare kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom 
detaljplanerat område/sammanhållen bebyggelse. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för 
solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas utökad lovplikt i områdesbestämmelser. 
Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovpliktiga. 

Bygglov krävs inte på bygglovsbefriade, ej anmälningspliktiga komplementbyggnader, så kallade 
friggebodar eller bygglovsbefriade skärmtak.

Solenergianläggningar kan kräva anmälan om den exempelvis berör bärande konstruktion eller 
väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. Avgiften tas ut i 
samband med beslut om lov. Därmed tas avgift för genomförandeskedet i ett bygglovärende ut i 
förskott. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I 
dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Ingen del av någon avgift återbetalas om 
startbesked getts. 

Om sökanden önskar fler lovbeslut i samma ärende tas kostnad ut för den del som ingår i varje nytt 
beslut. I nybyggnadsprojekt ingår ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett arbetsplatsbesök, ett 
slutsamråd, (ett interimistiskt slutbesked) och ett slutbesked per byggnad inom samma fastighet. 

Vid två eller flera åtgärder på en och samma fastighet, adderas beloppen för respektive åtgärd, om 
inget annat anges.

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är 50% respektive 75%  som för 
permanenta lov. Förlängning av tidsbegränsat lov är 50 % av avgiften för permanent lov, förutsatt att 
slutbesked/slutbevis erhållits i det tidigare lovet.

Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är detsamma som för ett 
helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt beslut 
och debiteras enligt taxan för åtgärden som ändras. 

Areabestämning 
Vid areaberäkning gäller mätreglerna enligt Svensk Standard (SS 21054:2009). Arean utgår från 
byggnadsarean och från bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).  Avrundning av areor görs 
enligt avrundningsreglerna i svensk standard (SS 01 41 41).

Tidssättning
Tidersättning utgår med avgift per timme. Minsta debiterbara tid är 0,5 timme. Avgiften per timme 
samtliga kategorier är 925 kr för år 2020. Avgiften regleras för varje kalenderår (avgiftsår) enligt 
SKL:s underlag vid beräkning av handläggningskostnad per timme. Plan- och byggenheten har även 
rätt att justera uppenbara felaktigheter i taxan utan att nytt fullmäktigebeslut erfordras. 
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För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom 
handläggningskostnad per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar. 
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Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader 
(BTA+OPA)

Avgift

Ärendetyp Planenligt / 
områdes-

bestämmelser

Liten avvikelse / 
utanför planlagt 

område

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, i kostnaden ingår även tillhörande 
komplementbyggnader som garage, carport, förråd samt rivning m.m. Detsamma gäller även 
anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstadförutsatt att det ingår i samma ansökan.

24 050 kr 27 750 kr

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder, i kostnaden ingår även tillhörande 
komplementbyggnader som garage, carport, förråd samt rivning m.m. Detsamma gäller även 
anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad förutsatt att det ingår i samma ansökan.

22 200 kr 24 975 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd, t.ex. större garage, carport, 
växthus, förråd, gästhus och båthus m.m.

12 950 kr 14 800 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd, t.ex. garage, växthus, förråd, 
gästhus och båthus m.m. 

7 400 kr 9 250 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
(mycket enkla små byggnader/åtgärder), t.ex. mindre garage, carport, växthus, förråd, 
gästhus och båthus, skärmtak m.m. 

5 088kr 6 475 kr

Tillbyggnad, med tekniskt samråd, t.ex. större tillbyggnad (ändring av en-/tvåbostadshus som 
innebär ökning av byggnadens volym), t.ex. tillbyggnad i två plan och badrum inkl. 
fasadändring i samband med tillbyggnad.

14 800 kr 16 650 kr

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd, t.ex. mindre tillbyggnad (ändring av en- och 
tvåbostadshus som innebär ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av; bostadsdel i 
enplans, altan/uterum, garage och förråd samt fasadändring i samband med tillbyggnad.

7 400 kr 9 250 kr

Tillbyggnad med inglasad altan/uterum, entrédel vars tak är underordnat huvudbyggnadens 
tak, skärmtak, altan/terrass samt mindre tillbyggnad av komplementbyggnad 

5 088 kr 6 938 kr

Fasadändring, med tekniskt samråd, t.ex. större yttre ändring som påverkar den bärande 
konstruktionen, ex. stora takkupor, m.m.

12 950 kr 14 800 kr

Fasadändring, utan tekniskt samråd, t.ex. yttre ändring som isättning av fönster och dörrar, 
byte av tak samt fasadmaterial, takkupa, balkong m.m.

6 475 kr 8 325 kr

Fasadändring, utan tekniskt samråd, t.ex. mindre yttre ändring som isättning av fönster och 
dörrar, byte av tak samt fasadmaterial, omfärgning av fasad m.m.

5 088 kr 6 938 kr

Ombyggnad/Ändrad användning av hel eller del av bostad till verksamhetslokal, ex. bostad 
till kontor, frisör m.m., inredande av ytterligare bostad med tekniskt samråd, inkl. inre 
ändring/fasadändring

12 025 kr 13 875 kr

Ombyggnad/Ändrad användning av hel eller del av bostad till verksamhetslokal, ex. bostad 
till kontor, frisör m.m., inredande av ytterligare bostad utan tekniskt samråd, inkl. inre 
ändring/fasadändring

6 475 kr 8 325 kr

Ändrad användning utan ombyggnad (invändiga åtgärder) av hel eller del av bostad till 
verksamhetslokal, ex. bostad till kontor, frisör m.m.

5 088 kr 6 938 kr
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Uppförande av solceller, solpaneler och solfångare på en- och tvåbostadshus samt 
bygglovspliktiga komplementbyggnader, som ej följer takets lutning

0 kr 0 kr

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

12 950 kr

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader, ex. verksamhet, anläggningar och flerbostadshus. Mycket enkla byggnader 
så som hallbyggnader och oisolerade lagerbyggnader/lagertält, skärmtak, miljöstugor, vindskydd 
och carportar och liknande oinredda konstruktioner samt manskapsbodar debiteras med 75% av 
beloppen 

Avgift

Ärendetyp Planenligt / 

områdes-

bestämmelser

Liten avvikelse / 
utanför planlagt 

område

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 21 275 kr 24 975 kr

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 10 175 kr 13 875 kr

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 28 675 kr 32 375 kr

Nybyggnad 101-500  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 17 575 kr 21 275 kr

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) 38 850 kr 40 700 kr

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) 51 800 kr 54 575 kr

Nybyggnad  kvm (BTA+OPA) 63 825 kr 67 525 kr

Tillbyggnad/ombyggnad* 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 17 575 kr 20 350 kr

Tillbyggnad/ombyggnad* 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 9 250 kr 12 025 kr

Tillbyggnad/ombyggnad* <500 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 19 425 kr 22 200 kr

Tillbyggnad/ombyggnad* <500 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 13 875 kr 16 650 kr

Tillbyggnad/ombyggnad*  kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 27 750 kr 30 525 kr

Fasadändring, med tekniskt samråd, t.ex. större fasadändringar som påverkar den bärande 
konstruktionen samt byte av fasadmaterial 

15 725 kr 17 575 kr

Fasadändring, utan tekniskt samråd, t.ex. mindre fasadändringar såsom insättning av fönster, 
dörr o byte av fasadmaterial 

7 400 kr 9 250 kr

All övrig ändring, med tekniskt samråd, t.ex. ändrad användning av byggnadens 
användningssätt, från handel till bostad, industri till handel etc. 

17 575 kr 20 350 kr

All övrig ändring, utan tekniskt samråd, t.ex. ändrad användning av byggnadens 
användningssätt, från handel till bostad, industri till handel etc. 

8 325 kr 11 100 kr

Uppförande av solceller, solpaneler och solfångare, som ej följer takets lutning 0 kr 0 kr

* där stora delar av ytan förnyas i samband med ändrad användning
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Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp
Avgift

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt (över 1,0 kvm) eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan, t.ex. fasadskylt i ett mindre utsatt fasadläge

4 625 kr

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt, pylon, markskylt/markvitrin eller ljusanordning 
med stor omgivningspåverkan, t.ex. fasadbelysning eller belysning av idrottsplatser

8 325 kr

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

925 kr

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

1 388 kr

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt (under 1,0) kvm eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan, t.ex. fasadskylt i ett mindre utsatt fasadläge

2 775 kr

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader

Avgift

Ärendetyp Planenligt / 
områdes-

bestämmelser

Liten avvikelse / 
utanför planlagt 

område

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

Timdebitering Timdebitering

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

Timdebitering Timdebitering

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

Timdebitering Timdebitering

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

Timdebitering Timdebitering

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

Timdebitering Timdebitering

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

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

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader; murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer

Avgift

Ärendetyp Planenligt / 
områdes-

bestämmelser

Liten avvikelse / 
utanför planlagt 

område

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med 
tekniskt samråd samt markförändringar i samband med åtgärden

8 325 kr 11 100 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan 
tekniskt samråd samt markförändringar i samband med åtgärden

4 163 kr 6 013 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, mer än 20 platser

8 325 kr 10 175kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, mindre än 20 platser

5 550 kr 7 400 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation 6 475 kr 8 325 kr

Tidsbegränsat bygglov, förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp Avgift

Tidsbegränsat bygglov Normal avgift

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 0,5 av normal 
bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär, förlängning av tidsbegränsat bygglov av 
säsongskaraktär

Ärendetyp Avgift

Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär 0,75 av normal
bygglovavgift

Förlängning av tidsbegränsat bygglov, för ändamål av säsongskaraktär 0,5 av normal 
bygglovavgift
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Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd, enligt 6 kap 5, 6 §§ plan- och 
byggförordning (2011:338) 

9 250 kr

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd, enligt 6 kap 5, 6 §§ plan- och 
byggförordning (2011:338)

4 625 kr

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

11 100 kr

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

4 163 kr

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

5 550 kr

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 8 325 kr

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 700 kr

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 2 313 kr

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 3 700 kr

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller 
inom en tomt

3 700 kr

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 4 163 kr

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

3 700 kr

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk (under 20 m), radio-/telemaster (inkl. teknikbodar) 
med tekniskt samråd eller kontrollansvarig 

11 100 kr

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk (under 20 m), radio-/telemaster (inkl. teknikbodar) 
utan tekniskt samråd

4 625 kr

Nybyggnad/Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad (garage, växthus, carport, bastu 
m.m.) som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, Attefall 25 m². 

4 625 kr

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen, Attefallsbostadshus om högst 25 m²

5 550 kr

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

4 625 kr
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Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och bygglagen, Attefall högst 
15 m² 

4 625 kr

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen 4 625 kr

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen 5 550 kr

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift

Marklovpliktig åtgärd, större åtgärder, schaktning, trädfällning, fyllning och skogsplantering 
över ett större område

10 175 kr

Marklovpliktig åtgärd, enklare markåtgärder 4 625 kr

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Avgift

Åtgärd som kräver rivningslov - större rivningar/byggnader, byggnader med miljöfarligt 
avfall som bensinstationer och industrier

11 100 kr

Åtgärd som kräver rivningslov - kräver oftast en kontrollansvarig 4 625 kr

Åtgärder som kräver rivningslov - enkla rivningar, ex. bygglovspliktigt skärmtak, inglasad 
altan/uterum, verandor eller annan mindre tillbyggnad, carport, mindre 
komplementbyggnader 

2 775 kr

Förhandsbesked

Ärendetyp Avgift

Inom planlagt område 6 013 krFörhandsbesked, (positivt o negativt)

Utom planlagt område 10 638 kr

Villkorsbesked

Ärendetyp Avgift

Villkorsbesked Timdebitering

Ingripandebesked

Ärendetyp Avgift

Ingripandebesked Timdebitering
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Strandskyddsdispens (inkl. arbetsplatsbesök)

Ärendetyp Avgift

Nybyggnad av en-/ och tvåbostadshus (inkl. fritidshus) 10 175 kr

Nybyggnad komplementbyggnad-/eller tillbyggnad (etablerad tomt) 5 550 kr

Verksamhetsbyggnader 10 175 kr

Transformatorstationer, nodhus max 4 kvm (annars verksamheter) 8 325 kr

Extra arbetsplatsbesök m.m.

Ärendetyp Avgift

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 700 kr

Startbesked med villkor 1 388 kr

Interimistiskt slutbesked 925 kr

Ytterligare samråd 2 775 kr

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp Avgift
 

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

I enlighet med tillämplig tabell

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

Timdebitering

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift
 

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

Avslag

Ärendetyp Avgift
 

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

Ärendetyp Avgift
 

Avskrivning, Återtaget ärende i tidigt skede, innan granskning Avgift tas ut för nedlagt arbete i 
enlighet med tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp med 1,0 h

Avskrivning, Återtaget ärende efter kommunicering efter tjänstutlåtande Avgift tas ut för ärendetyp X 50%

Avvisning

Ärendetyp Avgift
 

Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i 
enlighet med tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp med minst 1,0 h

Kartor och mätning

Ärendetyp Avgift

Nybyggnadskarta till en- och tvåbostadshus (inkl. fritidshus) 7 400 kr

Enkel nybyggnadskarta, tillbyggnad till en- och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad 
komplementbyggnad, plank/mur

3 700 kr

Nybyggnadskarta till verksamheter, flerbostadshus och annat 9 250 kr

Enkel nybyggnadskarta, tillbyggnad verksamheter, flerbostadshus och annat 4 625 kr

Primärkarta ej lovpliktiga byggnadsåtgärder (redovisar ingen punktprickad mark). Ex. vid 
Attefallsåtgärder. 

1 850 kr

Primärkarta för andra ändamål än byggnation Timdeb.

Fasighetskarta 370 kr

Utsättning

Utsättning nybyggnad av en- och tvåbostadshus (inkl. fritidshus) 5 550 kr

Utsättning tillbyggnad; en- och tvåbostadshus (inkl. fritidshus), nybyggnad/tillbyggnad 
komplementbyggnad, plank/mur

3 700 kr

Grovutsättning Finutsättning X 50%
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Utsättning verksamheter, flerbostadshus och annat Timdebitering

Gränsvisning od. Timdebitering

Lägeskontroll

Lägeskontroll av en- och tvåbostadshus (inkl. fritidshus) 1 850 kr

Lägeskontroll tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad 
komplementbyggnad, plank/mur

1 388 kr

Lägeskontroll nybyggnad av verksamheter, flerbostadshus och annat 4 625 kr

Lägeskontroll tillbyggnad verksamheter, flerbostadshus och annat 2 775 kr
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DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER 

Planbesked 
Plan och byggenhetens avgift för planbesked är 12 950 kronor, vilket motsvarar omkring fjorton 
timmars arbete. För negativt planbesked, som innebär att kommunen inte avser inleda en planläggning 
utgår full avgift. Återkallas ansökan innan ärendet har avgjorts debiteras 50% av avgiften. Om 
planavtal skrivs inom 6 månader från planbesked återbetalas 50% av avgiften. 

En begäran om planbesked kan, enligt 5 kapitlet 2 § plan- och bygglagen, görs av den som har för 
avsikt att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan eller områdesplan antas, ändras eller 
upphävs. 

För försenade planbesked utgår ingen avgift. Det gäller om kommunen lämnar planbesked senare än 
fyra månader efter att en fullständig begäran inkommit. Om längre tid än fyra månader 
överenskommits med den som begärt planbesked ska planbeskedet anses vara försenat endast om 
denna längre tid överskrids. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Plan- och byggenhetens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas 
av den som har nytta av åtgärden. Kostnaden kan variera från mindre än 150 000 kr till flera miljoner, 
beroende på arbetets omfattning. Kostnaden ersätts normalt genom avgift enligt avtal med en 
beställare. För gällande planer som inte betalats genom avtal ska planavgift betalas av den som söker 
bygglov för åtgärder enligt planen.

Avgift enligt planavtal 
Kostnaderna för detaljplaner och områdesbestämmelser ersätts normalt genom att plan- och 
byggenheten upprättar ett planavtal med den som beställer ett planarbete. I planavtalet specificeras 
betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt. 

Avgiften ska motsvara enhetens självkostnad för arbetet. Den beräknas med utgångspunkt från den 
arbetstid som krävs, genomsnittliga timkostnader samt nämndens övriga omkostnader för arbetet 
(utredningskostnader, konsulter, samrådskostnader m.m.).

Om kommunen bedömer att det behövs ett program för att underlätta planarbetet, ska enhetens 
självkostnad för detta ingå i planavgiften. Om ett sådant program har upprättats i förväg ska kostnaden 
ingå i planavgiften endast om programmet fortfarande är aktuellt och innebär att planarbetet 
underlättas. Om programmet avser ett större område än planen omfattar och det behövs för flera 
detaljplaner inom programområdet ska kostnaden för program anpassas efter vad som är skäligt. 

Om en plan har flera beställare betalas avgiften av en utsedd part som utsetts i avtalet. 

Planavgift
I det fall då inget planavtal har tecknats kan planavgift tas ut i samband med bygglov för nybyggnad, 
tillbyggnad eller ändring av byggnader och anläggningar. Ingen planavgift vid planer före plan- och 
bygglagen (PBL), 1987. 

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

Planavgift tas inte ut för:
- nybyggnad av komplementbyggnad  i separat ärende mindre än 50 m².
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- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m².

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

Planer som annan än kommunen (exploatör) helt bekostat, exempelvis via tecknat planavtal, uttas 
ingen planavgift i samband med bygglov. I planer som exploatör delvis bekostat uttas inte planavgift i 
samband med bygglov för åtgärder på fastigheter eller områden som exploatören förfogade över vid 
planavtalets tecknande. För övriga fastigheter uttas planavgift i samband med bygglovet.

Planavgift tas ut till halva bygglovavgiften för alla byggnadstyper där planavgift ska tas ut. Det 
innebär t.ex. en planavgift på 11 100 kr för nybyggnad av fritidshus (planenligt), 12 025 kr för 
nybyggnad en-/tvåbostadshus, 6 475 kr för komplementbyggnad (planenligt och med tekniskt samråd), 
31 912 kr för andra byggnader >5000 m2 (planenligt) osv.

Planavgift för upphävande av äldre fastighetsplan 
Planavgift för detaljplan som enbart avser upphävande av äldre fastighetsplan/tomtindelning, för att 
möjliggöra ändringar i fastighetsindelningen utan ändringar av gällande byggrätter, utgår med 15 000 
kronor per fastighet.

Taxeförslaget upprättat av plan- och byggchef: Siv Modée, 2019-08-26
Antagen av kommunfullmäktige 2019-XX-XX
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Taxa för arrenden – andra nyttjanderätter 

Ärendetyp
Taxa 2020 exkl. moms

Jordbruksarrende – en årlig avgift

Åkermark pris kr/ha 750 kr

Betesmark pris kr/ha 300 kr

Jaktarrende – en årlig avgift

Pris kr/ha 80 kr

Anläggningsarrende – en årlig avgift

Tekniska anläggningar för telekommunikation eller likvärdigt 5 000 kr

Övrig kommunal mark, kr/kvm 
- kommersiell verksamhet

2 kr

Övrig kommunal mark, kr/kvm 
- Icke kommersiell verksamhet

1 kr

Nyttjanderätt 

Kommunal mark – oavsett kvm 0 kr

Lägenhetsarrende – en årlig avgift, kr/kvm

- Parkeringsplats utomhus, kolonilott med enklare byggnad (som arrendatorn inte ska bo i), 
kajplats, lekplats eller upplagsplats/uppställning (parkeringsplaster är undantagen 
momsplikt)

2 kr  

Övrig kommunal mark, kr/kvm 
- ideell förening 

0 kr

En administrativ avgift om 460 kr tas ut oavsett avtal, vid tecknande av nytt avtal 460 kr

En administrativ avgift om 360 tas ut vid förnyelser av avtal 360 kr

Kommunen förbehåller sig rätten att bestämma en rimlig arrendeavgift om arrendet inte 
inryms i ovanstående avgiftskategorier.
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VA-TAXA 2020 Hylte kommun 

 1 

TAXA 
för Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den 2019-xx-xx. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hylte kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Hylte kommun, Ekonomikontoret 
 

§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Hylte kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4§§ lagen om allmänna vattentjänster 
(SFS2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata 
(Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 

§ 2  
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 
avgifter). Avgifterna i taxan anges både exklusive och inklusive moms. 
 

§ 3 
I dessa taxeföreskrifter avses med  
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov som man avser att bebygga för bostadsändamål. Med bostadsfastighet 
jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat 
bygglov skall bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor   Förvaltning  Stormarknader 
Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell   Restauranger 
Hantverk  Småindustri 
Utbildning  Sjukvård 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov kan komma att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt 
ovan jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används 
för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) 
enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet/bruttoareaenhet. 
Bruttoareaenhet, definition för beräkning av brukningsavgifter: I fråga om 
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sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där 
begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas antalet 
bruttoareaenheter ut enligt följande: 
 
Bruttoarea enligt SS 021053 Delningstal för bruttoareaenheter 

0-3000 m2  Varje påbörjat 150-tal m2 (0-20 BTA-enheter) 

3001-6000 m2  Varje påbörjat 300-tal m2 (21-30 BTA-enheter) 

Över 6000 m2  Varje påbörjat 450-tal m2 (över 31 BTA-enheter) 

 
För campingplatser räknas även uppställningsytan (marken) om till antal bruttoareaenheter 
enligt samma princip som tabellen ovan. 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS2010:900) redovisas 
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 
 

§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda.  
 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 
Anläggningsavgifternas belopp fastställs i VA- taxebilagan. 
 

§ 5  
5.1  För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift per fastighet enligt följande:  
 
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df. 
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 
c) en avgift per m2 tomtyta. 
d) 1. en avgift per lägenhet. 

2. en avgift per bruttoareaenhet för fastighet jämställd med bostadsfastighet och 
utrymmen enligt 3 § enligt följande intervall per fastighet: 
1 - 40 BTA-enheter  
41 - 50 BTA-enheter  
> 50 BTA-enheter 

e)*  en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

 
* Avgift enligt 5.1 e tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 
 
Fastighet som brukas som campingplats ska betala avgifter enligt 5.1 a), b), 
c), d2) och e). För uppställningsytan (marken) betalas avgifter till 50 % av beloppet 
enligt 5.1.d2). 
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter  
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 
8.2. 
 
5.4  Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 
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5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 
 
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
 

§ 6 
6.1  För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift per fastighet enligt följande:  
a)  en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df. 
b)  en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 
c)  en avgift per m2 tomtyta 0 – 10 000 m2  

    tillkommande: >10 000 m2  

d)*  en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

 
* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter  
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
 
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7 
7.1  För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift per fastighet enligt 
följande:  
  

Avgift  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 %  -  

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats  

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt 
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 
 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d)  100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
 

§ 8 
8.1  Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerad avgift enligt följande:  
 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
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Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller  
6.1 b) respektive 6.1 d). 
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) 
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 
blivit högre. 
 
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 
50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader 
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
 

§ 9  
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift enligt följande:  
a) en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning. 
 

§ 10 
Avgifter enligt §§ 5 - 6 är baserade på konsumentprisindex (KPI). När detta index ändras har 
huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång per år.  
 

§ 11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 

§ 13 
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 
överenskomna kostnader härför. 
 
13.2  Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 
 
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 
Brukningsavgifternas belopp fastställs i VA- taxebilagan. 

§ 14  
14.1  För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift per fastighet bestående av:  
a) en fast avgift per år och mätare. 
b) en avgift per m3 levererat vatten och en avgift per m3 mottaget avloppsvatten. 
c) 1.  en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet. Ingick tidigare i VA-

abonnemanget.  
2a.  dag- och dräneringsvatten. Avgift för bostadsfastighet per år och max 500 m2. 
Befrielse kan beviljas.  
2b.  en avgift per år och bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet för varje m2 
(dock högst 500 m2).  
3.  en avgift per år och bruttoareaenhet för fastighet jämställd med bostadsfastighet och 
utrymme enligt 3 §.  

d) en avgift per år och m2 tomtyta för annan fastighet. 
e) 1.    För de fastigheter som endast har kommunalt avlopp erläggs en fast och en rörlig 

avgift per avloppsmätare 2.5 qn samt en fast och en rörlig avgift per extra mätare 2.5 qn. 
De avlopp som saknar mätare erläggs med en fast och en rörlig avgift.  
2.    För de fastigheter som endast har kommunalt vatten erläggs en fast och en rörlig 
avgift per mätare 2.5 qn. De som saknar mätare erläggs med en fast och en rörlig avgift.  
3.    För de fastigheter som har kommunalt VA, d.v.s. både kommunalt vatten och avlopp, 
erläggs med en fast och en rörlig avgift per extra mätare. De som saknar mätare erläggs 
med en fast och en rörlig avgift.  
4.    Fastighet med mätarbrunn enligt § 14.1 a erläggs med en fast avgift.  

 
Fastighet som brukas som campingplats ska betala avgifter enligt 14.1 a), b) och c) 3. För 
uppställningsytan, (marken) betalas avgifter till 50 % av beloppet enligt 14.1.c) 3. 
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14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % - - 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 1. 40 % 60 % - - 

Avgift efter tomtyta 14.1 c) 2. - - - - 

Avgift efter BTA 14.1 c) 3. 30 %  40 % 15 %  15 % 

Avgift efter tomtyta 14.1 d) 30 % 40 % 15 % 15 % 

Avlopp med mätare 2.5 kbm   60 %   

Avlopp utan mätare   60 %   

Vatten med mätare 2.5 kbm  40 %    

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om  
150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 70 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 
 
14.4 För s.k. byggvatten och uttag från brandposter och sprinkler skall erläggas 
brukningsavgifter enligt 14.1 b). Mätning av s.k. byggvatten och uttag från brandposter skall 
alltid mätas. För hyra av mätare mm debiteras följande: 

a) en grundavgift per tillfälle. 
b) en dygnshyra per mätare. 

 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet, vattenmätare kopplad i serie) skall 
erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 70 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). 
Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
 
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens 
VA- nämnd.  
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14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 
som framgår av § 18. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-
ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 25 % av avgiften enligt 14.1 b). 
 
14.9  Om spillvatten från fastighet är av sådan beskaffenhet eller förorenat i sådan grad att 
dess sammansättning avviker från normalt hushållspillvatten skall särskild reningsavgift 
baserad på extra föroreningsmängd uttas enligt följande: 

a) en avgift för SS sed sedimenterbar suspenderad substans. 
b) en avgift för BOD7 organiskt material mätt som biokemisk syreförbrukning. 
c) en avgift för P totalfosfor. 
d) en avgift för N totalkväve. 
e) en avgift per m3 mottaget avloppsvatten. 

 
Som extra föroreningsmängd räknas SSed, BOD7, P och N utöver vad som motsvaras av 
följande gränsvärden för föroreningshalter: 
 

 
 

Extra föroreningsmängd utgörs 
således för: 

SS sed sedimenterbar 
suspenderad substans 0,350 kg/m3 Q x (U SSsed – 0,350) kg 

BOD7 organiskt material mätt 
som biokemisk syreföbrukning 0,300 kg/m3 Q x (U BOD7 – 0,300) kg 

P totalfosfor 0,014 kg/m3 Q x (U P – 0,014) kg 

N totalkväve 0,030 kg/m3 Q x (U N – 0,030) kg 

 
Där Q = mängd spillvatten med föroreningshalt överskridande angivet gränsvärde, m3 
och U SSed, U BOD7, U P och U N= uppmätta eller på annat sätt bestämda föroreningshalter 
i spillvatten, kg/m3.  
 
Avgift enligt 14.9 e) uttas även då spillvattnets beskaffenhet kan bestämmas enligt 14.9 a)-d). 
 
Föroreningsmängderna bestäms på sätt varom avtal eller annan överenskommelse träffas 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller endast efter huvudmannens uppskattning. 
 
Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller annan 
överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller annars att 
huvudmannens medgivande föreligger. 
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§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift enligt följande:  

a) en avgift per år och varje påbörjat 150- tal m2 tomtyta för annan fastighet. 
 

§ 16 
Tillförs spillvattensnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 
och fastighetsägaren. 
 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
 

§ 17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a)*  40 % 60 % -  - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

* motsvarande qn 2,5 
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§ 18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras avgifter för nedanstående enligt VA- taxebilagan, 
(ordinarie arbetstid kl. 07 - 16). 
 
18.1 Avgift för särskilda serviceåtaganden uttas enligt följande:  

1. Nedtagning av vattenmätare 
2. Uppsättning av vattenmätare 
3. Avstängning och påsättning av vattentillförsel på fastighetsägarens begäran 
4. Avstängning och återinkoppling vid bristande betalning 
5. Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 
6. Undersökning av vattenmätare 
7. Länsning av vattenmätarbrunn 
8. Förgäves besök 
9. Undersökning av fastighetsägarens VA- anläggning på fastighetsägarens begäran, 

debiteras per timme 
10. Bruten plombering utan giltigt skäl 
11. Hyra av brandposthuvud, debiteras per tillfälle 
12. För av huvudmannen godkänd sprinkleranläggning och motsvarande anläggning för 

brandvattenförsörjning utgår årlig avgift 
13. Avlopp extra mätare, 2.5 m3, en förbrukningsavgift samt en abonnemangsavgift 
14. Avloppsmätare, privat 
15. V- mätare i brunn 
16. Förbrukning vatten extra m3 
17. VA utfört arbete 
18. Olovlig öppning/stängning av serviceventil 
19. Olovlig bortkoppling av vattenmätare 
20. Olovlig öppning/användning brandpost 
21. Påminnelseavgift 
22. Vattenkiosk, gäller endast entreprenörer 

 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 75 % av det enligt VA- taxebilagan angivna belopp. 
 

§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 
§§ 14 och 16. 
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Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 
 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning sker en gång per år. Avläsning och debitering sker på fastighetsägarens begäran 
med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
 

§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 22 
Kommunfullmäktige i Hylte kommun fastställer avgifternas storlek enligt denna taxa.  
Avgifter enligt §§14, 15, 18 är baserade på konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras 
har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång per år. 
Beloppen avrundas till närmaste övre jämna 100-tal kronor. 
Vid reglering av taxan tillämpas följande: 
• Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent. 
• Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör 
skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerad indextalet omräknas 
till procent. Erhållet procenttal avrundas till närmaste hela tal.  
 
Beslutad avgiftsändring tillämpas fr.o.m. den dag ändringen enligt beslutet träder i kraft. 
 

TAXANS INFÖRANDE 
 

§ 23 
Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.9 samt  
§ 15 och 18, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall då tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 
angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna 
vattentjänster. 
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    HYLTE KOMMUN 
    VA- TAXEBILAGA 
    2020-01-01 

Bilaga till av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx antagen taxa för Hylte kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning.  
 

 

Du kan läsa mer om anläggningsavgiften i (§§5-13) i Hylte Kommuns Va-taxa 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER Exkl. moms Inkl. moms 
Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. Enligt taxan § 5.1 
a) avgift per servisledning 32 000 kr 40 000 kr 
b) avgift per förbindelsepunkt  32 000 kr 40 000 kr 
c) avgift per m2 tomtyta 3 kr 3,75 kr 
d.1) avgift per lägenhet 20 000 kr 25 000 kr 
d.2) avgift per bruttoareaenhet för fastighet jämställd  
med bostadsfastighet och utrymmen enligt 3 § enligt 
följande intervall per fastighet:             
     1-40 BTA- enheter 5 000 kr 6 250 kr 
     41-50 BTA- enheter 3 000 kr 3 750 kr 
     > 50 BTA- enheter 1 000 kr 1 250 kr 
e) grundavgift för bortledande av Df, om bortledande 
av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats* 20 000 kr 25 000 kr 

* Tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b).  

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd. Enligt taxan § 7.1 
a) avgift per servisledning  32 000 kr 40 000 kr 
b) avgift per förbindelsepunkt 32 000 kr 40 000 kr 
c) avgift per m2 tomtyta 3 kr 3,75 kr 
d) lägenhetsavgift 0 kr 0 kr 
e) grundavgift för Df, om förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats*  20 000 kr 25 000 kr 

* Tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b).  

Annan fastighet. Enligt taxan § 6.1 
a) avgift per servisledning  32 000 kr 40 000 kr 
b) avgift per förbindelsepunkt 32 000 kr 40 000 kr 
c) avgift per m2 tomtyta 0 - 10 000 m2 5 kr 6,25 kr 
                   tillkommande: > 10 000 m2 3 kr 3,75 kr 
d) grundavgift för Df, om förbindelsepunkt för Df inte  
upprättats*  20 000 kr 25 000 kr 

* Tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b).  
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Bilaga till av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx antagen taxa för Hylte kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning.  
 

 

Annan fastighet, obebyggd. Enligt taxan § 7.1 
a) avgift per servisledning 32 000 kr 40 000 kr 
b) avgift per förbindelsepunkt 32 000 kr 40 000 kr 
c) avgift per m2 tomtyta 0 - 10 000 m2 3,50 kr 4,38 kr 
                   tillkommande: > 10 000 m2 2,10 kr 2,63 kr 
d) grundavgift för Df, om förbindelsepunkt för Df inte  
upprättats* 20 000 kr 25 000 kr 

* Tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b).  

Allmän platsmark. Enligt taxan § 9 

a) en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 40 kr 50 kr 
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    HYLTE KOMMUN 
    VA- TAXEBILAGA 
    2020-01-01 

Bilaga till av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx antagen taxa för Hylte kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning.  
 

 

BRUKNINGSAVGIFTER  

Du kan läsa mer om brukningsavgifter (§§14-22) i Hylte Kommuns Va-taxa 

FASTA ÅRLIGA AVGIFTER 
 

Avgift per år och mätare 
 

Exkl. moms Inkl. moms 
Bebyggd fastighet. Enligt taxan § 14.1 a 
qn 2,5 

 
2 853 kr 3 566 kr 

qn 6-10 
 

13 586 kr 16 983 kr 
qn 11-20 

 
22 226 kr 27 783 kr 

qn 21-30 
 

51 719 kr 64 649 kr 
qn>31   110 518 kr 138 148 kr 
 

Bebyggd fastighet. Enligt taxan § 14.1 c     
Årlig lägenhetsavgift för bostadsfastighet 643 kr 804 kr 
Dag och dräneringsvatten, per m2 tomtyta 1,46 kr 1,83 kr 
Dagvatten för bostadsfastighet och jämställd fastighet 643 kr 804 kr 
Avgift per bruttoareaenhet     643 kr 804 kr 
 

Bebyggd fastighet. Enligt taxan § 14.1 d     
Avgift per m2 tomtyta för annan fastighet 

 
1,46 kr 1,83 kr 

 

  
VATTEN SPILLVATTEN VA 

Grundavgift 
 

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 
Bebyggd fastighet. Enligt taxan § 14.1 e 
Fast avgift med mätare 2,5 qn   1 141 kr 1 426 kr 1 712 kr 2 140 kr - - 
Fast avgift utan mätare 

 1 141 kr 1 426 kr 1 712 kr 2 140 kr 2 853 kr 3 566 kr 
Fast avgift extra mätare   - - 100 kr 125 kr 100 kr 125 kr 
Mätarbrunn, se § 14.1 a   300 kr 375 kr 300 kr 375 kr 600 kr 750 kr 
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RÖRLIGA AVGIFTER 
 

 
 

VATTEN SPILLVATTEN 

  
Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Bebyggd fastighet. Enligt taxan § 14.1 b       
Levererat vatten 

 
12,82 kr 16,03 kr - - 

Mottaget avloppsvatten   - - 12,82 kr 16,03 kr 
 

  
VATTEN SPILLVATTEN VA 

Förbrukningsavgift 
 

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 
Bebyggd fastighet. Enligt taxan § 14.1 e 
Rörlig avgift med mätare 2,5 qn   12,82 kr 16,03 kr 12,82 kr 16,03 kr - - 
Rörlig avgift utan mätare  12,82 kr 16,03 kr 12,82 kr 16,03 kr 25,64 kr 32,05 kr 
Rörlig avgift extra mätare   - - 12,82 kr 16,02 kr 25,64 kr 32,05 kr 
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ÖVRIGA AVGIFTER Exkl. moms Inkl. moms 
Brandpostmätare, sprinklerservis, byggvatten. Enligt taxan § 14.4 
Grundavgift per tillfälle 810 kr 1 013 kr 
Dygnshyra     
     qn 2,5 8 kr 10 kr 
     qn 6 16 kr 20 kr 
     qn 10 32 kr 40 kr 
     qn 20 65 kr 81 kr 
     qn > 40 130 kr 163 kr 
 

ÖVERHALTSAVGIFTER Exkl. moms Inkl. moms 
Avgifter för förorenat spillvatten. Enligt taxan § 14.9 
a) Suspenderade ämnen, SS 

 
3 kr 4 kr 

b) Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 
 

3 kr 4 kr 
c) Totalfosfor, P 

 
41 kr 51 kr 

d) Totalkväve, N 
 

3 kr 4 kr 
e) en avgift per m3 mottaget avloppsvatten    20 kr 25 kr 
 

  
Exkl. moms Inkl. moms 

Allmän platsmark. Enligt taxan § 15 

a) en avgift per år och varje påbörjat 150-tal 
m2 tomtyta för annan fastighet   1,12 kr 1,40 kr 
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AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEÅTAGANDEN 

 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Mätare, mätarbrunn, förgävesbesök, stängning, öppning mm.    
Enligt taxan § 18       
Nedtagning av vattenmätare 

 
486 kr 608 kr 

Uppsättning av vattenmätare 

 

486 kr 608 kr 

Avstängning och påsättning av vattentillförsel 
på fastighetsägarens begäran 

 

486 kr 608 kr 

Avstängning och återinkoppling vid bristande betalning 486 kr 608 kr 

Montering och demontering av strypbricka i 
vattenmätare 

 

1 600 kr 2 000 kr 

Undersökning av vattenmätare 
 

405 kr 506 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 
 

486 kr 608 kr 

Förgäves besök 
 

1 013 kr 1 266 kr 

Undersökning av fastighetsägarens VA- anläggning på 
fastighetsägarens begäran, per timme 

486 kr 608 kr 

Bruten plombering utan giltigt skäl 
 

1 013 kr 1 266 kr 

För av huvudmannen godkänd sprinkleranläggning och 
motsvarande anläggningar för brandvattenförsörjning 
utgår årlig avgift 

4 052 kr 5 065 kr 

Avlopp extra mätare 2.5 kbm 
 

100 kr 125 kr 

Förbrukningsavgift 
 

12,82 kr 16 kr 
Abonnemangsavgift 

 
100 kr 125 kr 

Avloppsmätare privat 
 

12,82 kr 16 kr 
V- mätare i brunn 

 
300 kr 375 kr 

Förbrukning vatten extra kbm 
 

12,82 kr 16 kr 
VA utfört arbete 

 
486 kr 608 kr 

Olovlig öppning/stängning av serviceventil  4 000 kr - 
Olovlig bortkoppling av vattenmätare 

 
4 000 kr - 

Olovlig öppning/användning brandpost  4 000 kr - 
Påminnelseavgift 

 
50 kr   

Vattenkiosk, gäller endast entreprenörer 20 kr/kbm 25 kr/kbm 
 

212 (225)



Ärendebeskrivning nämndsärende
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Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 - 180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 – 4354
           Barn- och ungdomskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro  10 53 60 - 2

Gunilla Abrahamsson, admin. chef 2019-10-02

Barn- och ungdomsnämnden
2019 BUN0003

Ärendebeskrivning Taxor 2020 
Barn- och ungdomsnämnden  Exkl 

moms
 Inkl 
moms

Barnomsorgstaxa, avgiften debiteras elva månader 
( juli är avgiftsfritt)

  

Kommunen följer statens anvisning om att tillämpa 
högsta nivå
- Två taxenivåer efter omsorgstid för åldern 1 - 5 år:
Upp till 20 timmars omsorg per vecka (deltid)
Över 20 timmars omsorg per vecka (heltid)
Barn 1
Deltid: månadsavgiften ska vara max. 950 kr 2 % av inkomsten
Heltid: månadsavgiften ska vara max. 1 425 kr 3 % av inkomsten
Barn 2
Deltid: månadsavgiften ska vara max. 475 kr 1 % av inkomsten
Heltid: månadsavgiften ska vara max. 950 kr 2 % av inkomsten

Allmän förskola 0-15 tim per vecka under terminstider 
vid placering på

Avgiftsfri

förskola - Avgiften för skolbarnomsorg är oberoende 
av omsorgstid:
Barn 1 månadsavgiften ska vara max. 950 kr 2 % av inkomsten
Barn 2 månadsavgiften ska vara max. 475 kr 1 % av inkomsten
Barn 3 månadsavgiften ska vara max. 475 kr 1 % av inkomsten

Öppna förskolan   
 (12 %moms)
Vuxen, kaffe och bröd 13,40 15,00
Vuxen kaffe 4,47 5,00
Barn 4,47 5,00

Kulturskola,   
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Kopieringskostnad 0,00
Instrumenthyra, trä- eller bläckblås under första 
spelåret (läsåret)

0,00

Utköp av äldre instrument, moms 25 % efter 
värdering

efter 
värdering

Ett ämne 0,00
Två ämnen 0,00
Ensemble
  vid enbart deltagande i ensemble 0,00
  vid deltagande i minst ett annat ämne 0,00
Vuxenelever terminsavgift (efter avslutat gymnasium) 1100,00

Taxa nycklar   
Elevskåp Örnaskolan 127,50 170,00
För uthyrning av skollokaler internt och till 
föreningslivet debiteras halva kostnaden
Lokalhyror grundskola   
Uthyrning praktisk sal (bild, hemkunskap m m), per tim 200,00
Lektionssal, per tim 200,00
Lektionssal, hel dag 600,00
Musiksal, per tim 200,00
Hjärtat, fiket, per tim 200,00
Aulan, per tim 300,00
Matsal Örnaskolan, per tim 300,00

Smartboard/videokanon, per tim 100,00 125,00
Ommöblering, per tim 100,00 125,00
Scen (Aulan), per tillfälle 200,00 250,00
Enklare ljudanläggning, per tillfälle 200,00 250,00

Måltidspriser per portion   
Lunch 42,12 47,17
Pedagogisk lunch, 50 % av ovan 21,06 23,58

Kompetenscentrum   
Hyra lokal inkluderande eventuellt utnyttjande av 
teknisk utrustning:
    Hel dag 600,00
    Halv dag/kväll 300,00
    Kök 250,00

Kopieringskostnader Kompetenscentrum
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    Studier, 1-50 % per termin 100,00 125,00
    Studier, 51-100 % per termin 200,00 250,00
    Högskolestuderande per termin 100,00 125,00
    Privata kopior per st 2,00 2,50

Övrigt Kompetenscentrum
Prövning/skrivning, per kurs/tillfälle 500,00

Ann-Christine Johansson Gunilla Abrahamsson 
Barn- och ungdomschef administrativ chef
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Förslag på förändringar av taxor

Följande taxor vill arbets- och näringslivskontoret avskaffa 

1) Uthyrning av DVD-filmer för 20 kr/vecka. 
Låg efterfrågan och uthyrningsgrad, då många tillgodoser sina behov genom 
streamingtjänster och TV-kanaler. 

2) Påminnelseavgift 50 kr för kravbrev på ej återlämnad media. 
Biblioteket har inte tagit ut påminnelseavgift de senaste 5 åren på grund av tekniska 
orsaker i samband med systembytet till KOHA. 

3) Fjärrlåneavgift på 10 kr/fjärrlån 
Syftet är att minska kontanthanteringen. System för att hantera avgifterna ovan kostar 
betydligt mer än intäkterna de ger.  

Följande taxa vill arbets- och näringslivskontoret införa 

1) Avgift för borttappad tagg 40 kr.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos (C) Tommy Edenholm (KV)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-10
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna 
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV), 
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa 
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §161
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§161

Begäran om medel: Kompensation för RIB-avtal 
(2019 KS0390)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att öka lönebudgeten räddningstjänst i beredskap för 2019 med 
185 000 kr. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.

Kommunstyrelsen beslutar att beräknade kostnader för 2020 och framåt hänskjuts till 
budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Årets avtalsförhandling för räddningstjänst i beredskap – RIB 19 innebär en uppräkning av 
avtalet med 2,3 % för perioden 1 maj 2019 - 30 april 2020. För räddningstjänsten i Hylte 
Kommun innebär detta en löneökning med 280 000 kr på helår. Löneökningen för 8 månader 
2019 blir 185 000 kr för Hylte kommun. Det nya avtalet började gälla 1 maj 2019 och gäller 
till och med den 30 april 2022.
 
För 2020 och 2021 höjs ersättningen med det s.k. ”märket” som fastställs av parterna inom 
industrin.

Handlingar i ärendet
 §224 KSAU Begäran om medel: Kompensation för RIB-avtal
 Tjänsteskrivelse Lönekompensation för räddningstjänst i beredskap RIB 2019
 Redogörelse för nyheter och förändringar i RiB

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att öka lönebudgeten räddningstjänst i beredskap för 2019 med 
185 000 kr. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.

Kommunstyrelsen beslutar att beräknade kostnader för 2020 och framåt hänskjuts till 
budgetberedningen.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Räddningstjänsten
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-15

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§110

Återremiss: Resursskola 
(2019 BUN0274)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av förslag på organisation för resursskola inom Barn- och 
ungdomskontoret samt de besparingar som införandet av resursskola kommer generera på 
skolenheterna.
Barn- och ungdomsnämnden skickar utredningen till budgetberedningen inför justeringen i 
november.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret fick 2019-03-26, i uppdrag av Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott att utreda olika förslag på hur en resursskola kan inrättas inom grundskolan i 
Hylte kommun.
Barn- och ungdomskontoret ska kostnadsberäkna en resursskola och vilka besparingar som 
samtidigt skulle ske på skolenheterna.

2019-06-18 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Barn- och ungdomsnämnden, att 
utredningen om resursskola ska skickas till budgetberedningen inför justeringen i november.
 
Barn- och ungdomskontoret har gjort kompletteringar efter att ärendet blev återremitterat av 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2019-09-17.

Handlingar i ärendet
 §59 BUN AU Anmälan av nya ärenden
 §191 BUN AU Resursskola
 Tjänsteskrivelse Resursskola
 Ärendebeskrivning Resursskola

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av förslag på organisation för resursskola inom Barn- och 
ungdomskontoret samt de besparingar som införandet av resursskola kommer generera på 
skolenheterna.
Barn- och ungdomsnämnden skickar utredningen till budgetberedningen inför justeringen i 
november

 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag med motiveringen att "Under rådande ekonomiska situation i 
kommunen kan en eventuell resursskola bli en slags ersättning för de elevassistenter som nu 
saknas ute i skolorna. Särskilt som det i ärendebeskrivningen framgår att 'Annan placering 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-15

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kan ske om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.'"
Beslutsgång
Ordföranden ställer avslagsyrkandet mot barn- och ungdomskontorets förslag till beslut och 
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomskontoret
Rektorer grundskola inom Barn- och ungdomskontoret
Kommunstyrelsen
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-10-10

Dnr 2019 BUN0274

Gunilla Abrahamsson, Administr chef
Tel. 0345-184 11 Barn- och ungdomsnämnden
E-post: Gunilla.Abrahamsson@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Barn- och ungdomskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2
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Tjänsteskrivelse Resursskola

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av förslag på organisation för resursskola inom Barn- och 
ungdomskontoret samt de besparingar som införandet av resursskola kommer generera på 
skolenheterna.
Barn- och ungdomsnämnden skickar utredningen till budgetberedningen inför justeringen i november.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret fick 2019-03-26, i uppdrag av Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 
att utreda olika förslag på hur en resursskola kan inrättas inom grundskolan i Hylte kommun.
Barn- och ungdomskontoret ska kostnadsberäkna en resursskola och vilka besparingar som samtidigt 
skulle ske på skolenheterna.

2019-06-18 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Barn- och ungdomsnämnden, att utredningen om 
resursskola ska skickas till budgetberedningen inför justeringen i november.

Barn- och ungdomskontoret har gjort kompletteringar efter att ärendet blev återremitterat av Barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott 2019-09-17.

Handlingar i ärendet
Ärendebeskrivning - Resursskola 

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomskontoret
Rektorer grundskola inom Barn- och ungdomskontoret
Kommunstyrelsen

Ann-Christin Johansson Gunilla Abrahamsson
Barn- och ungdomschef Administr chef
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Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 - 180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 – 4354
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Gunilla Abrahamsson, Administr chef 2019-10-10
Tfn: 0345-184 11
E-post: Gunilla.Abrahamsson@hylte.se

Barn- och ungdomsnämnden
2019 BUN0274

Ärendebeskrivning Resursskola 

Skolenhet i form av resursskola alternativt som särskild undervisningsgrupp

Syfte 
En resursskola har som syfte att tillfälligt erbjuda eleven en möjlighet att byta skolmiljö som 
erbjuder extra stöd i form av anpassad undervisning med ökat specialpedagogiskt stöd. Eleven 
ska erbjudas undervisning i enlighet med läroplan- och kursplan för den aktuella årskursen av 
behöriga lärare. Hänsyn ska tas till den garanterade undervisningstiden för årkursen, i de fall 
den avviker skall detta dokumenteras i form av en anpassad studiegång med därtill gjorda 
åtgärdsprogram.

En resursskola kan organiseras som egen skolenhet eller som en särskild undervisningsgrupp 
förlagd på en befintlig skolenhet. Om resursskola blir en egen skolenhet krävs en egen rektor 
och elever blir inskrivna på enheten. En resursskola som en särskild undervisningsgrupp 
tillhör man under en tid utan inskrivning.  En resursskola ska däremot inte sammanblandas 
med särskola eller specialskola med egna läroplaner. 

Behov
Undervisning på resursskolan ska erbjudas till de elever i grundskolan som av olika skäl 
behöver en anpassad undervisning och en alternativ miljö för att nå målen för utbildningen. 
Elevens svårigheter ska vara av omfattande och varaktig karaktär och kan omfatta sociala, 
emotionella eller neuropsykiatriska svårigheter. 

Placering på resursskolan sker i samverkan mellan vårdnadshavare, elevens rektor och skolans 
elevhälsoteam. Annan placering kan ske om det skulle medföra betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga 
elevers trygghet och studiero. Beslut om placering på resursskolan tas formellt av skolchef. 

En placering ska föregås av en beskrivning av elevens situation och behov av särskilt stöd 
dokumenterat i ett åtgärdsprogram och eventuellt tillsammans med ett beslut om en anpassad 
studiegång. För att en placering ska bli aktuell måste det även upprättas en plan för återgång 
till ordinarie skolverksamhet. Särskild undervisningsgrupp är en stödform som endast 
undantagsvis ska användas och då för så kort tid som möjligt. Stödformen kan passa för en 
elev som då och då eller tillfälligt är i behov av att få sitt stöd i en särskild 
undervisningsgrupp. 
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     ”I samband med en mer grundlig utredning är det viktigt att skolan, utöver personal med 
specialpedagogisk kompetens, även involverar andra delar av elevhälsan för att få en 
helhetsförståelse av situationen. Det kan vara skolläkaren, skolsköterskan, psykologen eller 
kuratorn på skolenheten. Om det finns behov av att göra en mer omfattande 
specialistutredning kan extern utredningskompetens behöva anlitas, till exempel en logoped 
eller en person som arbetar med habilitering. De utlåtanden som kommer från sådana externa 
utredningar kan fungera som ett ytterligare underlag för att göra pedagogiska bedömningar av 
elevens eventuella behov av särskilt stöd. När den som ansvarar för utredningen ser ett behov 
av att anlita extern utredningskompetens är det nödvändigt att underrätta rektorn om detta” 
(Skolverkethttps://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-
atgardsprogram-i-skolan)

Organisationsförslag 

1. Starta en kommungemensam särskild undervisningsgrupp med möjlighet att erbjuda 
undervisning för elever från hela grundskolan F-9. Undervisningen förläggs på en skola i 
kommunen. 

2. Starta två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper med möjlighet att erbjuda 
undervisning fördelat på årkurserna F-6 och 7-9. Undervisningen förläggs på två skolor i 
kommunen. 

Organisationsförslag 1 – en kommungemensam särskild undervisningsgrupp F-9
Behov Kostnad

Personal 2. 0 lärartjänst, 1.0 specialpedagog, 
1.0 elevassistent/er  

(tillgång till skolsköterska, kurator, 
beteendevetare, studie- och 
yrkesvägledare) 

Ca 3 miljoner. 
Om eleverna har med sig sin 
elevassistent tillkommer inga extra 
kostnader. 

Lokaler Beroende på befintliga eller utökade 
lokaler krävs.

Modul med två klassrum ca.  
58 000/månad (696 000 per år inkl. 
städ) 

Skolskjuts Beroende på elevantal, lokaler
(ordinarie skolskjuts eller taxi) 

Övriga 
kostnader

Läromedel, IT-resurser, förbrukning, 
frukost

Ansvar Rektorn för skolan har 
personalansvar, rektorn på elevens 
hemskola har fortsatt elevansvar. 

Totalt: 4 miljoner 
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Organisationsförslag 2 – två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper F-6 
och 7-9

Behov Kostnad
Personal 4. 0 lärartjänst, 1.0 specialpedagog 

(samordnande funktion för båda 
grupperna), 1.0 elevassistent/er 

(tillgång till skolsköterska, kurator, 
beteendevetare, studie- och 
yrkesvägledare) 

Ca 4 miljoner, om eleverna har med 
sig sin elevassistent tillkommer inga 
extra kostnader. 

Lokaler Beroende på befintliga eller utökade 
lokaler krävs.

Modul med två klassrum ca.  
58 000/månad (696 000 per år inkl. 
städ) 

Skolskjuts Beroende på elevantal, lokaler
(ordinarie skolskjuts eller taxi) 

Övriga 
kostnader

Läromedel, IT-resurser, förbrukning, 
frukost

Ansvar Rektorn för skolan har 
personalansvar, rektorn på elevens 
hemskola har fortsatt elevansvar. 

Totalt: 5 miljoner 

Organisation 
Organsationen bör innefatta två lärare med behörighet i minst svenska, matematik och 
engelska och med erfarenhet av att arbeta med barn i behov av stöd, per undervisningsgrupp. 
Önskvärt är pedagoger med specialpedagogisk kompetens. Organisationen bör även omfatta 
en samordnande specialpedagog och elevassistent/er. Tillgång till skolsköterska och 
kurator/socialpedagog, beteendevetare från socialtjänst samt studie- och yrkesvägledare ska 
finnas. Personal kan komma att vara behjälpliga samtliga skolenheter i kommunen då 
elevunderlaget på resursskolan har en temporär minskning.

Undervisningen bör fördelas på minst två grupper då elevunderlag kan komma att variera stort 
i ålder och behov, dock bör antalet elever i varje grupp ej överstiga åtta till antalet. 

Undervisningsgruppen med yngre elever bör förläggas på en av de befintliga skolenheterna F-
6, och undervisningsgruppen som har äldre elever som målgrupp föreslås förläggas på 
skolenheten 7-9. Genom denna lokalisering kan man erbjuda skolmåltider, skolskjuts och 
tillgång till fritidsverksamhet.

Elevernas möjligheter till att integreras med andra elever och återgå till den ordinarie 
skolmiljön försvåras då det inte erbjuds några möjligheter till social samvaro med elever på 
t.ex. raster. Det finns fördelar med en resursskola för eleven såsom en anpassad undervisning 
och genom det ökade möjligheter att nå kunskapskraven men även nackdelar i form av 
isolering och stigmatisering. Det är också viktigt att beakta elevens framtida möjligheter att nå 
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behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, som kan försvåras avsevärt om en elev inte 
erbjuds undervisning i skolans samtliga ämnen eller får undervisning i begränsad omfattning. 

Rektorn för elevens ordinarie skola är elevens rektor under tiden på resursskola, det kräver ett 
nära samarbete mellan den ordinarie skolans elevhälsoteam och resursskolans personal. 

Personalansvaret föreslås ligga på den rektor där undervisningen sker, medan kostnaden 
konteras på ansvar 6000. 

Besparingar
Det ligger en motsättning i att utöka en resursskola och samtidigt tänka sig en ekonomisk 
besparing. Utsikterna för möjligheterna att omfördela resurser inom organisationen bedöms 
vara små eller obefintliga. 

En särskild undervisningsgrupp med hög kvalité i linje med kommunens vision om att ge 
”varje barn en god start i livet och fortsatt goda förutsättningar genom skolåren” kräver 
behöriga lärare med kompetens och erfarenhet att möta dessa elever. 

Den stora vinsten med en resurskola är inte ekonomisk besparing utan snarare vinningar i form 
av bättre arbetsmiljö och studiero på berörda enheter inom grundskolans verksamheter. 
Vinsten ligger även i att de elever som får undervisning på resursskolan får ökade möjligheter 
att komma vidare i utbildningssystemet. 

En resursskola är främst är en långsiktig besparing då det kan få betydande 
kommunekonomiska konsekvenser om vi inte sätter in de nödvändiga insatserna så tidigt som 
möjligt för att ge varje elev en chans att lyckas. En elev som inte ges rätt förutsättningar för en 
trygg och anpassad undervisning kanske inte når behörighet till gymnasiet och/eller behöver 
arbetsmarknadsåtgärder mm som kan ge till följd att kommunen får betydande kostnader 
under lång tid framöver.

Ann-Christine Johansson Gunilla Abrahamsson 
Barn- och ungdomschef Administr chef
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