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Riktlinjer för kommunalt hemsändningsbidrag  

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjerna för hemsändningsbidraget som beslutades 18 dec 2015 i linje 

med ”Serviceplan för Mörbylånga kommun 2015-2020” har ej uppdaterats 

genom åren vilket medför att vi har fel belopp som ersättning för 

hemsändningarna. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för hemsändningsbidrag, daterad den 23 april 2020 

Tjänsteskrivelse daterad 23 april 2020     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Nuvarande riktlinje beviljar ett bidrag på 120 kr per hemsändning där 

kommunen från regionen rekvirerar 50 %. Detta innebär att kommunen får 

stöd med 60 kr per hemsändning från regionen. Kommunen faktureras idag 

160 kr per hemsändning vilket innebär att kommunen får 60 kr från regionen 

och betalar 100 kr själva. Regionen beviljar i dagsläget 50 % upp till 200 kr 

per hemsändning. Förslag till beslut är att öka hemsändningsbidraget till 200 

kr. Då rekvirerar kommunen 100 kr från regionen och står fortfarande för 

100 kr själva men anslutna handlare får en högre. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Höj hemsändningsbidraget till 160 kr. Då sjunker kommunens kostnader till 

80 kr per hemsändning men vi ökar bidraget från regionen till 80 kr och 

handlarna får samma ersättning som dom fakturerar idag. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Hemsändning av dagligvaror ökar delaktigheten och tryggheten för boende 

på landsbygden som inte själva har möjlighet att ta sig till en detaljhandel. 

Det föreslagna beslutet gör butikens utbud tillgängligt för alla även om hög 

ålder eller en funktionsnedsättning påverkar den egna förmågan till rörlighet. 

Beslutet inverkar inte negativt på något av de övriga perspektiven. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ändringar i riktlinjer för kommunalt hemsändningsbidrag antas.     
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Ann Willsund 

Kommundirektör 

Peter Marklund 

Näringslivschef 

Fattat beslut expedieras till: 

"[Skriv text här]"  
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Bakgrund  

I serviceplanen för Mörbylånga kommun antagen av kommunfullmäktige 

2015-11-17 står angivet att kommunen ska återuppta verksamheten med 

hemsändningsbidrag, med omarbetade riktlinjer. 

Enligt förordningen (2008:284) om stöd till kommersiell service kan detta 

lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis 

bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll. I Kalmar län rekvirerar 

kommunerna detta stöd från Regionförbundet Region Kalmar. 

Regionförbundet i Kalmar län antog 2015-06-05 nya riktlinjer för 

utbetalning av hemsändningsbidrag. Dessa ligger till grund för nedanstående 

kommunala riktlinjer. Stödet uppgår till 50 % av 200 kr. 

Målgrupp 

Ersättning ges för hemsändning till permanent boende i kommunen där ingen 

i hushållet kan ta sig till butiken på grund av att man, som äldre eller 

funktionshindrad, inte har bil eller körkort, eller att man på grund av ålder 

eller funktionshinder inte har möjlighet att själv göra sina inköp.  

Hemsändning betraktas som en tjänst som ska behovsprövas. Behovs-

prövningen utförs lämpligen av biståndshandläggare eller enhetschef för 

hemtjänsten. 

Varuslag 

Hemsändning begränsas till att omfatta dagligvaror. 

Hemsändningsfrekvens 

Högst en hemsändning per vecka och hushåll. 

Val av leverantör  

Varorna ska beställas från närmaste butik som har hemsändningsservice.  

Om hushållet befinner sig längre än 15 km från närmaste butik, kan en 

varubuss hantera leveranserna, om denna är godkänd som 

hemsändningsleverantör. Bidraget till varubuss utbetalas en gång per by och 

vecka. 

Bidragsbelopp 

Bidraget utgör 120 kr 200 kr per hemsändning, och faktureras kommunen i 

efterhand. Region Kalmar län har möjlighet att lämna stöd upp till 200 

kronor per leverans förutsatt att kommunen delfinansierar med 50 %. 

Utbetalning 

Utförda leveranser ska noteras på särskild lista. Listan redovisas kvartalsvis 

till Mörbylånga kommun som betalar ersättning till handlaren senast 30 

dagar efter mottagen komplett redovisning. 
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Köpekontrakt del av Björnhovda 25:2, Hållbar plats  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 25:2, HållBar Plats till 

BoKlok Mark och exploatering AB. Ytan som upplåts uppgår till cirka 

7 300 m² och Boklok avser att uppföra 34 bostadsrättslägenheter.  

Tidigare tecknat köpekontrakt uppgav att tillträde skulle ske inom 18 

månader från laga kraftvunnet köpekontrakt, detta har vi nu ändrat till 24 

månader efter önskemål från BoKlok. Boklok önskade förlänga tiden för att 

säkerställa möjligheten att hinna genomföra projektet. I övrigt är avtalet 

oförändrat.        

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 16 mars 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 april 2020     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Exploateringen verkar positivt för Mörbylånga kommuns utveckling och 

särskilt Färjestaden.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Bostadsbyggande påverkar folkhälsan och tryggheten positivt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet. 

3. Kommunstyrelsens beslut § 86 från den 7 april 2020 upphävs.         

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 
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Fattat beslut expedieras till: 

BoKlok Mark och Exploatering, Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö 

Mark- och exploatering 
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KÖPEKONTRAKT 
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Datum  
2020-03-16 

Referens 
KS 2020/000127 

Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 
Mörbylånga, nedan kallad kommunen, säljer härmed till BoKlok Mark 
och Exploatering AB (556979-7516), Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö, 
nedan kallad köparen, del av fastigheten Björnhovda 25:2 i Mörbylånga 
kommun, nedan kallad fastigheten, ca 7 300 kvadratmeter kvartersmark, 
rödmarkerad enligt bilaga 1. 
Köparen avser uppföra ca 34st lägenheter i bostadsrättsform, enligt 
förslag redovisade i bilaga 2, enligt Detaljplan för del av Björnhovda 
25:2, hållBARplats Järnvägsgatan. 
Överlåtelsen sker på följande villkor: 

1. Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheten är:
TRE MILJONER ETT HUNDRA TUSEN KRONOR 
(3.100.000 SEK). 

2. Betalning
Köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen. Denna dag övergår också
äganderätten till fastigheten till köparen. När köparen slutbetalt
köpeskillingen överlämnar kommunen kvitterat köpebrev samt övriga
handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart.
Kommunen får säga upp detta avtal, helt eller delvis, om betalning inte 
sker enligt denna klausul. En sådan uppsägning berättigar inte köparen till 
något skadestånd. 

3. Tillträde
Köparen äger tillträde till fastigheten efter kommunstyrelsens beslut vunnit laga 
kraft, när köpeskilling erlagts och fastighetsbildningen vunnit laga kraft eller efter 
överenskommelse. Tillträde ska ske senast tjugofyra (24) månader efter att detta 
köpekontrakt vunnit laga kraft, eller enligt överenskommelse mellan parterna.

4. Förrättningskostnader
Kommunen ansvarar nödvändig fastighetsbildning. Samtliga övriga
kostnader för förvärvet såsom lagfart, stämpelskatt etc. samt eventuellt
andra kostnader betalas av köparen.
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5. Fastighetens tillstånd
Kommunen garanterar att fastigheten

inte är belastade med några inteckningar, servitut, arrenden eller andra 
nyttjanderätter. 
är fri från miljöfarligt avfall, d v s att fastigheten är lämplig för känslig 
markanvändning. 

Köparen har givits möjlighet att inspektera fastigheten och är därmed väl 
informerad om dess individuella status. Köparen avstår härmed från alla 
eventuella skadeståndsanspråk mot kommunen gällande fastighetens 
fysiska tillstånd utöver förutom ovanstående garantier. 

6. Dagvatten
För ny bebyggelse i Färjestaden ska potentiellt förorenat dagvatten,
exempelvis från trafikytor, renas innan det släpps ut i Kalmarsund. En
sådan rening och en utjämning av stora dagvattenflöden kan krävas på
kvartersmark innan dagvattnet släpps ut i den kommunala
dagvattenanläggningen.

7. Påbörjande av byggnation
Köparen ska påbörja byggnation på fastigheten i enlighet med fastställd
detaljplan inom tolv (12) månader efter att tillträde till fastigheten skett,
eller enligt överenskommelse mellan parterna.
Om köparen inte fullgör detta åtagande äger kommunen rätt att säga upp 
avtalet, helt eller delvis. En sådan uppsägning berättigar inte köparen till 
något skadestånd. 

8. Avtalstid
Detta avtal gäller 24 månader efter att avtalet vunnit laga kraft, med 
möjlighet till förlängning. Köparen ska skriftligen underrätta kommunen om 
förlängning av avtalet, en sådan förlängning godkännas av 
kommunstyrelsen. Om ingen förlängning görs avträder sig köparen 
ensamrätten att förvärva fastigheten. 

9. Överlåtelse
Köparen äger rätt att överlåta detta avtal till annan part, som då övertar 
köparens samtliga rättigheter och skyldigheter. Sådan överlåtelse ska 
meddelas kommunen skriftligt och ska godkännas av Kommunstyrelsen. 

10. Skatter och avgifter
Skatter och andra avgifter samt inkomster för fastigheten betalas respektive
mottages av kommunen för tiden fram till tillträdesdagen och därefter av
köparen.
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11. Hävning 
Köparen kan innan tillträde häva detta avtal om köparen inte erhåller 
nödvändiga bygglov och marklov eller om köparen bedömer att det inte 
finns förutsättningar för att starta projektet. 
Om någon av parterna säger upp detta avtal enligt ovan punkt 2, 7, 11 
eller 13 berättigar inte någon av parterna något skadestånd. 

12. Tvist 
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

13. Godkännande av kommunstyrelsen 
Detta avtal gäller under förutsättning av godkännande av 
Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun och enligt Skanska/BoKlok 
Mark och Exploaterings ABs interna beslutsordning.  
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 
 
Mörbylånga den              den 
För Mörbylånga kommun  För BoKlok Mark och Exploatering AB 
 
 
.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk  Lars Chrintz-Gath 
Kommunstyrelsens ordförande Firmatecknare 
 
 
.............................................. ............................................. 
Ann Willsund   Malin Olsson 
Kommundirektör  Firmatecknare 
 
 
Bilagor 
 
1 Plankarta över aktuell del av Björnhovda 25:2, daterad 2020-03-16 
2  Förslag till byggnation, daterad 2020-03-16. 
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§ 86 Dnr KS 2020/000127  

Köpekontrakt del av Björnhovda 25:2, Hållbar plats 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 25:2, HållBar Plats till BoKlok 

Mark och exploatering AB. Ytan som upplåts uppgår till cirka 7 300 m² och 

Boklok avser att uppföra 34 bostadsrättslägenheter.      

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 6 mars 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 2020.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

BoKlok Mark och Exploatering, Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö 

Mark- och exploatering 
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Tillägg köpekontrakt - Del av fastigheten Björnhovda 
25:2  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun har sålt del av Björnhovda 25:2, intill Gullvivegatan i 

Färjestaden till NCC Sverige AB för uppförande av lägenheter. Detaljplanen 

har nu vunnit laga kraft och en lantmäteriförrättning pågår. I det ursprungliga 

köpekontraktet uppgavs en areal om cirka 6 400 kvadratmeter, efter 

lantmäteriförrättningens avslut kommer arealen uppgå till 7 416 

kvadratmeter därför upprättar vi nu ett tilläggsavtal som korrigerar detta.     

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 30 november 2016. 

Tilläggsavtal, daterat den 20 april 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 april 2020.    

     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Exploateringen verkar positivt för Mörbylånga kommuns utveckling och 

särskilt Färjestaden.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Ärendet påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Tilläggsavtal godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.     

     

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringsstrateg 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 
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Fattat beslut expedieras till: 

NCC Sverige AB, Tullbron 1, 392 32 Kalmar 

Mark- och exploatering. 
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Datum 
2020-04-20 

Dnr 
KS 2019/000171 

Mellan Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 
Mörbylånga, nedan kallad kommunen, och NCC Sverige AB (556613-4929), 
Tullbron 1, 392 32 Kalmar, nedan kallad köparen har följande tilläggsavtal 
tecknats: 

Detta avtal kompletterar ett tidigare tecknat köpekontrakt, med kommunens 
diarienummer 2016/001117-253, gällande köp av del av kommunens fastighet 
Björnhovda 25:2, nedan kallad Köpekontraktet. 

1. Ändring i Köpekontraktet

Areal 
Ursprungsavtalet angav en uppskattad areal om 6 400 kvadratmeter. Den 
slutliga arealen kommer efter fastighetsbildningens avslut uppgå till 7 416 
kvadratmeter enligt bilaga 1. 
Punkt 1. Köpeskilling 
Köpeskillingen regleras enligt Köpekontraktet och uppgår till: 
SJUHUNDRA TJUGO TUSEN KRONOR, (720 000 SEK).   
I enlighet med köpekontraktet har köpeskillingen räknats upp med 
konsumentprisindex (KPI febr. 2020) baserat på den slutliga arealen. 
Om inte köp görs under år 2020, ska ovanstående köpeskilling räknas upp 
med KPI (SCB med basår 1980), med KPI för februari som bas. 

2. Kommunens ansvar (ny punkt)
Kommunen ansvarar för följande åtgärder avseende kommunal infrastruktur:

• att flytta två belysningsstolpar markerade på bilaga 2, samt i samband
med detta ta bort den gamla busshållplatsen och justera vägdiket vid
den södra av de två belysningsstolparna.

• att ansvara för vägavvattning och sköta områden markerade med rött
på bilaga 2.

I övrigt är villkoren oförändrade 

_____________________________________________________________ 
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Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Mörbylånga den   den 
För Mörbylånga kommun För NCC Sverige AB 

.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk Henrik Landelius  
Kommunstyrelsens Ordförande För NCC Sverige AB 

..............................................                  .............................................. 
Ann Willsund                                          För NCC Sverige AB 
Kommundirektör 
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Förlängning av köpekontrakt - Del av Björnhovda 25:2 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun har sålt del av Björnhovda 25:2, intill Gullvivegatan i 

Färjestaden till NCC Sverige AB för uppförande av lägenheter. I dagsläget är 

det tecknade köpekontraktet förlängt till och med februari 2021. På grund av 

rådande omständigheter gällande coronapandemin så har planerad 

produktionsstart kvartal 3 2020 fått skjutas på, då genomförandetiden inte 

går att säkerställa. Därför ersätter Mörbylånga kommun den tidigare 

förlängningen med en ny förlängning som gäller till och med februari 2022.     

Beslutsunderlag 

Förlängning, daterat den 20 april 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 april 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Exploateringen verkar positivt för Mörbylånga kommuns utveckling och 

särskilt Färjestaden.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Ärendet påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Förlängningen godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

förlängningen.       

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 
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Fattat beslut expedieras till: 

NCC Sverige AB, Tullbron 1, 392 32 Kalmar 

Mark- och exploatering. 
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 NCC Sverige AB 

Tullbron 1 
392 33 Kalmar 

 

Förlängning av Köpekontrakt 
NCC Sverige AB har via e-brev, den 17 april 2020 sökt förlängning av 
mellan parterna tidigare tecknat Köpekontrakt, Dnr: 2016/001117-253, ca 6 
400 kvadratmeter, avseende kommunens fastighet Björnhovda 25:2, i 
Färjestaden, Mörbylånga kommun. Idag gällande förlängning av avtalet 
utgår 2021-02-04. 
 
Den här förlängningen ersätter härmed tidigare tecknad förlängning daterad 
2019-10-03. 
 
Mörbylånga kommun förlänger avtalstiden till 2022-02-04. 
 
Denna skrivelse har upprättats i två exemplar varav parterna tagit varsitt. 
 
Bilaga: E-brev, daterat 2020-04-17 

Mörbylånga den 
För Mörbylånga kommun  

 
……………………………….. 
Matilda Wärenfalk 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
……………………………….. 
Ann Willsund 
Kommundirektör   
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Hej!

Med detta mail ansöker NCC Sverige AB om förlängning av köpekontraktet med refnr 2016/001117-
253
gällande del av fastigheten Björnhovda 25:2 i Mörbylånga kommun
(Gullvivegatan, fastighetsbeteckning efter avstyckning Björnhovda 25:455).

På grund av rådande omständigheter gällande Coronapandemin så har planerad produktionsstart Q3
2020 fått skjutas på,
då genomförandetiden inte går att säkerställa.

Angående kompletterande köpekontrakt så skulle jag meddela vem som är firmatecknare.
Firmatecknare är Henrik Landelius, Affärsområdeschef, NCC Building Sweden.   

 Med vänlig hälsning

Helena Larson
Affärschef

NCC Building Sweden 
Kalmar 
Tullbron 1 
392 33 Kalmar 
Besöksadress
Tullbron 1 
ncc.se

Mob 070-2092065
helena.larson@ncc.se
Org.nr 556613-4929
Bolagets säte Solna
VAT nr SE556613492901

För mer information, besök vår blogg eller följ oss på: 

Bilaga 1

mailto:helena.larson@ncc.se
mailto:Eve-Linn.Nilsson@morbylanga.se
http://ncc.se/
http://beyondconstruction.se/
https://www.facebook.com/ncc.ab/
https://www.linkedin.com/company/ncc
https://twitter.com/NCC_AB
https://www.youtube.com/NCCwebmaster
https://www.instagram.com/ncc_ab/
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv  

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen finns sedan 2013 ett tillägg till det så kallade balanskravet, 

det vill säga kravet på att en kommuns intäkter ska överstiga dess kostnader. 

Tillägget benämns resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet är att en kommun 

ska kunna bygga upp en reserv under ekonomiskt goda tider som kan 

användas under år med en svagare skatteunderlagsutveckling, enligt den 

definition för lågkonjunktur som fastställts. Varje kommun som vill tillämpa 

RUR ska besluta om riktlinjer för detta. Kommunfullmäktige i Mörbylånga 

beslutade om sådana riktlinjer den 26 november 2013. Riktlinjerna ska enligt 

beslutet uppdateras varje ny mandatperiod.   

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 

personer det vill säga kommunkoncernen. Det är fullmäktiges uppgift att 

besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning för kommunen. 

Om kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta 

hanteringen av den. 

Uppdateringen av de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna från år 

2013 består i att Mörbylånga kommuns långsiktiga mål för god ekonomisk 

hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt 

perspektiv har plockats bort från riktlinjerna. Dessa återfinns i stället i 

dokumentet styrprinciper som sammanfattar Mörbylånga kommuns 

styrmodell. 

För att öka Mörbylånga kommuns ekonomiska handlingsfrihet i samband 

med en lågkonjunktur föreslås förändrade riktlinjer för tillämpningen av 

resultatutjämningsreserven (RUR). Enligt förslaget får Mörbylånga kommun 

disponera medlen i resultatutjämningsreserven om balanskravsresultatet är 

negativt till skillnad mot nu gällande endast när den genomsnittliga 

utvecklingen av skatteunderlaget understiger riket de senaste 10 åren. Detta 

gäller både i budget och i bokslut. I nu gällande riktlinjer krävs också att 

prognosen för skatteunderlagsutvecklingen under budgetarbetet understiger 

det 10-åriga snittet med mer än två procent för att disponering av RUR ska 

kunna budgeteras. Kravet att prognosen ska understiga med mer än två 
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procent har tagits bort och kvar finns endast kravet att 

skatteunderlagsprognosen ska understiga det tioåriga genomsnittet. 

Den andra förändringen är att RUR får tas i anspråk med 60 procent under 

första året av en lågkonjunktur, max 50 procent av återstående andra året och 

resterande delen tredje året. I nu gällande riktlinjer får reserven endast 

användas en gång per konjunkturnedgång. Att större delen av reserven får 

användas första året beror på att behovet bedöms vara störst första året och 

de kommande åren finns större möjligheter att hinna anpassa verksamheten 

till konjunkturnedgången. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2, på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 

antas.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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1. God ekonomisk hushållning  

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 

personer det vill säga kommunkoncernen. Det är fullmäktiges uppgift att 

besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning för kommunen. 

Om kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta 

hanteringen av den.  

1.1 Definition 

Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje 

generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva 

beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska 

kunna ersättas.  

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans 

mellan löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader bör 

därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. Om 

förbrukningen under ett år uppgår till mer än intäkterna innebär det att 

kommande år, eller kommande generationer, måste betala för denna 

överkonsumtion.  

En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av 

ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen 

ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. 

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet, vilket 

innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Detta innebär att det inte är 

tillräckligt att i resultatet uppnå balanskravet, utan för att kravet på en god 

ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som 

realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt. 

1.2 Två perspektiv 

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden 

samt att hushålla över tiden. Ekonomi ska vägas mot verksamhet på kort sikt 

och mot verksamhetens behov på längre sikt. Vidare har begreppet god 

ekonomisk hushållning både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv. 

Det finansiella perspektivet innebär att varje generation själv ska bära 

kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen 

generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har 

förbrukat. Kommunen måste ange en ambitionsnivå för den egna finansiella 

utvecklingen och ställningen i form av finansiella mål.  

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen måste bedriva sin 

verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna 

skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa 

detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat 

och effekter.  

Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter samt årsredovisning syftar 

till att identifiera hur väl kommunen lever upp till god ekonomisk 

hushållning. Kommunens revisorer ska göra en bedömning om resultatet i 

delårsrapport och årsredovisning är förenliga med beslutade finansiella mål. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-04-20 
 

 
Sida 

4(6) 
 

 

1.2.1 Finansiellt perspektiv 

Enligt kommunallagen ska kommunerna i samband med budgeten ange 

finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning. De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna 

eller ramarna för den kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns 

ekonomiska situation. Vidare ska de finansiella målen ange en ambitionsnivå 

för kommunens finansiella utveckling och ställning.  

Mörbylånga kommuns långsiktiga mål beslutas i denna policy en gång per 

mandatperiod medan finansiella delmål beslutas i budgetarbetet för 

respektive år. Målen är framtagna utifrån Mörbylånga kommuns ekonomiska 

situation och ställning och är tänkta att skapa förutsättningar för kommunen 

att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning.  

De långsiktiga finansiella målen för Mörbylånga kommun är: 

 Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag över en rullande femårsperiod. Detta innebär att 

verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto i förhållande till 

skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning inte får 

överstiga 98% över en rullande femårsperiod. 

 Kommunens investeringar avseende skattefinansierad verksamhet ska 

vara självfinansierade. Lånefinansiering medges i de fall kapital-

kostnaderna täcks inom taxor och avgifter för investeringen. (fjärrvärme, 

exploatering och VA).  

 Soliditeten inklusive pensionsåtagande, ska i ett längre perspektiv uppgå 

till motsvarande genomsnittet för Sveriges kommuner (26,0% 2018). 

Mörbylånga kommuns ekonomiska situation präglas av en hög låneskuld och 

ett behov framtida investeringar vilket kräver ett resultat som kan bidra till 

finansieringen av investeringar samt amortering av låneskulden.  

1.2.2 Verksamhetsperspektiv 

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop 

på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna 

används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Verksamhets-

perspektivet tar sikte på förmågan att bedriva verksamheten på ett 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att styra verksamheten behövs 

regelverk, planer och policys för det interna arbetet. De kan avse 

kvalitetsfrågor, investeringar, upphandlingar, kompetensbehov etc. Målen 

och riktlinjerna ska vara tydliga och mätbara och ska utvärderas. 

Verksamhetsmål syftar till att staka ut den politiska färdriktningen, ge stöd 

för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt samt 

att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till.  

De övergripande strategierna och målen för kommunens arbete är framtagna 

i syfte att förverkliga Mörbylånga kommuns vision: ”Mörbylånga – en 

kommun där vi växer, lever och verkar tillsammans. Här skapar vi goda 

förutsättningar för vår framtid, trygghet och fritid.”  

Mörbylånga kommun tillämpar principerna för målstyrning efter 

uppföljningsmodellen ”balanserat styrkort”. De kommunövergripande målen 
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omfattar fyra olika perspektiv som är Medborgare, Hållbar utveckling, 

Medarbetare och Ekonomi.  

Perspektiven ”Medborgare” och ” Hållbar utveckling” riktar sig utåt till 

invånare, företag och andra intressenter som verkar i kommunen och 

omfattas av kommunalt finansierande tjänster eller kommunens 

myndighetsutövning. Perspektiven ger uttryck för vad som utlovas till 

kommuninvånarna, hur ett hållbart samhälle byggs både för dagens och 

morgondagens behov, förväntningar och utmaningar.  

Perspektiven ”Medarbetare” och ”Ekonomi” riktar sig inåt mot 

organisationen och beskriver förutsättningar för att kunna leverera god 

kommunal service till våra invånare. Perspektiven beskriver vad som stärker 

och utvecklar kompetenser och resurser och vad som gör kommunen till en 

attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Vidare ska 

ekonomiperspektivet svara på frågor hur effektiviteten kan ökas. 

2. Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Från och med 2013 är det enligt kommunallagen möjligt att under vissa 

angivna förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat till en 

resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan användas för att utjämna 

intäkter över en konjunkturcykel, det vill säga täcka underskott i samband 

med en framtida lågkonjunktur.  

Syftet med RUR är att kommunen ska kunna bygga upp en reserv under 

goda tider som kan användas under år med svag skatteunderlagsutveckling. 

RUR skapar större stabilitet för de kommunala verksamheterna genom att 

utjämna normala svängningar i skatteunderlaget. Med RUR kan kommunen 

vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av 

verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen.  

2.1 Reservering till RUR 

Kommunallagen reglerar hur stor den maximala avsättningen till RUR kan 

vara. Enligt reglerna får reservering till resultatutjämningsreserven göras 

med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets 

resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 

överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och statsbidrag. Om 

kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske i stället uppgå 

till 2 procent av summan av de ovan nämnda posterna. 

2.2 Disponering av RUR 

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv användas 

för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. För att definiera en 

konjunkturcykel kan utvecklingen av det underliggande skatteunderlaget 

användas. Mörbylånga kommun får disponera medlen i 

resultatutjämningsreserven om balanskravsresultatet är negativt. Detta gäller 

både i budget och i bokslut.  

Om prognosen för skatteunderlagsutvecklingen under budgetarbetet 

understiger det tioåriga genomsnittet kan en disponering av medel från RUR 

budgeteras. Dock under förutsättning att medlen från RUR används för att 
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täcka negativa resultat, vilket innebär så mycket som krävs för att 

balanskravsresultatet ska komma upp till noll, eller så långt som reserven 

räcker för att täcka det negativa resultatet.  

Eftersom kommunen aldrig vet hur lång en pågående lågkonjunktur kommer 

att vara är det inte tillåtet att disponera hela RUR under det första året av en 

lågkonjunktur utan en del av reserven sparas till de kommande åren. På så 

sätt kan kommunen mellan åren arbeta med olika kombinationer av åtgärder 

i verksamheten och disponeringen av RUR. Bedömningen är att behovet av 

att nyttja reserven kommer att vara störst det första året varmed större delen 

av reserven får nyttjas då. Därefter finns större möjligheter att hinna anpassa 

verksamheten till konjunkturnedgången. 

Maximalt 60 procent av RUR får tas i anspråk det första året i en 

lågkonjunktur. Under det andra året får maximalt 50 procent av de 

återstående medlen tas i anspråk och under det tredje året får hela den 

resterande reserven tas i anspråk. 

2.3 Tillämpning av RUR under löpande budgetår 

Beslut om att reservera medel till respektive disponera medel från RUR ska i 

första hand fattas i samband med besluten om budgeten.  

För en budget är de formella kraven inte specificerade på samma 

detaljeringsnivå som för en årsredovisning. I budgeten ska presenteras en 

”balanskravsutredning” som på ett tydligt sätt anger de justeringsposter som 

utifrån budgetförutsättningarna är aktuella, liksom de olika 

summeringsnivåerna. 

I samband med behandling av ombudgeteringen, delårsrapport och 

uppföljningar kan kommunen behöva fatta beslut om en omprövning av 

reservering respektive disponering.  

2.4 Balanskravsutredning 

I förvaltningsberättelsen ska en utvärdering göras om antagna mål och 

riktlinjer uppnåtts och följts. Även den ekonomiska ställningen ska 

utvärderas. Dessutom är det obligatoriskt att sammanställa en 

balanskravsutredning som definierar ”Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar” och i förekommande fall redovisa förändringen av 

RUR. Av balanskravsutredningen ska ”Årets balanskravsresultat” framgå.  

I förvaltningsberättelsen ska det framgå om kommunen har negativa 

balanskravsresultat att reglera från tidigare år. Finns det inget underskott från 

tidigare år att reglera räcker det dock att ange att kommunen inte har något 

balanskravsunderskott.  

2.5 Extern redovisning av RUR 

Resultatutjämningsreserven redovisas som en delpost under kommunens 

egna kapital i balansräkningen. Eftersom reserven enbart är en delpost 

redovisas inte förändringar av reserven över resultaträkningen, vilket innebär 

att reserveringen inte påverkar kommunens resultat. 
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Barnomsorgstaxa i Mörbylånga kommun från och med 
2020-08-01 med årlig indexuppräkning  

Taxan tillämpas för plats på förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) 

samt på fritidshem. 

Så här är taxan uppbyggd: 

 Avgiftens storlek grundas på uppgifter om hushållets bruttoinkomst. 

Ändrade förhållanden anmäls snarast. Ändring görs via e-tjänst. 

 Avgift tas ut 12 månader per år. 

 Vid nyplacering på förskola eller i familjedaghem är inskolningen 

avgiftsfri de två första veckorna. 

 Uppsägning av plats ska ske skriftligt minst två månader innan barnet 

slutar. Om uppsägningen inte inkommit i tid utgår avgift. Uppsägningen 

görs via e-tjänst och måste godkännas av båda vårdnadshavarna.  

 En preliminär debitering sker för innevarande månad. Slutlig avräkning 

sker månaden efter. 

 För barn i behov av särskilt stöd, som placerats i förskoleverksamhet 

enligt bestämmelserna i skollagen och som har en vistelsetid på 15 

timmar/vecka, betalas ingen avgift. För tid utöver 15 timmar/vecka 

betalas avgift enligt tabellen för fritidshem. 

 För 3-5 åringar i förskola och pedagogisk omsorg som har vistelsetid 

överstigande 15 timmar/vecka, betalas avgift enligt tabellen för 

fritidshem. Detta motsvarar en avgiftsreduktion på 15 timmar/vecka och 

gäller under augusti-maj. Under juni och juli utgår ordinarie avgift enligt 

tabellen för förskola och pedagogisk omsorg. 

 Barn till arbetssökande vårdnadshavare får lämnas upp till 25 

timmar/vecka på förskola och i pedagogisk omsorg. Beroende på barnets 

ålder betalas avgift enligt tabellen för förskoleverksamhet. 

 För hushåll med en bruttoinkomst på mindre än 10 000 kr/månad utgår 

ingen avgift. 

 Det yngsta barnet räknas som barn 1. 

 Avgiftstaxan baseras på hushållets bruttoinkomst, vilket innebär att båda 

personernas inkomster är avgiftsgrundande även i de fall där ensam 

vårdnadshavare sammanbor med person med vilken han/hon inte har 

gemensamma barn.  
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 Vid delad vårdnad finns möjligheten till delad faktura. I dessa fall delas 

inkomsttaket på hälften av respektive hushåll.  

 I samband med en placering upprättas ett kontrakt mellan 

vårdnadshavare och kommunen. Det finns två typer av kontrakt inom 

förskola och pedagogisk omsorg, deltid eller heltid. Vårdnadshavare 

meddelar skoladministratör vid byte av kontraktstyp. Kontraktet avser 

minst en månad.   

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) förändras årligen genom 

index enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 

tillämpar maxtaxa. Inkomsttaket för 2020 är 49 280 kronor. Beloppen nedan 

avser år 2020.  

Vistelsetid mer än 15 timmar per vecka (heltid) 

Förskola/Pedagogisk 

omsorg 

Avgiftstak Dock högst 

Barn 1 3 % 1478 kr 

Barn 2 2 % 986 kr 

Barn 3 1 % 493 kr 

Vistelsetid 15 timmar per vecka eller mindre (deltid) 

Förskola/Pedagogisk 

omsorg 

Avgiftstak Dock högst 

Barn 1 2 % 986 kr 

Barn 2 1 % 493 kr 

Barn 3 1 % 493 kr 

Fritidshem 

Fritidshem Avgiftstak Dock högst 

Barn 1 2 % 986 kr 

Barn 2 1 % 493 kr 

Barn 3 1 % 493 kr 

 

Med förskola jämställs även pedagogisk omsorg (familjedaghem). 

Lovplats för skolbarn: 100 kr per bokad dag. 

Sammanlagda bruttoinkomster 

Hushållets sammanlagda bruttoinkomster är avgiftsgrundande. Utöver 

förvärvsinkomster hör även följande ersättningar och bidrag till den 

avgiftsgrundande bruttoinkomsten. 

 Arbetslöshetsersättning 

 Kontant arbetsmarknadsstöd 

 Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning 

 Särskilt vuxenstudiestöd 
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 Föräldrapenning 

 Sjukpenning 

 Sjukersättning 

 Pension (ej barnpension) 

 Vårdbidrag för handikappat barn, arvodesdelen 

 Familjebidrag i form av familjepenning 

 Dagpenning vid repetitionsutbildning 

Egen företagares inkomster beräknas med utgångspunkt från den av 

försäkringskassan fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt 

föregående års taxering. Då föräldrar under den period för vilken avgiften 

fastställs, kan antas ha inkomst med olika månadsbelopp (studerandes 

inkomst av förvärvsarbete, överskott inom byggnadsverksamhet med mera) 

beräknas vid periodens början den sammanlagda inkomsten vilken därefter 

delas med periodens månadsantal. Avgiften bestäms mot den framräknade 

inkomst hos vilken barnet är folkbokfört, om ingen annan överenskommelse 

finns. Inkomsterna kontrolleras regelbundet, varvid nya uppgifter ska 

lämnas. Om ny inkomstuppgift inte inkommer inom föreskriven tid, 

debiteras högsta månadsavgift tills inkomstuppgift inkommit. 

Inkomstjämförelse 

Varje år görs en jämförelse mellan föräldrarnas inkomstuppgifter som 

lämnats till oss och skattemyndighetens uppgift om deklarerad inkomst. Om 

det vid kontrollen visar sig att man har betalat för lite eller för mycket i 

avgift kommer en avgiftsjustering att ske i form av en retroaktiv faktura 

alternativt en återbetalning. Den uppgift vi får från skattemyndigheten är den 

totala inkomsten av förvärvs respektive rörelse/näringsverksamhet före 

avdrag. 
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Reviderad barnomsorgstaxa från och med 2020-08-01  

Beskrivning av ärendet 

Barnomsorgstaxans utformning måste revideras i och med införandet av ett 

nytt administrativt system.     

Beslutsunderlag 

Barnomsorgstaxa i Mörbylånga kommun från och med 2020-08-01 med 

årlig indexuppräkning, daterad den 31 mars 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Avgiftsreduktionen för 3-5 åringar i förskola och pedagogisk omsorg 

föreslås gälla under perioden augusti-maj. Det innebär att reduktionen även 

fortsättningsvis gäller under tio månader per år.  

Vid delad vårdnad finns en möjlighet till delad faktura. I dessa fall delas 

inkomsttaket på hälften av respektive hushåll. Tidigare beräknades avgiften 

utifrån hushållet där barnet är folkbokfört.  

I samband med en placering upprättas ett kontrakt mellan vårdnadshavare 

och kommunen. Det finns två typer av kontrakt inom förskola och 

pedagogisk omsorg, deltid eller heltid. Vårdnadshavare meddelar 

skoladministratör vid byte av kontraktstyp. Kontraktet avser minst en månad.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 

beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reviderad barnomsorgstaxa i Mörbylånga kommun från och med 2020-08-

01 godkänns.      

David Idermark 

Skolchef 

Jonna Åberg 

Controller 
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§ 55 Dnr UN 2020/000072  

Reviderad barnomsorgstaxa från och med den 1 augusti 
2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barnomsorgstaxans utformning måste revideras i och med införandet av ett nytt 

administrativt system.     

Beslutsunderlag 

Barnomsorgstaxa i Mörbylånga kommun från och med den 1 augusti 2020 med 

årlig indexuppräkning, daterad den 31 mars 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2020.    

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Reviderad barnomsorgstaxa i Mörbylånga kommun godkänns att gälla från 

och med den 1 augusti 2020.      

_____ 
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Reviderade taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE)  

Beskrivning av ärendet 

Taxan ska antas av kommunfullmäktige i Borgholms och Mörbylånga 

kommuner och själva ansvaret ligger på Räddningstjänst Öland i Ölands 

kommunalförbund.     

Beslutsunderlag 

Förslag till förändring av taxor etc daterad den 5 februari 2020. 

Ölands kommunalförbunds § 9 från den 27 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Den taxekonstruktion som kommunen har i dag täcker inte de kostnader som 

organisationen har för myndighetsområdet. Kommunen är enligt kommunal-

lagen inte skyldig att ta ut avgifter enligt LSO/LBE utan kan välja att helt 

eller delvis skattefinansiera verksamheten. Om man däremot vill att verk-

samheten till större del ska bära sina kostnader behöver taxekonstruktionen 

göras om och avgifterna höjas. De nya taxorna har räknats fram med hjälp av 

det underlag som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog fram under 

2016 och som kan användas som stöd för kommunerna vid konstruktion av 

taxor vid myndighetsutövning enligt LSO och LBE. Förslaget består av nya 

taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på en tidsuppskattning för 

olika ärendetyper och beräkning av handläggningskostnad per timme.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Förslag till nya taxor för myndighetsärenden enligt LSO och LBE 

godkänns och ska gälla från och med den 1 januari 2021.     

Charlotta Rasmusson 

Administrativ chef 

Ann-Charlott Karlsson 

Kommunsekreterare 
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Förslag till förändring av taxor för tillsyn enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 

Förslag till beslut 
Att godkänna förslag till nya taxor för myndighetsärenden enligt LSO och LBE, gällande från 1 augusti 
2020. De ersätter tidigare beslutade taxor för tillsyn och tillstånd. 
 

Sammanfattning 
Den taxekonstruktion som kommunen har i dag täcker inte de kostnader som organisationen har för 
myndighetsområdet. Kommunen är enligt kommunallagen inte skyldig att ta ut avgifter enligt LSO/LBE 
utan kan välja att helt eller delvis skattefinansiera verksamheten. Om man däremot vill att 
verksamheten till större del ska bära sina kostnader behöver taxekonstruktionen göras om och 
avgifterna höjas.  
 
De nya taxorna har räknats fram med hjälp av det underlag som Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) tog fram under 2016 och som kan användas som stöd för kommunerna vid konstruktion av taxor 
vid myndighetsutövning enligt LSO och LBE. 
 
Förslaget består av nya taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på en tidsuppskattning för 
olika ärendetyper och beräkning av handläggningskostnad per timme.  
 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
De senaste åren har tillsynsmetodiken förändrats en hel del, främst efter det att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) tog fram en ny tillsynshandbok. Förändringarna handlar bland 
annat om att utredningsarbetet är mer omfattande i dag vilket gör att ärendet i genomsnitt tar längre 
tid. Dessutom går fler ärenden vidare till formella beslut som föreläggande eller förbud (ibland förenat 
med vite) jämfört med tidigare. Det läggs även mer tid vid kvalitetsgranskning och samråd för att 
säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning. 
 
Detta låg till grund för att modellen för räddningstjänstens tillsynstaxa reviderades från och med 1 
mars 2016, till att innehålla en grundavgift och en rörlig timtaxa. Från 1 januari 2018 reviderades 
timtaxan (både för tillsyn och tillstånd) för att bättre täcka in de dåvarande kostnaderna. Timtaxan 
indexuppräknas från 2019. 
 
Sedan dess har räddningstjänstens kostnader för tillsyn och tillstånd ökat ytterligare, utöver vad som 
täcks in av indexuppräkningarna. Främsta skälet till ökade kostnader är större krav på kompetens 
vilket kräver mer utbildning samt ökade kostnader för det verksamhetssystem som används för 
administrationen. 
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Utöver detta har räddningstjänsterna i Kalmar län genomfört ett arbete med att ta fram en gemensam 
taxemodell för tillsyn och tillstånd eftersom det bedöms bli tydligare mot den enskilde som i många fall 
bedriver verksamhet i flera av länets kommuner. 
 
I aktuellt förslag har timkostnaden reviderats för att täcka kostnaderna. Modellen för taxan är den 
gemensamma för hela Kalmar län. 
 
Formella grunder  
Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn och tillståndsgivning inom LSO/LBE. Detta regleras både i 
kommunallagen (2017:725) och i 5 kap 4§ LSO samt 27§ och 36§ LBE. För all kommunal verksamhet 
gäller självkostnadsprincipen som huvudregel. Det innebär att kommunen inte får ta ut en högre avgift 
än som svarar mot kostnaderna för tjänsterna. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon 
betydelse utan principen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet, dvs syftet med 
verksamheten får inte vara att ge vinst. Vid beräkning av självkostnaderna får alla relevanta direkta 
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. 
 
Enligt SKL’s tolkning ska beslut om taxan tas i kommunfullmäktige. Tillämpningen av taxan kan sedan 
fattas av tjänstemän efter delegation. Uppräkningen av timtaxan föreslås ske årligen enligt 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän. 
 
Alternativ 
Taxorna kan enligt SKL konstrueras på tre olika sätt: 
 
Alternativ ett är att differentiera taxan med avseende på olika ärendetyper. Fördelarna med detta är 
att tillsyner på mindre, enklare verksamheter inte blir lika dyra som på stora, komplexa verksamheter 
som till exempel industrilokaler eller samlingslokaler. Svårigheterna när det gäller tillsyn är att man inte 
på förhand kan förutse vilken arbetsinsats som kommer att krävas vid tillsyn på ett visst objekt. En 
liten verksamhet kan vara nog så komplicerad och generera mycket arbete i samband med tillsyn om 
det finns stora brister i brandskyddet. På samma sätt kan ett stort företag ha ett välskött brandskydd, 
vilket kan innebära en mindre arbetsinsats i samband med tillsynen. 
 
Alternativ två är en grundavgift kombinerat med en timtaxa för besöket (den modell räddningstjänsten 
tillämpar idag). Denna konstruktion är mer flexibel utifrån arbetsinsatsen, men våra erfarenheter visar 
att det inte i första hand är besöket som varierar i tid utan framför allt själva utredningsdelen. En annan 
utmaning med denna konstruktion är att handläggaren själv ska bedöma nedlagd tid som är en 
västenlig del av avgiften (timtaxan). Det kan finnas svårigheter att göra likvärdiga bedömningar av 
arbetsinsatsen vilket har visat sig med dagens konstruktion. 
 
Alternativ tre är en fast schabloniserad avgift. Denna konstruktion är enkel att använda och väldigt 
förutsägbar. En avgift – lika för alla. Nackdelen är att avgiften blir ett genomsnitt av den arbetsinsats 
som krävs. Det innebär att det i efterhand kommer att visa sig att vissa tillsyner har medfört en mindre 
arbetsinsats än genomsnittet och vissa har medfört en större arbetsinsats än genomsnittet. 
 

Förslag 
Förslaget bygger på alternativ ett enligt ovan med en taxekonstruktion som differentieras utifrån 
ärendetyp. För tillsyn LSO delas ärendena in enligt objektets verksamhetsklass (enligt BBR). Detta är 
en tydlig indelning vilket innebär att det är förutsägbart för den enskilde och enkelt för handläggarna. 
För tillstånd och tillsyn enligt LBE är indelningen gjord utifrån tillståndets storlek och komplexitet.  
 
De nya taxorna innebär en ökning av timkostnaden med ca 20%. Vilken förändring av debiterad tid för 
tillsyn förslaget innebär är svårt att säga eftersom tiden varierar mycket idag. Tillsyn sker hos 
verksamheterna i normalfallet som mest vart 3-4 år och ökningen bedöms därför inte innebära en 
alltför betungande kostnad för den enskilde. För tillståndsgivning enligt LBE är tidsuppskattningen i 
förslaget densamma som i dag, det vill säga ingen höjning görs, förutom av timtaxan. Detta eftersom 
det har visat sig att vi inom detta område redan ligger rätt i förhållande till den arbetsinsats som läggs 
ner. 
 
SKL anger att man antingen kan separera eller samordna tillsynerna inom LSO och LBE. I dag gör vi 
samordnade tillsyner där det är möjligt och det vill vi fortsätta med. 
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En ny handläggningskostnad per timme (timtaxa) har även räknats fram enligt SKL’s modell. Den nya 
timtaxan har beräknats till 1050 kr att jämföra med nuvarande timtaxa för LSO på 878 kr och för LBE 
på 878 kr. 
 
Indexuppräkning 
Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startåret (Basindex för 
augusti 2020 är ännu inte bestämt). För arbetskostnadsindex AKI, SNI 2007 S, gäller tidsserie för 
tjänstemän preliminära siffror. Justering av timtaxa och grundavgift sker alltid per kalenderår, med 
början fr o m 1 januari året efter startåret. 
 
 
 
 
 

 
Rutger Ekbrand  
Räddningschef 
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Ärendetyp tillsyn

Verksamhetsklass 

enligt Boverkets 

byggregler (BBR)

Avgift Kommentarer

1
Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, 

mindre än 2500 m2)
VK1 5 985 kr

2
Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer 

än 2500 m2)
VK1 8 610 kr

Industrihotell med <3 verksamheter, för 

tillkommande verksamheter till 0,5 

tim/verksamhet. En fastighet (ägare) med flera 

verksamhetsutövare

3 Gemensamhetsboenden VK3B 4 935 kr

4
Samlingslokal <30 personer (små butiker, små 

restauranger)
VK2A 4 410 kr

5
Samlingslokal <150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2A 4 935 kr

6
Samlingslokal >=150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2B + VK2C 5 985 kr

7
Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat 

osv.)
VK4 3 885 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 4 935 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 5 985 kr

10
Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, 

nattklubb osv.)
VK4 8 085 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 4 935 kr

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, 

äldreboende osv.)
VK5B 6 510 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer 

(sjukhus, fängelse osv.)
VK5C+D 8 610 kr

14 Organisationstillsyn 7 035 kr

15 Tillsyn i samband med remiss 3 360 kr

16 Tillsyn av enskilda förhållanden 3 360 kr

På förekommen anledning dvs uppdagade 

brister samt räddningsvägar, garage, bostad, 

vind, sophus etc. Enbart tillsynsbesökstid kan 

vara aktuellt att använda i enstaka fall, då 

används rakt timkostnad för faktisk besökstid.

2

Avgift Kommentarer

1 Bensinstation bemannad 7 560 kr

2 Bensinstation obemannad 7 035 kr

3 Fordonsgasstation 7 035 kr

4 Industri mindre hantering (verkstad) 7 035 kr

5 Industri större hantering - process 11 235 kr

6 Lagerverksamhet 7 035 kr

7 Restaurang med gasol 5 460 kr

8 Butik 5 460 kr

9 Färghandel 6 825 kr

10 Lantbruk 6 510 kr

11 Fyrverkeriförsäljning 4 935 kr

12 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 7 035 kr

13 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 8 610 kr

3

Ärendetyp, Tillsyn LSO

Verksamhetsklass 

enligt Boverkets 

byggregler (BBR)

Avgift Kommentarer

1 Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, mindre än 2500 m2)VK1 5 093 kr

2 Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer än 2500 m2)VK1 7 586 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 4 043 kr

4
Samlingslokal <30 personer (små butiker, små 

restauranger)
VK2A 3 649 kr

5
Samlingslokal <150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2A 4 043 kr

6
Samlingslokal >=150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2B + VK2C 5 093 kr

7
Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat 

osv.)
VK4 3 255 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 4 043 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 5 093 kr

10
Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, 

nattklubb osv.)
VK4 6 930 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 4 174 kr

Taxetabeller enligt LSO och LBE

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Ärendetyp tillsyn
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Taxetabeller enligt LSO och LBE

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, 

äldreboende osv.)
VK5B 5 618 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer 

(sjukhus, fängelse osv.)
VK5C+D 7 586 kr

14 Organisationstillsyn 6 011 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE Avgift Kommentarer

15 5 093 kr

16 Bensinstation obemannad 4 830 kr

17 Fordonsgasstation 4 830 kr

18 Industri mindre hantering (verkstad) 4 830 kr

19 Industri större hantering - process 7 193 kr

20 Lagerverksamhet 4 830 kr

21 Restaurang med gasol 3 780 kr

21 Butik 3 780 kr

22 Färghandel 3 780 kr

24 Fyrverkeriförsäljning 4 436 kr

25 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 3 518 kr

26 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 4 830 kr

4

Ärendetyp tillstånd
Avgift med 

avsyning
Avgift utan avsyning

1 Avslag 2 100 kr 2 100 kr

2 Mindre komplettering till befintligt tillstånd 1 575 kr 1 575 kr

3 Övertagande av befintligt tillstånd 1 050 kr 1 050 kr

4 Godkännande av föreståndare 1 575 kr 1 575 kr

6 Bensinstation bemannad 10 238 kr 6 300 kr

7 Bensinstation obemannad 8 663 kr 5 250 kr

8 Fordonsgasstation 9 188 kr 6 300 kr

9 Industri mindre hantering (verkstad) 8 663 kr 6 300 kr

10 Industri större hantering - process 12 863 kr 9 450 kr

11 Lagerverksamhet 8 663 kr 6 300 kr

12 Restaurang med gasol 7 613 kr 5 250 kr

13 Butik 8 663 kr 6 300 kr

14 Färghandel 9 188 kr 6 300 kr

15 Fyrverkeriförsäljning 7 088 kr 5 250 kr

16 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 6 038 kr 4 200 kr

17 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 9 188 kr 6 300 kr

Kommentarer

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Vid byggnader utformade som Br0 ökar förberedelsetiden med 1tim.

Om godkännande av föreståndare handläggs i samband med ett tillståndsärende tas ingen avgift ut.

Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startåret (Basindex för augusti 2020 är ännu inte bestämt).

För arbetskostnadsindex AKI, SNI 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. Justering av timtaxa 

och grundavgift sker alltid per kalenderår, med början fr o m 1 januari året efter startåret.

Taxorna gäller från och med 2020-08-01 och är exklusive moms. 

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska 

individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag, dock ska schablontiden på 0,7 

timme restid användas. Särskit tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran om 

kompletterande handlingar gjorts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar.

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Bensinstation bemannad
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Verksamhetsklass Start av ärende 

(ej debiterbart 

LSO)

Förberedelse 

tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete 

tillsynsbesök

Beredning, 

beslut och avslut 

av ärende (ej 

debiterbart LSO)

Summa 

debiterbar tid

Avgift

1
Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, mindre än 2500 

m2)
VK1 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 5,70 5 985 kr

2 Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer än 2500 m2) VK1 0,5 2,5 0,7 2,5 2,5 1 8,20 8 610 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 0,5 1 0,7 1 2 1 4,70 4 935 kr

4 Samlingslokal <30 personer (små butiker, små restauranger) VK2A 0,5 1 0,7 1 1,5 1 4,20 4 410 kr

5 Samlingslokal <150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2A 0,5 1 0,7 1 2 1 4,70 4 935 kr

6 Samlingslokal >=150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2B + VK2C 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 5,70 5 985 kr

7 Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,7 1 1 1 3,70 3 885 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,7 1 2 1 4,70 4 935 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 5,70 5 985 kr

10 Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, nattklubb osv.) VK4 0,5 1,5 0,7 2,5 3 1 7,70 8 085 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 0,5 1,5 0,7 1 1,5 1 4,70 4 935 kr

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, äldreboende 

osv.)
VK5B 0,5 1,5 0,7 2 2 1 6,20 6 510 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, fängelse 

osv.)
VK5C+D 0,5 2,5 0,7 2,5 2,5 1 8,20 8 610 kr

14 Organisationstillsyn 0,5 1,5 0,7 2 2,5 1 6,70 7 035 kr

15 Tillsyn i samband med remiss 0,5 0,5 0,7 1 1 1 3,20 3 360 kr

16 Tillsyn av enskilda förhållanden 0,5 0,5 0,7 1 1 1 3,20 3 360 kr

Ärendetyp

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Tidsuppskattning

1
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Start av ärende Förberedelse 

tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete 

tillsynsbesök

Beredning, 

beslut och 

avslut av ärende

Summa 

debiterbar tid

Avgift

1 Bensinstation bemannad 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 7,20 7 560 kr

2 Bensinstation obemannad 0,5 1,5 0,7 1 2 1 6,70 7 035 kr

3 Fordonsgasstation 0,5 1,5 0,7 1 2 1 6,70 7 035 kr

4 Industri mindre hantering (verkstad) 0,5 1 0,7 1,5 2 1 6,70 7 035 kr

5 Industri större hantering - process 0,5 2,5 0,7 3 3 1 10,70 11 235 kr

6 Lagerverksamhet 0,5 1 0,7 1,5 2 1 6,70 7 035 kr

7 Restaurang med gasol 0,5 1 0,7 1 1 1 5,20 5 460 kr

8 Butik 0,5 1 0,7 1 1 1 5,20 5 460 kr

9 Färghandel 0,5 1 0,7 1,3 2 1 6,50 6 825 kr

10 Lantbruk 0,5 1 0,7 1,5 1,5 1 6,20 6 510 kr

11 Fyrverkeriförsäljning 0,5 1 0,7 0,5 1 1 4,70 4 935 kr

12 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 0,5 1 0,7 1,5 2 1 6,70 7 035 kr

13 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 0,5 1,5 0,7 2 2,5 1 8,20 8 610 kr

1

Tidsuppskattning

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp
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Verksamhetsklass Start av ärende 

(ej debiterbart 

LSO)

Förberedelse 

tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete 

tillsynsbesök

Beredning, beslut 

och avslut av 

ärende (ej 

debiterbart LSO)

Summa 

debiterbar tid

Avgift

1
Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, mindre än 

2500 m2)
VK1 0,5 1,5 0,35 1,5 1,5 1 4,85 5 093 kr

2
Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer än 2500 

m2)
VK1 0,5 2,5 0,35 2,5 1,875 1 7,23 7 586 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 0,5 1 0,35 1 1,5 1 3,85 4 043 kr

4 Samlingslokal <30 personer (små butiker, små restauranger) VK2A 0,5 1 0,35 1 1,125 1 3,48 3 649 kr

5 Samlingslokal <150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2A 0,5 1 0,35 1 1,5 1 3,85 4 043 kr

6 Samlingslokal >=150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2B + VK2C 0,5 1,5 0,35 1,5 1,5 1 4,85 5 093 kr

7 Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,35 1 0,75 1 3,10 3 255 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,35 1 1,5 1 3,85 4 043 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 0,5 1,5 0,35 1,5 1,5 1 4,85 5 093 kr

10
Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, nattklubb 

osv.)
VK4 0,5 1,5 0,35 2,5 2,25 1 6,60 6 930 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 0,5 1,5 0,35 1 1,125 1 3,98 4 174 kr

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, 

äldreboende osv.)
VK5B 0,5 1,5 0,35 2 1,5 1 5,35 5 618 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, fängelse 

osv.)
VK5C+D 0,5 2,5 0,35 2,5 1,875 1 7,23 7 586 kr

14 Organisationstillsyn 0,5 1,5 0,35 2 1,875 1 5,73 6 011 kr

15 Bensinstation bemannad 0,5 0,75 0,35 0,75 1,5 1 4,85 5 093 kr

16 Bensinstation obemannad 0,5 0,75 0,35 0,5 1,5 1 4,60 4 830 kr

17 Fordonsgasstation 0,5 0,75 0,35 0,5 1,5 1 4,60 4 830 kr

18 Industri mindre hantering (verkstad) 0,5 0,5 0,35 0,75 1,5 1 4,60 4 830 kr

19 Industri större hantering - process 0,5 1,25 0,35 1,5 2,25 1 6,85 7 193 kr

20 Lagerverksamhet 0,5 0,5 0,35 0,75 1,5 1 4,60 4 830 kr

21 Restaurang med gasol 0,5 0,5 0,35 0,5 0,75 1 3,60 3 780 kr

21 Butik 0,5 0,5 0,35 0,5 0,75 1 3,60 3 780 kr

22 Färghandel 0,5 0,5 0,35 0,5 0,75 1 3,60 3 780 kr

23 Lantbruk 0,5 0,5 0,35 0,65 1,5 1 4,50 4 725 kr

24 Fyrverkeriförsäljning 0,5 0,5 0,35 0,75 1,125 1 4,23 4 436 kr

25 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 0,5 0,5 0,35 0,25 0,75 1 3,35 3 518 kr

26 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 0,5 0,5 0,35 0,75 1,5 1 4,60 4 830 kr

Förberedelser för LSO omfattar även delar av LBE-tillsynen
1 LSO +0,5 LBE

LSO-tillsynen omfattar även delar av LBE-tillsynen

1 xLSO + 0,5x 

LBE

Formailia är samma för båda tillsynerna och förs i samma 

dokument

0,75xLSO + 

0,75XLBE

1

Ärendetyp

Tidsuppskattning samordnad tillsyn

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
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Start av ärende

-Registrering

-Upprättande av ärende

-Fördelning av ärende

Bereda/Beslut/Avslut av 

ärende

-Inläsning

-Tekniska villkor

-Underhandskontakt

-Platsbesök

-Restid

-Upprätta beslut

-Kvalitétsgranskning

-Beslut om avslut

-Gallra

-Arkivering

Avsyning/Efterarbete

-Avsyningsbeslut(bevis)

-Kvalitétsgranskning

-Restid

Summa tid 

med avsyning

Summa tid 

utan avsyning

Avgift med 

avsyning

Avgift utan 

avsyning

1 Avslag 0,5 1,5 0 2,00 2,00 2 100 kr 2 100 kr

2 Mindre komplettering till befintligt tillstånd 0,5 1 0 1,50 1,50 1 575,00 1 575 kr

3 Övertagande av befintligt tillstånd 0,5 0,5 0 1,00 1,00 1 050,00 1 050 kr

4 Godkännande av föreståndare 0,5 1 0 1,50 1,50 1 575,00 1 575 kr

6 Bensinstation bemannad 1 5 3,75 9,75 6,00 10 237,50 6 300 kr

7 Bensinstation obemannad 1 4 3,25 8,25 5,00 8 662,50 5 250 kr

8 Fordonsgasstation 1 5 2,75 8,75 6,00 9 187,50 6 300 kr

9 Industri mindre hantering (verkstad) 1 5 2,25 8,25 6,00 8 662,50 6 300 kr

10 Industri större hantering - process 1 8 3,25 12,25 9,00 12 862,50 9 450 kr

11 Lagerverksamhet 1 5 2,25 8,25 6,00 8 662,50 6 300 kr

12 Restaurang med gasol 1 4 2,25 7,25 5,00 7 612,50 5 250 kr

13 Butik 1 5 2,25 8,25 6,00 8 662,50 6 300 kr

14 Färghandel 1 5 2,75 8,75 6,00 9 187,50 6 300 kr

2

Tidsuppskattning

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp
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15 Fyrverkeriförsäljning 1 4 1,75 6,75 5,00 7 087,50 5 250 kr

16 
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 

kg
1 3 1,75 5,75 4,00 6 037,50 4 200 kr

17 
Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 

kg
1 5 2,75 8,75 6,00 9 187,50 6 300 kr
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