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Budget 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en skattesats på 
22,46 % för år 2021. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att 
borgensavgiften från de kommunala bolagen Åmåls kommunfastigheter AB och 
Stadsnät i Åmål AB under 2021 blir 0,25 % av det nyttjade borgensbeloppet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att binda 2021 års 
anslag till nämnderna på driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå 
(en position). Beslutet innebär att nämnderna har revisionsansvar för 
nettokostnader på respektive nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med 
den budget som kommunfullmäktige fastställt. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa en låneram för år 
2021 som uppgår till totalt 83 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor avser 
checkkredit, 15 miljoner kronor avser leasing vagnpark och 18 miljoner kronor 
avser anläggningslån. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta budget för 
kommunfullmäktigesverksamhet om 2 569 tkr. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, genom kommunens 
stämmoombud på Åmåls Kommunfastigheter AB:s ordinarie årsstämma, begära 
en aktieutdelning om 9 500 tkr, hänförliga till resultat inom bolagets affärsområde 
kommersiella fastigheter. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, genom kommunens 
stämmoombud på Stadsnät i Åmål AB:s ordinarie årsstämma, begära en 
aktieutdelning om 500 tkr. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kommunstyrelsen 

aaidator
Textruta
Ärende 5



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Stig-Arne Olsson 2020-10-30 KS 2020/164 2 (3) 
 

 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till 
driftsbudget för 2021 samt flerårsplan 2022-2024 (i tusen kronor) 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till 
investeringsbudget för 2021 och plan 2021-2024 (i tusen kronor) 
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Budgetprocessen 2020 
Under år 2020 har kommunfullmäktige beslutat om ny budgetprocess att gälla 
från och med budgetår 2021. Förändringen innebär att 

 en budgetkonferens hålls i mars 
 nämnder och styrelse beslutar om budgetäskande utifrån 

volymförändringar, index, effekter av tidigare fattade beslut med mera i 
april (ej förändringar av verksamhetskvalitet och liknande). 

 kommunstyrelsen beslutar om anvisningar för verksamhetsplan samt 
budgetramar i juni 

 i augusti/september upprättar nämnder och styrelse förslag till budget, 
avgifter och taxor samt verksamhetsplan. Förslaget ska rymmas inom de 
ramar som kommunstyrelsen beslutat om i juni 

 efter budgetutskottets beslut i oktober (vecka 42) finns budgetförslaget 
tillgängligt 

 det slutliga budgetbeslutet flyttas till november 
 nämnder och styrelse fastställer budget i december 

 
 
Budgetförutsättningar 
Coronapandin har en stor påverkan på budgeten som vilar på ett scenario för 
samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska 
ekonomin mot normalkonjunktur år 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet 
gradvis, efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret 
2020. Antagandet om återhämtning, samt nulägets stora slack i ekonomin, innebär 
ett antal år med tillväxt för BNP och sysselsättning. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 30 oktober 2020 
- Budgetförutsättningar slutlig version den 30 oktober 2020 



 

 
 

Budgetförutsättningar 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktiges senaste budgetbeslut 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om driftbudget för år 2020 samt flerårsplan för åren 2021‐2022 
(KF § 194, 2019‐11‐26). 

Flerårsbudget för nämnder och styrelse 

  
Budget 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Kommunfullmäktige  2 524       

Kommunstyrelsen  119 102       

Bygg‐ och miljönämnden  202       

Barn‐ och utbildningsnämnden  278 992       

Teknik‐ och fritidsnämnden  40 174       

Välfärds‐ och arbetsmarknadsnämnden  376 443       

Överförmyndarnämnden  2 316       

Ofördelad budget 2021‐2023    818 500  811 900  811 900 

Ofördelat/arbetskraftskostnader  31 973  30 300  48 700  69 400 

Ombudgeterad löneuppräkning  ‐19 380       

Nämndbudget  832 346  848 800  860 600  881 300 

Finansförvaltningen  12 633  12 600  12 600  12 600 

Verksamhetens nettokostnader  844 979  861 400  873 200  893 900 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt 
räntenetto 

850 979  863 500  884 900  904 600 

Summa, tkr  6 000  2 100  11 700  10 700 

Kommunfullmäktige har beslutat om följande uppdrag: 

 kommunstyrelsen tar fram ett förslag till hur FN:s globala mål i Agenda 2030 ska inarbetas i kommunens 
övergripande strategiska mål. 

 kommunstyrelsen utreder, utöver tidigare beslut om strategiskt lokalförsörjningsprogram, om lokaler som 
hyrs ut till VA‐ och renhållningskollektiven kan föras över till Åmåls kommunfastigheter (ÅKAB) och var 
gränsdragningen ska gå mellan kommunen, teknik‐ och fritidsnämnden samt ÅKAB när det gäller 
fastighets‐ och anläggningsägande. Syftet är att uppnå bästa möjliga effektivitet. 

 kommunstyrelsen ska göra ett förtydligande gällande omfattning och tidsplan för de framtida 
skolrenoveringar som barn‐ och utbildningsförvaltningen och ÅKAB ska genomföra under perioden som 
det strategiska lokalförsörjningsprogrammet omfattar. Målsättningen ska vara att hela det strategiska 
lokalförsörjningsprogrammet ska presenteras för kommunstyrelsen innan mars månads utgång. 

 kommunstyrelsen ska förstärka nuvarande IT‐verksamhet samt att förbereda att lägga ut IT‐verksamheten 
på entreprenad i syfte att kunna möta framtiden krav från den interna organisationen samt servicen till 
brukare och invånare. 

 kommunstyrelsen ska säga upp hyresavtalet för Sagabiografen samt utreda möjligheterna till 
föreningsdrift av biografverksamheten i syfte att nedbringa kostnaderna och öka det ideella 
engagemanget för film. 

 kommunstyrelsen ska utreda föreningsdrift av småbåtshamnen (A‐hamnen) i syfte att öka engagemanget, 
effektiviteten och samarbetet mellan kommunen och småbåtsägarna 

 kommunstyrelsen ska samordna de olika intressenternas behov och ansvar vid en framtida renovering av 
bassängen i simhallen 

 kommunstyrelsen ska presentera ett förslag till budgetprocess för kommande år innebärande att 
kommunfullmäktige fattar beslut om nästkommande års budget i november 

I de förslag till uppdrag som omfattar teknik‐ och fritidsnämndens verksamhetsområden måste teknik‐ och 
fritidsförvaltningen ingå i samtliga utredningar. 
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Budget 2021 med utblick 2022-2024 

Kommunallagen 

Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och 
hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 

Ekonomi- och ansvarsstyrning 

Kommunfullmäktige fastställer resursfördelningen för drift‐ och investeringsbudget. Resursfördelningen grundas 
på politiska prioriteringar samt kommunens ekonomiska läge, omvärldsanalys, demografi, struktur och förbereds 
genom budgetberedning i början av varje år. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har enligt 
kommunallagen uppdraget att leda, styra och samordna kommunens verksamheter. I uppdraget ligger, bland 
annat, att ha uppsikt över nämnders verksamhet och ansvara för den ekonomiska förvaltningen. 

Nämndernas uppdrag är att verksamhet bedrivs inom den ekonomiska ram som beslutats av kommunfullmäktige 
och följer mål och riktlinjer som fastställts. Budget och verksamhetsplan ska rätta sig efter ekonomisk 
resurstilldelning samt följa kommunens planerings‐ och uppföljningsprocess. Under år 2020 har 
kommunfullmäktige beslutat om ny budgetprocess att gälla från och med budgetår 2021. Förändringen innebär att 

 en budgetkonferens hålls i mars 

 nämnder och styrelse beslutar om budgetäskande utifrån volymförändringar, index, effekter av tidigare 
fattade beslut med mera i april (ej förändringar av verksamhetskvalitet och liknande) 

 kommunstyrelsen beslutar om anvisningar för verksamhetsplan samt budgetramar i juni 

 i augusti/september upprättar nämnder och styrelse förslag till budget, avgifter och taxor samt 
verksamhetsplan. Förslaget ska rymmas inom de ramar som kommunstyrelsen beslutat om i juni 

 efter budgetutskottets beslut i oktober (vecka 42) finns budgetförslaget tillgängligt 

 det slutliga budgetbeslutet flyttas till november 

 nämnder och styrelse fastställer budget i december 

Förslag till Riktlinjer för visionsstyrning i Åmåls kommun är under upparbetning. Dessa riktlinjer klargör hur 
politiska mål och statlig/regional styrning omsätts i verklighet och senare följs upp: 

 Löpande under året sker uppföljning av mål och budget. Om de ekonomiska rapporterna under året 
prognostiserar ett budgetunderskott, ska nämnderna besluta om åtgärder för att verksamheten ska 
kunna bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar och lämna en rapport till kommunstyrelsen om 
vidtagna åtgärder. Rapporten lämnas i samband med kommunstyrelsens ekonomiuppföljning. 

 Verksamhetsberättelser upprättas av nämnder och styrelse två gånger per år. 

 Bokslut upprättas och presenteras i delårsrapport och årsredovisning. 

 Uppföljningen omfattar även mål, nyckeltal och aktiviteter kopplade till Agenda 2030. 

 Resultatet av kommunens visionsstyrningsarbete samt hållbar utveckling och Agenda 2030 kommuniceras 
till invånarna. 
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God ekonomisk hushållning 
För att främja en utveckling med god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för både 
ekonomi och verksamhet. 

Finansiella mål 

Finansiella mål 

1. Totala kostnader ska inte uppgå till mer än 98,5 % av totala intäkter. 

2. Det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå som minst resulterar i att det egna kapitalet inflationssäkras. 

3. Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får ske för investeringar som sker inom taxekollektivet. Dessa får 
finansieras med hjälp av externa lån. 

4. Låneskulden bör amorteras med minst 1 mnkr per år. 

5. Soliditeten, eget kapital dividerat med totala tillgångar, ska lägst uppgå till 50 %. 

6. Avsättningar för framtida förpliktelser, som till exempel pensioner och avslutning av deponi, ska planeras och hanteras 
inom driftbudget. 

Mål‐ och resultatstyrning 

Strategiskt 
utvecklingsområde 

Strategiskt mål 

Lärande och utveckling  I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 

Livslång trygghet  I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Företagsamhet och 
kreativitet 

Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att 
skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer 

Kultur och rekreation  Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus 

Kommunfullmäktige antog den 24 februari 2016 (KF § 33) dessa reviderade strategiska utvecklingsområden och 
strategiska mål. 

Följande perspektiv ska genomsyra alla utvecklingsområden: 

 välfärd och folkhälsa 

 klimat och miljö 

 demokrati och delaktighet 

 av kommunfullmäktige fastställda styrdokument som berör kommunen i sin helhet samt i vissa fall 
specifika nämndområden/förvaltningar ska alltid beaktas. 

I arbetet med uppföljning av verksamheterna används olika typer av nyckeltal som mäter exempelvis resurser i 
verksamheten, utförda aktiviteter/prestationer eller resultat i form av effekter för den enskilde. Syftet är att 
avgöra om kommunens invånare och företag fått tjänster och service av hög kvalitet med en effektiv 
resursanvändning. Detta sker genom att bedöma effekter för den enskilde och graden av måluppfyllelse. 

Anvisningar för verksamhetsplan 
Kommunstyrelsen har den 3 juni år 2020 beslutat att: 

 Ge i uppdrag till Åmåls kommuns styrelse och nämnder att i sina förslag till verksamhetsplan och budget 
följa kommunstyrelsens anvisningar och planera mål, nyckeltal och aktiviteter i syfte att nå en hållbar 
utveckling och bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt, kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt. 

 Uppmana styrelserna för Åmåls Kommunfastigheter AB samt Stadsnät i Åmål AB att i sin respektive 
budget och verksamhetsplan för 2021 beakta vad som framkommer av kommunstyrelsens anvisningar. 

 Uppmana styrelser och nämnder att planera att genomföra sina investeringar tidigt under budgetåret 
2021 i syfte att stimulera konjunkturen. 

Beslutet grundas på inspel och medskick som kommunens förvaltningar nämnder och bolag har presenterat för 
budgetutskottet. Därefter föreslog budgetutskottet att det för närvarande finns ett centralt förbättringsområde 
inom vilket betydande ansträngningar behöver göras på ett koncernövergripande plan samt ytterligare två centrala 
förbättringsområden. Dessa områden presenteras nedan. Gemensamt utgör dessa tre områden ett Vad som varje 
nämnd och styrelse grundligt behöver analysera, konkretisera och föreslå Hur man, utifrån de unika 
förutsättningarna som gäller, kan bidra till att förändra. 
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Budgetutskottet har uppmanat nämnder och styrelser att särskilt utgå från de globala hållbarhetsmålen inom 
ramen för Agenda 2030 i sitt arbete med verksamhetsplan och har föreslagit att nyckeltal, indikatorer och 
målområden från agendan används där så är möjligt. 

Åmåls kommuns högst prioriterade förbättringsområde: 

Fler i arbete 
Den höga och varaktiga arbetslösheten i kommunen har bidragit till ökad ojämlikhet och ett polariserat Åmål. 
Situationen är långsiktigt ohållbar ur både samhällsekonomiskt perspektiv och med hänseende till folkhälsan i 
kommunen. 

Det är fastställt att utbildning och arbete är två av de viktigaste skyddsfaktorerna för att bibehålla en god hälsa. 
Forskningen om sambanden mellan arbete, arbetslöshet och hälsa är omfattande. På samhällsnivå har 
sysselsättningsgraden stor betydelse för tillväxt och hållbar samhällsutveckling. 

För Åmåls kommuns möjlighet att nå ekonomisk hållbarhet och utvecklingsstyrka är det absolut nödvändigt att 
kraftigt öka andelen kommuninvånare som förvärvsarbetar. 

Ytterligare utvecklingsområden: 

Fullföljda studier 
Det finns ett tydligt samband mellan lärande och hälsa. Att uppnå behörighet till gymnasieskolan är en 
skyddsfaktor mot att drabbas av psykosociala och ‐somatiska problem längre fram i livet och är avgörande för att 
bryta generationsupprepning av såväl utanförskap som arbetslöshet. 

Förbättrad psykisk hälsa 
Psykisk ohälsa är ett betydande folkhälsoproblem. Psykiatriska diagnoser som depression, ångestsyndrom och 
stressrelaterad ohälsa är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning, särskilt bland kvinnor. Andelen unga vuxna med 
psykisk ohälsa är hög och likaså unga med ekonomiskt bistånd. Ekonomisk utsatthet och psykisk hälsa har stark 
samvariation hos såväl vuxna som barn. Åmål har den högsta andelen barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll i 
Västra Götaland. En uppväxt i fattigdom innebär ofta mindre handlingsfrihet och kan påverka barns känsla av 
trygghet. 

Flera socioekonomiska faktorer samverkar på olika nivåer i samhället, exempelvis var och hur vi bor, vilken miljö vi 
lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete. Aktuella statistikunderlag och analyser visar 
att de ekonomiska och sociala klyftorna mellan grupper ökar i Åmåls kommun och skapar ojämlika levnadsvillkor. 
Det är av stor vikt att bryta denna utveckling för att kunna sikta på en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. 

Kommunens standardkostnader 

Nyckeltal 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Riket 
2019 

Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen 
fritidsverksamhet, (%) 
Kolada: N13020   

41  30  30  23  21  ‐5 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
förskola, (%) 
Kolada: N11024   

‐3  ‐2  ‐3  3  ‐1  ‐1 

Nettokostnadsavvikelse grundskola F‐9, (%) 
Kolada: N15001   

‐11  ‐7  1  2  2  2 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) 
Kolada: N17001   

4  0  ‐2  ‐3  6  3 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 
Kolada: N20900   

‐2  2  0  6  4  2 

Nettokostnadsavvikelse individ‐ och familjeomsorg, 
(%) 
Kolada: N30001   

‐14  ‐6  0  ‐3  ‐2  6 

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad (källa: SKR) 

 Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. 

 Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. 
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 Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än 
förväntat. 

Att nettokostnadsavvikelsen för fritidshem i Åmåls kommun är högre än riket kan förklaras av högre 
personalkostnader samt att övriga gemensamma kostnader för exempelvis rektor, verksamhetsvaktmästare, 
administration och kommungemensamma kostnader finns med i underlaget. 

Risk- och känslighetsanalys 

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Utifrån internkontrollplanen ska styrelse och 
nämnder varje år genomföra uppföljning av intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. En god 
riskkännedom och kontrollmiljö säkrar en effektiv förvaltning och minimerar risken för allvarliga fel. Detta innebär 
sammantaget att verksamhetsansvariga ska bedöma verksamhetens risker, värdera verksamhetens kultur och 
medvetenhet, vidta kontrollåtgärder, säkra att resurser används enlighet med tagna beslut, arbeta med 
kommunikation liksom övervaka och följa upp. Inom kommunens styrelse eller nämnd ansvarar förvaltningschef 
för regler och anvisningar. 

Kommunens resultat påverkas av ett antal faktorer. En känslighetsanalys visar hur en förändring i ett antal 
parametrar genererar följande approximativa påföljd: 

Händelse/förändring  Kostnad/intäkt* 

Löneökning 1 %  5,8 mnkr 

Inflation 1 %  3,4 mnkr 

Skattesats 10 öre  2,4 mnkr 

Invånare 100 personer  6,0 mnkr 

 * Baseras på årsbasis 
 

Kommunernas ekonomi från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
SKR:s skatteunderlagsprognos från 2020‐10‐01 vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men 
utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks 
resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret 2020. 
Antagandet om återhämtning, samt nulägets stora slack i ekonomin, innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP 
och sysselsättning. Den återhämtningsbana som vi antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora 
smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett; exempelvis räknar SKR med att andelen arbetslösa i flera 
år kommer att överstiga de senaste årens nivåer. 

Såväl Corona pandemin som de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av 
pandemin har haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta har betydelse för 
skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är behäftad med större osäkerhet än normalt. 

Lång period med återhållen skatteunderlagstillväxt 
SKR:s prognos för 2020 visar att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd av kraftig ytterligare minskning av 
arbetade timmar. Detta motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön (vilket i statistiken 
syns som löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, det vill säga höjd lön per arbetad timme) men 
lönesumman ökar ändå nästan inte alls och skatteunderlagstillväxten stannar strax under två procent. Dessutom 
dämpas skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Detta kompenseras dock 
genom en höjning av det generella statsbidraget. Att skatteunderlagstillväxten inte blir ännu lägre förklaras av en 
mycket kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning, delvis till följd av tillfälliga 
åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av covid 19‐pandemin. SKR räknar med en ihållande 
konjunkturåterhämtning under andra halvåret 2020 och 2021. Ett växande antal arbetade timmar leder därmed till 
en större ökning av lönesumman 2021 än 2020. Ökningen av skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka när 
inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer och arbetslöshetsersättningarna inte ökar lika kraftigt 
som år 2020, när ”coronaåtgärder” fasas ut. Indexeringen av pensionsinkomster blir också mindre än 2020. Men 
dessa effekter övertrumfas av stigande arbetsinkomster. Den totala effekten är att både den faktiska och 
underliggande skatteunderlagstillväxten 2021 blir nästan lika låg som finanskrisens värsta år, 2009. 

Jämförelse med regeringens prognos 
Den prognos regeringen presenterade i budgetpropositionen för år 2021 visar mer gynnsam 
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skatteunderlagstillväxt än SKR:s samtliga år 2019–2022, men skillnaderna är små alla år utom 2021. Den större 
skillnaden avseende utvecklingen under 2021 förklaras till ungefär hälften av att regeringen utgår från betydligt 
större ökning av lönesumman. 

Texten är hämtad från SKR:s cirkulär 20:39 (2020‐10‐01) 

Driftbudget 

Förslag till driftbudget sammanställs både översiktligt för Åmåls kommun (ännu ej specificerat med verksamhetens 
intäkter och kostnader) samt skatteintäkter och utjämningsbidrag och hur verksamheternas nettokostnader 
fördelas per styrelse och nämnd. 

Befolkning 
Beräkningarna för skatteunderlag och statliga utjämningsbidrag bygger på kommunernas befolkning per den första 
november året innan. 

Budgetförutsättningarna för år 2021 bygger på en prognostiserad folkmängd uppgående till 12 520 invånare. 

Den 1 november 2019 var antalet invånare i Åmåls kommun 12 619 invånare att jämföra med det för år 2020 
budgeterade 12 650 invånare. 

Ekonomisk flerårsplan 
Budgetberedningens antaganden (årsbasis): 

År  Befolkning  Arbetskraftskostnader 

2021  12 520  1,8 % 

2022  12 520  2,1 % 

2023  12 520  2,6 % 

2024  12 520   

Prisindex för arbetskraftskostnaderna ovan är enligt SKR:s cirkulär 20:39 och inkluderar förändringar i 
arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. Budgetutskottets antaganden följer SKR:s kalkyler gällande 
arbetskraftskostnader. I övrigt har för år 2021 hyror och vissa övriga kostnader räknats upp med 1,0 %. 
 

Skattesats 
Budgetförslaget och prognoserna är beräknade på skattesatsen 22,46 % (oförändrad). 

Skatteintäkter, fastighetsavgift och statsbidrag 

   2019  2020  2021  2022  2023  2024 

  Budget  Bokslut  Budget  Budgetförslag  Prognos  Prognos  Prognos 

Skatteintäkter  536 790  534 544  539 979  528 111  547 222  568 656  588 551 

Generellt statsbidrag  14 515  13 856  6 793  0  0  0  0 

Fastighetsavgift  24 516  24 922  25 383  29 400  29 400  29 400  29 400 

Utjämningsbidrag LSS  33 508  34 042  31 077  28 994  28 994  28 994  28 994 

Inkomstutjämningsbidrag  185 579  187 670  188 814  190 855  190 955  193 484  195 362 

Kostnadsutjämningsbidrag  33 872  32 009  42 605  45 711  45 711  45 711  45 711 

Regleringsbidrag  5 591  8 923  13 128  37 267  31 430  21 820  18 464 

Totalt, tkr  834 371  835 966  847 779  860 338  873 712  888 065  906 482 

Budgetförslaget 2021 och prognoserna 2022‐2024 bygger på SKR:s cirkulär 20:39, med SKR:s antaganden gällande kommunens 
skatteunderlag, oförändrad skattesats och invånarantalet 12 520. Från och med 2021 redovisas generella statsbidrag under 
posten Regleringsbidrag. 
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Pensioner och pensionsförpliktelser 
Gällande redovisningslag anger att kommunerna ska redovisa pensionsskulden enligt ”blandmodellen”. Det 
innebär att pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 inte ska tas upp som en skuld i balansräkningen utan 
istället redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Viktigt att notera är att pensionskostnader 
efter år 1998 inte belastar pensionsskulden, utan de kostnadsförs och betalas för respektive år. 

Enligt Skandias beräkningar förväntas ansvarsförbindelsen, som uppgår till 274 mnkr den 31 december 2019, 
sjunka med 53 mnkr de kommande åren och per den 31 december 2024 uppgå till 221 mnkr. 

 

Kostnaden för pensionsutbetalningar från pensionsskulden (d.v.s. de intjänade före 1998) budgeteras inom 
finansförvaltningen. Skandia prognostiserar för år 2021 den kostnaden till 17,2 mnkr, därefter beräknas den sjunka 
och år 2024 beräknas kostnaden till 15,7 mnkr. 

Den totala pensionskostnaden för kommunen beräknas av Skandia till 57,6 mnkr för år 2020, vilket motsvarar en 
minskning med 9,8 % jämfört med 2019. Av den totala kostnaden för pensioner är ca 30 % pensionsutbetalningar 
från pensionsskulden (se ovan). 

Pensionskostnaderna förväntas i Skandias rapport från 2020‐08‐31 att öka från år 2021 till år 2024 med 5,2 mnkr. 
Observera att kostnaden för pensionsutbetalningarna (intjänat innan år 1998) förväntas under samma period 
sjunka med 1,5 mnkr. 
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Nettokostnadsutveckling 
  

Belopp i tkr  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Verksamhetens 
nettokostnader 

629 918  619 376  635 996  669 748  655 100  724 904  769 671  810 481  837 021 

Procentuell utveckling av 
kostnader 

2,8 %  ‐1,7 %  2,7 %  5,3 %  ‐1,8 %  10,3 %  6,2 %  5,3 %  3,3 % 

Kostnaderna i en kommun består till största del av personal‐ och lokalkostnader. Ovan ses 
nettokostnadsutvecklingen per år. Under åren 2016 och 2017 ligger utvecklingen på 10,3 % respektive 6,2 %. 
Under dessa år ökade intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning med 10,8 % respektive 3,3 %. 
 

Resultatbudget 

   Bokslut 2019  Budget 2020  Budgetförslag 2021  Förändring 

Verksamhetens intäkter  235 799  237 358     

Verksamhetens kostnader  ‐1 053 818  ‐1 061 973     

Avskrivningar  ‐19 002  ‐20 364     

Verksamhetens nettokostnader  ‐837 021  ‐844 979  ‐869 850  ‐24 871 

Skatteintäkter  534 544  539 979  528 111  ‐11 868 

Generellt statsbidrag  13 856  6 793  0  ‐6 793 

Fastighetsavgift  24 922  25 383  29 400  4 017 

Utjämningsbidrag LSS  34 042  31 077  28 994  ‐2 083 

Inkomstutjämningsbidrag  187 670  188 814  190 855  2 041 

Kostnadsutjämningsbidrag  32 009  42 605  45 711  3 106 

Regleringsbidrag  8 923  13 128  37 267  24 139 

Finansiella intäkter  2 943  3 600  13 100  9 500 

Finansiella kostnader  ‐600  ‐400  ‐588  ‐188 

Årets resultat, tkr  1 288  6 000  3 000  ‐3 000 

I budgetförslaget ovan är nettokostnader och finansiella intäkterna/kostnaderna hämtade från budgetutskottets 
förslag medan de övriga uppgifterna är SKR:s från oktober senaste skatteunderlagsprognos (cirkulär 20:39). 

Antaganden som gjorts i SKR:s prognos är utifrån en oförändrad skattesats och ett invånarantal om 12 520. 

För att under 2021 öka kommunens finansiella intäkter föreslår budgetutskottet kommunfullmäktige att, genom 
kommunens stämmoombud på Åmåls Kommunfastigheter AB:s ordinarie årsstämma, begära en aktieutdelning om 
9 500 tkr, hänförliga till resultat inom bolagets affärsområde kommersiella fastigheter.  
 
Vidare föreslår budgetutskottet att kommunfullmäktige, genom kommunens stämmoombud på Stadsnät i Åmål 
AB:s ordinarie årsstämma, begära en aktieutdelning om 500 tkr.  
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Resursfördelning drift 

  
Budget 
2020 

Budgetförslag 
2021 

Förändring  Skillnad % 

Kommunfullmäktige  2 524  2 569  45  1,8 

Kommunstyrelsen  119 262  125 187  5 925  5,0 

Bygg‐ och miljönämnden  202  248  46  22,8 

Barn‐ och utbildningsnämnden  279 093  277 959  ‐1 134  ‐0,4 

Teknik‐ och fritidsnämnden  40 174  41 176  1 002  2,5 

Välfärds‐ och arbetsmarknadsnämnden  376 247  382 739  6 492  1,7 

Överförmyndarnämnden  2 316  2 639  323  13,9 

Ofördelat/arbetskraftskostnader  31 973  25 700  ‐6 273  ‐19,6 

Ombudgeterad löneuppräkning  ‐19 445  0  19 445  ‐100 

Nämndbudget  832 346  858 217  25 871  3,1 

Finansförvaltningen  12 633  11 633  ‐1 000  ‐7,9 

Verksamhetens nettokostnader, tkr  844 979  869 850  24 871  2,9 

Styrelse och nämnders budgetförslag 2021 är i 2019 års lönenivå. Löneuppräkningarna för åren 2020‐2021 hanteras under 
ofördelat/arbetskraftskostnader. Förslaget för den ofördelade budgeten gällande arbetskraftskostnader bygger på SKR:s 
cirkulär 20:39 för prisförändring på arbetskraft och årslönesumman för 2019.. 

Budgetutskottets förslag till driftsbudget utgår från de av nämnderna inkomna förslagen. Hänsyn har tagits till 
prognostiserat antal invånare och bedömningen om att inflationen under 2021 fortsatt kommer vara låg. 

I sitt förslag har budgetutskottet valt att frångå det finanspolitiska målet att de totala kostnaderna inte skall uppgå 
till mer än 98,5 % av totala intäkter. Jämfört med föregående års budget utökas nämndbudgeten med 3,1 %. 

Flerårsbudget per styrelse/nämnd 

  
Budget 
2020 

Budgetförslag 
2021 

Förändring 
Prognos 

2022 
Prognos 

2023 
Prognos 

2024 

Kommunfullmäktige  2 524  2 569  45       

Kommunstyrelsen  119 262  125 187  5 925       

Bygg‐ och miljönämnden  202  248  46       

Barn‐ och utbildningsnämnden  279 093  277 959  ‐1 134       

Teknik‐ och fritidsnämnden  40 174  41 176  1 002       

Välfärds‐ och arbetsmarknadsnämnden  376 247  382 739  6 492       

Överförmyndarnämnden  2 316  2 639  323       

Ofördelad budget 2022‐2024        824 647  824 678  824 710 

Ofördelat/arbetskraftskostnader  12 528  25 700  13 172  39 500  55 200  71 700 

Nämndbudget  832 346  858 217  25 871  864 147  879 878  896 410 

Finansförvaltningen  12 633  11 633  ‐1 000  11 633  11 633  11 633 

Verksamhetens nettokostnader  844 979  869 850  24 871  875 780  891 511  908 043 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning samt räntenetto 

850 979  872 850  21 871  876 280  890 711  909 143 

Summa, tkr  6 000  3 000  ‐3 000  500  ‐800  1 100 

Styrelse och nämnders budgetförslag 2021 och prognoser 2022‐2024 är i 2019 års lönenivå. Löneuppräkningarna för åren 2020‐
2024 hanteras under ofördelat/arbetskraftskostnader. Förslaget för den ofördelade budgeten gällande arbetskraftskostnader 
bygger på SKR:s cirkulär 20:39 för prisförändring på arbetskraft och årslönesumman för 2019. Finansförvaltningens budget 
bygger på Skandias pensionskostnads beräkningar från 2019‐12‐31 
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Investeringsbudget 

Resursfördelning investering 
Investeringsbudgetens omfattning beslutas årligen i kommunfullmäktige. Huvudprincipen, enligt Åmåls kommuns 
investeringsregler, är att investeringsvolymen ska anpassas och investeringsprojekten prioriteras så att samtliga 
investeringar kan finansieras utan upplåning. Vid större investeringar kan avsteg från denna princip vara 
nödvändigt. 

Investeringsbudget samt plan 

Skattefinansierad 
investeringsbudget 

Budget 
2020 

Budgetförslag 
2021 

Förändring 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunstyrelsen  7 285  7 000  ‐285  1 320  535   

Barn‐ och utbildningsnämnden  1 650  6 195  4 545  7 650  10 600  5 600 

Teknik‐ och fritidsnämnden  2 750  4 500  1 750  3 850  5 450  5 400 

Välfärds‐ och 
arbetsmarknadsnämnden 

2 650  3 300  650  3 565  3 485  3 230 

Överförmyndarnämnden  215  160         

Summa, tkr  14 550  21 155  6 660  16 385  20 070  14 230 

 

Taxefinansierad 
investeringsbudget 

Budget 
2020 

Budgetförslag 
2021 

Förändring 
Plan 
2020 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Teknik‐ och fritidsnämnden  10 050  17 700  7 650  12 250  13 250  16 650 

Summa, tkr  10 050  17 700  7 650  12 250  13 250  16 650 

 2020 års IT‐investeringar (5 200 tkr) har ombudgeterats till IT‐enheten på kommunstyrelsen från övriga 
nämnder. 

 Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 om en utökning av 2020 års investeringsbudget för 
teknik‐ och fritidsnämnden på 600 tkr. 

 Tilläggsbudgeten från år 2019 är ej med i 2020 år budget. 
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Finansieringsbudget 

Belopp i tkr  Bokslut 2019  Budget 2020  Budgetförslag 2021 

Den löpande verksamheten       

Årets resultat  1 288  6 000  3 000 

Justering för avskrivningar  19 002  20 400  20 000 

Justering för avsättningar  ‐208     

Övriga justeringar       

Realisationsvinst/‐förlust  ‐922     

Rörelsekapitalets förändring       

Ökning (‐) / minskning (+) av kortfristiga fordringar och placeringar  ‐4 172     

Ökning (+) minskning (‐) av kortfristiga skulder  ‐3 505     

Investeringar       

Bruttoinvesteringar  ‐28 720  ‐24 600  ‐38 855 

Investeringsbidrag  1 000     

Finansiering       

Försäljning av anläggningstillgångar  936     

Förändring av finansiella anläggningstillgångar       

Ökning (‐) / minskning (+) av långfristiga fordringar       

Nyupptagna lån       

Amortering och inlösen av lån       

Årets kassaflöde  ‐15 301  1 800  ‐15 855 

Likvida medel vid årets början  102 533  87 232  89 032 

Likvida medel vid årets slut  87 232  89 032  73 177 

Förändring likvida medel (kassa och bank)  ‐15 301  1 800  ‐15 855 

Kommunens finanspolicy gör gällande att det skall finnas likvida medel motsvarade två månaders betalningar i 
beredskap, vilket motsvarar 130 mnkr. Då den för tillfället outnyttjade checkkrediten om 50 mnkr skall räknas med 
innebär det att de likvida medlen vid årets slut minst måste uppgå till 70 mnkr. 

Låneram 
Budgetutskottets förslag till låneram för år 2021 uppgår till totalt 83 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor 
avser checkkredit, 15 miljoner kronor avser leasing vagnpark och 18 miljoner kronor avser anläggningslån. 



            
 

 

Budget 2021 - Inledning 
 
Budgetprocessen för att arbeta fram ett budgetförslag gällande år 2021 har kantats av många olika 
utmaningar. Framförallt har arbetet med att säkerställa samhällsresurser i den pågående pandemin fått 
stort utrymme och påverkar förstås budgetarbetet. Majoriteten bedömer att samhället kommer få arbeta 
i många år med de konsekvenser som uppstått av de effekter pandemin skapat. 
 
Regering och riksdag har tagit ett stort ansvar för att försöka bromsa och förhindra att de ekonomiska 
konsekvenserna blir allt för stora. Åmåls kommun likt övriga kommuner har fått betydande tillskott i 
form av statsbidrag. Här vill ändå majoriteten poängtera att det inte kommer att räcka med att 
statsbidragen höjs och permanentas, utan ett mödosamt arbete är att vänta. Vi vet i dagsläget inte 
omfattningen och hur stora konsekvenserna blir. 
 
Befolkningsunderlag: 
För 2020 års budget var prognosen 12 620 invånare. Budgetutskottet sänker befolkningsunderlaget 
med 100 personer; 12 520, vilket motsvarar en minskad driftbudget på - 6 000 tkr. 
 
Inflation/indexuppräkning: 
I budgetförutsättningar inför budgetarbetet låg inflationen på 1,8 %. Riksbanken har deklarerat att de 
inte höjer reporäntan, utan de låter den ligga kvar på 0%, vilket de bedömer att så blir fallet de 
närmaste åren. Under vecka 42, var inflationen i Sverige 0,4%. Budgetutskottet sänker inflationsmåttet 
från 1,8% till 1,0%. Detta ger en förstärkning av budget med 2 500 tkr. 
 
  
Budget 2021: 
 
I under våren lämnade budgetutskottet en preliminär budgetram för samtliga nämnder/förvaltningar. 
Samtidigt som att riksdag och regering har förstärkt den kommunala sektorn med ett antal stödpaket. 
 
För att klara av att finansiera våra investeringar med eget kapital, har budgetutskottet gjort vissa 
förändringar gentemot den preliminära ramen från i våras. Observera även att det skiljer 100 personer i 
befolkningsunderlaget. 
 
 
Utvecklingsjobb Åmål: 

 
De stora besluten är redan fattade, nu gäller det att hålla i och hålla ut. Jobb, jobb och jobb är den 
centralt viktigaste frågan nu och många år framöver.  
Majoriteten betonar vikten av att den handlingsplan som gäller för ”Utvecklingsjobb Åmål” följer 
budgetplanen.  
 



            
 
Majoriteten ser också vikten av ett än större samarbete mellan gymnasieskola och vuxenutbildning för 
att ha möjlighet att erbjuda ett så kallat gymnasialt fjärde år. Enligt skolplanen får inte gymnasieskolan 
erbjuda ett fjärde år för yrkesutbildningar; det kan bara Vuxenutbildningen erbjuda.  
För att ta ett konkret exempel: Svetsutbildningen som Karlbergsgymnasiet erbjuder är förstklassig. För 
att göra utbildningen än mer attraktiv bör studenter efter avslutat studiegång på gymnasiet erbjudas 
fortsättningskurser där de bland annat avlägger svetsprov för att få svetslicenser som krävs om 
svetsutbildningen ska vara en merit när man söker arbete. Ett sådant upplägg bygger på att 
gymnasieskola, vuxenutbildning och näringsliv samverkar i större utsträckning än idag.  
 
Lokal ungdomsgaranti: 
Vi anser att det är orimligt att det ska ta 90 dagar innan en arbetslös ungdom erbjuds någon form av 
insats som leder dem närmre egen försörjning. Varje dag som går att krympa arbetslösheten är 
naturligtvis mycket värdefullt. Vi är medvetna om att det redan i dagsläget görs tidiga insatser för 
ungdomar. För att nå de ungdomar som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller redan återfinns i 
någon kommunal åtgärd krävs dock ett tydligt uppdrag med tydliga ambitioner. Därav att vi vill ha en 
lokal ungdomsgaranti från dag 1. 
 
Kulturenheten: 
Trots att Åmåls kommun har en stor kulturbudget jämfört med många andra kommuner i landet, så 
dras kulturenheten med ekonomiskt underskott. Vi har under hösten agerat med ett antal åtgärder för 
att bringa ner kostnaderna, bl.a. planeras det för en stängning av Saga Bio. Reaktionen har varit stor 
och ett lokalt engagemang har snabbt växt fram där man vill hitta alternativa lösningar gällande Saga 
Bio. Majoriteten ställer sig naturligtvis positiva till detta, och ser med tillförsikt fram emot hur en 
lösning kan komma att se ut. För att inte slå undan benen på det arbete som nu pågår är majoriteten 
beredd på att söka lösningar som på kort sikt tryggar det fortsatta arbetet.  
 
Majoriteten har i sitt budgetförslag gett uppdrag till kulturenheten att gå ur ett antal externa 
hyreskontrakt. Majoriteten uppmanar också kulturenheten att göra sig av med inventarier som man 
inte anser sig ha vare sig ekonomi, verksamhet eller ansvar för. Ibland är det bättre att någon annan 
part tar över föremål och tryggar dem för eftervärlden.  
 
Kulturenheten får i uppdrag att utreda: 

- Kulturstrategiskt uppdrag 
- Statuterna för Kulturmiljonen 
- Allmänkultur  

 
Kulturenheten får i budget 2021 ett tillskott på 200 tkr. 
 
IT-enheten: 
IT-enheten har precis som kulturenheten stora utmaningar framför sig. Detta har uppmärksammats i 
bl.a. ekonomi- och revisionsrapporter. Detta blev särskilt påtagligt i början av coronapandemin, 
kommunen saknade många viktiga och avgörande system för att klara av en digital helomställning. 
Kommunen har köpt in ett stort antal användarlicenser för att klara av att möjliggöra digitala arbets- 
och mötesformer. 



            
 
IT-enheten jobbar sedan tidigare med ett uppdrag gällande digital plattform, med det arbetet följer ett 
antal investeringar men också inköp av tjänster. 
 
I budgetförslaget för 2021 får IT-enheten en förstärkning på 1 800 tkr, för att implementera och 
färdigställa den nya plattformen. 
 
     
Landsbygdsmiljonen ”Hela Åmål ska leva”: 
 
Den politiska majoriteten i Åmåls kommun ser att det finns engagemang och en vilja utanför Åmåls 
tätort som på många sätt är kännetecknande för landsbygd och mindre tätort. Utvecklingen på 
landsbygden drivs av kreativa människor, föreningar och småföretag som ofta arbetar inom gröna 
näringar och besöksnäringen. I budget 2021 satsar vi därför i en Landsbygdsmiljon. 150 tkr ska gå till 
att upprusta enskilda vägar, något som gagnar alla boende i mindre tätorter och utanför dem. För 
övrigt ska dessa medel gå till det som stärker förutsättningarna för de som bor utanför Åmåls tätort 
och ska bidra till tillgång till offentlig och kommersiell service. Det kan vara idéer som exempelvis är 
kopplade till satsningar för barn och unga, det kan vara satsningar för att bryta utanförskap eller för en 
bättre och renare miljö. Åmåls kommun ska vara en pådrivande part i arbetet med att utveckla flexibla 
kollektivtrafiklösningar och en modern infrastruktur där även gångare och cyklister kan färdas tryggt. 
Detta gör vi tillsammans med 2021 års satsning Tössepaketet. Vi förbättrar dessutom kommunens 
arbete med upphandlingar och underlättar för det lokala näringslivet att erbjuda sina varor och tjänster 
till kommunens verksamheter. Den politiska majoriteten sjösätter med detta en av de större 
satsningarna på landsbygden i kommunens historia.   

Välfärd- och arbetsmarknadsnämnden: 
Majoriteten förstärker nämndens budget med 6 492 tkr; 382 739 tkr. Till detta kommer även 6 600 tkr 
att tillföras genom det riktade statsbidrag till äldreomsorgen, vilket resulterar i en förstärkning med 
13 092 tkr. 
 
 
Majoriteten vill utreda: 
 

- En förändrad bolagsstruktur med nya ägardirektiv, generella som specifika samt utreda 
möjligheten till att bilda ett energibolag. 

- En ny upphandlingspolicy och riktlinjer för Åmåls kommunkoncern som tar hänsyn till andra 
viktningar och hållbara upphandlingskriterier. 

- Etablering av flera kolonilottsområden med möjlighet att även omfatta kolonistugor. 
 
 
Förstärkning till nämnder gällande folkhälsofrågor: 
Folkhälsorådet har i sin budget en stor pott att fördela till olika projekt gällande folkhälsan i 
kommunens förvaltningar och nämnder. Men när det projekt har pågått mer än tre år, då bör det ses 
som en ordinarie verksamhet, vilket Västra Götalandsregionen så riktigt påtalar. Mot bakgrund av 



            
 
detta sker ytterligare en fördelning till nedanstående nämnder gällande de projekt de har haft 
tillsammans med Folkhälsorådet. De är nu att betrakta som ordinarie verksamhet. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden: 
+ 90 tkr, Ung livsstil – främja god hälsa och livsstil 
 
Välfärd- och arbetsmarknadsnämnd: 
+ 50 tkr, Våld i nära relationer 
 
Teknik- och fritidsnämnden: 
+ 50 tkr, Stolpjakten. 
 
Kostenheten: 
+ 25 tkr, Diplomerade måltidspedagoger 2 handledare. 
 
Folkhälsans mål är fortsatt: 

- Fullföljda studier 
- Psykisk hälsa 
- Ökat arbetsdeltagande 

 
 
Tössepaketet  
 

1. Tösse skola 
2. Lekpark – Tösse 
3. Bostäder – Tösse och Tössebäcken 
4. Småbåts- och gästhamn – Tössebäcken 
5. Beläggning av genomfartsled 
6. Gång- och cykelväg Åmål-Tösse 

 
1. Tösse skola: 

Renovering och byggnation start våren 2021. Arbetet kommer genomföras i etapper. Moduler kommer 
att etableras på skolområdet. Skolgården ska få en multiplan för olika idrottsaktiviteter. 
Tösse förskola flyttar in på skolområdet i nya lokaler. 
 

2. Lekpark: 
Nuvarande lekpark i centrala Tösse ska rustas upp till samma standard som lekparker i centrala Åmål. 
Invigning ska ske under våren 2021. En bedömd kostnad, 600 tkr. 
 

3. Bostäder Tösse och Tössebäcken: 
Den mark som Åmåls kommun äger i Tösse och som är detaljplanelagt för bostäder kommer lyftas 
fram och marknadsföras genom en markanvisningstävling. Vi ser positivt på kooperativa 
bostadslösningar. 
 

4. Småbåts- och gästhamn i Tössebäcken: 
Renovering och upprustning kommer att finansieras via en taxehöjning, dock inte gästhamnsplatser, de 
finansieras av skattekollektivet. Nytt är också att varje kommunal småbåtshamn i Åmåls kommun 



            
 
fortsättningsvis ska vara sin egen resultatenhet. Det finns förnärvarande 83 båtplatser i 
småbåtshamnen. Arbetet påbörjas snarast. 
 

5. Beläggning av genomfartsväg E-45 – Tössebäcken: 
Dialog med Trafikverket om Tössepaketet måste inledas inom kort samt med hemställan att 
Trafikverket påskyndar sitt arbete med att åtgärda beläggningsarbete och underhåll av ”sin” väg från 
E-45 till Tössebäcken. 
 
       6.    Gång- och cykelväg mellan Åmål och Tösse: 
Avtalet upprättades och undertecknades under år 2014. Trafikverket anser att då påbörjades projektet 
och därmed gäller avtalet fortsatt, trots att det gick ut 2017-12-31. Finansiering och 
kostnadsfördelning kommer att regleras genom ett tilläggsavtal mellan Åmåls kommun och 
Trafikverket.  
 
 

 

 

 



BUDGET 2021 

Alliansen i Åmål 

 

 

Alliansen i Åmål kommer inte att lägga en egen budget inför 2021.Detta 

avvägande har gjorts pga den osäkra tid vi upplever nu i samband med den 

pandemi som härjar över världen och i vårt land. Detta påverkar självklart 

kommunens ekonomi i många avseenden på ett oförutsägbart sätt.Vi tror 

därför att även majoritetens budget kommer att behöva justeras under nästa 

år av flera olika skäl.  Man kan nämna att staten, hittills i olika omgångar, har 

tillfört kommunsektorn generella statsbidrag.     Detta kommer förmodligen att 

ske även vidare nästa år. Dessutom finns det stora osäkerheter vad det 

beträffar skatteintäkter för kommunen och befolkningsunderlaget. Listan kan  

göras längre med synnerligen osäkra parametrar rörande budgeten. 

 

Alliansen väljer därvid att lämna protokollsanteckningar från välfärd‐och 

arbetsmarknadsnämnden, som bla tar upp behoven av uppföljningar inom sfi‐

verksamheten och  kring de sk utvecklingsjobben. Vidare påtalas däri vikten av 

personalens tid för återhämtning. För att möjliggöra detta krävs en god 

arbetsmiljö, rimliga scheman, hög personaltäthet, kompetensutveckling mm. 

(Se bilaga A, protokollsant. från VAN) 

Vidare lämnar alliansgruppen i  barn‐och utbildningsnämnden 

protokollsanteckningar rörande dess budget. 

Alliansgruppen ser bla behovet av att påskynda renovering/nybyggnation vid 

Tösse skola, samt ser positivt på den planerade nya gymnasielinjen vid 

Karlbergsgymnasiet. 

(Se bilaga B, protokollsant. Från BUN) 

 

 



När det gäller kommunstyrelsen och dess förvaltning ser vi att antalet anställda 

ständigt växer. Vi anser att det är dags att bromsa detta. Vi yrkar på att ett 

generellt besparingsförslag läggs på förvaltningen för att bringa ner 

personalstaben och därmed hejda kostnadsutvecklingen. Alliansen föreslår 

därför en generell besparing på 3% av majoritetens  förslag på 

kommunstyrelsens budget. Det motsvarar 3 691 000  . Dessa medel yrkar vi på 

att flyttas till Teknik‐ och fritidsförvaltningen. 

 

Teknik‐och fritidsförvaltningens verksamhet kämpar en ojämn strid med att 

dess medel skall räcka när utrymmet hela tiden blir allt mindre pga att räntor 

och avskrivningar tar en allt större del av driftbudgeten. Därför föreslår 

alliansen att nämndens budgetförslag antas. Det innebär att budgeten tillförs  

1 142 000. 

En av våra viktigaste pelare i kommunen är ett blomstrande näringsliv. 

Kommunen behöver här ha en mer aktiv roll för att förbereda industrimark. Det 

krävs att kommunen har gjort färdigt all infrastruktur, när företag knackar på. 

Vi kan då direkt anvisa mark och lämplig plats. För detta arbete tillförs resten 

av de ovan nämnda pengarna, vilket innebär att 2 549 000 tillförs Teknik‐och 

fritidsnämnden för dessa infrastrukturarbeten. 

 

Mikael Karlsson (moderaterna) 

Lars Ottoson (centerpartiet)  

Christer Törnell (kristdemokraterna)  

Peter Stenberg (liberalerna)  

  

 

 

 



    Bilaga A 

 

Protokollsanteckning från välfärd- och arbetsmarknadsnämndens Alliansgrupp 

inför driftsbudget 2021 

 

SFI – svenska för invandrare  

Svenska språket är nyckeln till jobb. Utan språket blir det svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Även möjligheterna att utbilda sig försämras. 

Verksamheten har dragit ner tre SFI lärartjänster under åren 2019–2020.  

 Alliansen vill följa upp hur många personer som går från SFI till att studera 

vidare på till exempel vuxenutbildningen, högskola/universitet, eller går vidare 

till arbete. 

Utvecklingsjobb  

Precis som står i sammanfattningen på förslag till driftbudget för VAN 2021 så är det svårt att 

prognostisera hur utvecklingsjobb fortskrider. Detta med tanke på osäkerheten i vår omvärld.  

Nämnden fick på förra mötet i oktober se en presentation i olika färger över hur arbetet med 

utvecklingsjobb fortskrider. Detta vad gäller antal personer som placerats ut att jobba i de 

olika förvaltningarna. Det blev från Alliansens sida tydligare att få den typ av information 

presenterad av förvaltningen.  Helt enkelt mer lättöverskådligt.  

 Alliansen vill fortlöpande få uppföljningar på hur många personer som faktiskt 

beräknas komma in i en egen försörjning efter att ha avslutat utvecklingsjobb, 

samt hur många som återgår till bidragsförsörjning. 

Äldreomsorg - reflektioner 

Att arbeta i äldreomsorgen kan både vara ansträngande och tufft. Det är därför viktigt att man 

som anställd kan kombinera jobb och privatliv på bra sätt, så att man får tid till återhämtning.  

Grunden för detta är att ha en god arbetsmiljö, rimliga scheman, hög personaltäthet där det 

behövs, utbildning för outbildad personal, kompetensutveckling, god tillgång till stöd i arbetet 

som underlättar till exempel digitala lösningar och skyddsutrustning. Utveckling av ledarskap 



    Bilaga A 

och satsning på cheferna för att stärka vårdens kvalitet är en prioritet för att ge de som erhåller 

vård- och omsorgsinsatser och de anställda trygghet och goda relationer.  

Status på arbete i vården behöver höjas för att fler ska gå vårdutbildningar. Vi behöver 

rekrytera ett stort antal nya medarbetare och behålla dem, varför det är speciellt angeläget att 

satsa på arbetsmiljö och kompetens i äldreomsorgen.  

 



Bilaga B 

Protokollsanteckning från Alliansgruppen i Barn‐ och utbildningsnämnden 

Budgeten för Barn‐ och utbildningsnämnden är såvitt vi förstår välförankrad i organisationen.  

Det som tillkommit efter beslutet i nämnden som bör tas höjd för är en renovering/nybyggnation vid 

Tösse skola som kan belasta budgeten redan 2021 i form av höjda lokalkostnader, om man som vi 

önskar skyndar på detta arbete och det slutförs redan under 2021. 

Utöver det har även fattats beslut om att eventuellt redan hösten 2021 starta en ny gymnasielinje, 

Naturbruk hästskötare, i samarbete med Åmålstravet och Åmåls Ridskola vilket också kan generera 

vissa uppstartskostnader. 



 

Budgeten 2021.  
 

Under större delen av 2020 har Sverige och övriga världen varit hårt drabbad av Coronapandemin och vi är nu med 

full fart på väg in i en andra våg. Detta har naturligtvis påverkat all ekonomisk verksamhet såväl i landet som i Åmåls 

kommun. Hur framtiden kommer se ut är ytterst osäkert, men den kommer antagligen inte bli som vi tror idag. 

På grund av den osäkerhet som råder både vad gäller inkomster och utgifter kommer troligtvis majoritetens 

budgetförslag komma att revideras under 2021, eftersom staten antagligen kommer att fortsätta ge kommunerna 

olika typer av stöd/bidrag med anledning av pandemin, och kommunen kan också komma att få ökade utgifter. 

Arbetslösheten, det absolut övergripande målet är att minska arbetslösheten och få fler arbetslösa i jobb. 

Utvecklingsjobb Åmål och det påbörjade arbetet med att få ner den strukturella långtidsarbetslösheten tror vi är 

rätta vägar att gå men det behövs mer. SFI verksamheten måste bli mer effektiv så att fler utrikes födda lär sig 

svenska snabbare för att sedan komma vidare till yrkesutbildningar eller andra utbildningar som leder till att man 

försörjer sig själv. Krav måste ställas på dom som har försörjningsstöd eller liknande, att man som motprestation går 

på SFI eller utbildar sig annars uteblir stödet från kommunen. 

Skolan, glädjande nog stiger resultaten i skolorna men på några grundskolor finns klasser som har resultat liknande 

dom som finns i utanförskapsområden vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Fler elever än idag behöver i 

grundskolan klara behörigheten för att kunna söka in på gymnasiet och få en utbildning, sker inte det kommer vi 

fortsatt vara bland dom kommuner som har högst ungdomsarbetslöshet i Sverige. 

Företagandet, ett steg i ledet för att minska arbetslösheten är att kommunen är attraktiv för företag som vill 

etablera sig i Åmål. Då behöver det finnas infrastruktur som är färdigt så kommunen snabbt kan anvisa lämpliga 

tomter/områden, det får inte ta ett antal månader eller år att få till det efter man fått frågan från företaget. 

Besparingar, hålla koll på vad som inte är lagstadgad verksamhet men som kommunen ändå tillhandahåller och 

försöka ha en kostnadseffektiv och slimmad organisation är två exempel på var man kan spara i en kommun. Att säja 

upp hyresavtalet för Saga bion är ett steg i rätt riktning. 

 

Skattesatsen, Vi föreslår oförändrad skattesats om 22,46% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förändringar jämfört med styrande majoritetens förslag. 

På grund av osäkerheten om hur kommunens ekonomi kommer se ut under 2021 med tanke på effekterna av 

Coronapandemin nöjer vi oss i år med nedanstående förslag på besparingar och satsningar.  

Man kan tycka att 4 miljoner i satsning på grundskolan är mycket men för att knäcka ungdomsarbetslösheten är vi 

övertygade om att det är i skolan vi börjar. 

Besparingar: 

Kommunstyrelsen: 

Förvaltningen har på senare år växt och vi vill se en besparing, en försiktig början är att vi föreslår en allmän 

besparing på 2% vilket betyder en besparing på ca 2 500 000: - 

 

VAN: 

Projektet ” In Åmål ” som är ett integrationsprojekt som ska leda till att nyanlända flyktingar ska komma i jobb kostar 

kommunen under 3 år ca 4 900 000: - hela projektet kostar under 3 år nästan 20 000 000: - men 75% finansieras av 

andra än kommunen. 

Sverigedemokraterna röstade mot att starta detta projekt och nu föreslår vi att det om möjligt avslutas, viket 

betyder en besparing på årsbasis om ca 1 600 000: - 

Satsningar: 
 

BUN: 

För att öka möjligheten för fler att klara behörigheten att kunna söka in på gymnasiet och för att lämna skolresultat 

som ligger i paritet med dom man hittar i utanförskapsområden bakom oss föreslår vi att grundskolan inom BUN 

tilldelas 4 070 000: - 

Djurparken i Örnässkogen: 

I Örnässkogen ligger den mycket omtyckta och välbesökta djurparken som drivs ideellt av Rickard Karlsson. 

Kommunen äger parken och i omedelbar närhet har nyligen gjorts satsningar på både fin lekplats och ute gym. 

Sverigedemokraterna föreslår en satsning på 30,000: - som ska gå till upprustning av staket och byggnader. En 

utmärkt möjlighet för personer som befinner sig i kommunens satsning: Utvecklingsjobb Åmål. 

10 november 2020 

Ove Kaye SD 
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Dnr KS 2020/366 

KS § 214 Taxa för slamtömning 2021 för Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att anta reviderad 
taxa för slamtömning enligt bilaga 1 samt godkänna förslaget till utökat 
tjänsteutbud enligt bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa för slamtömning för 
Åmåls kommun från och med 1 januari 2021. Taxan för slamtömning föreslås 
höjas med 5%. 

Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 
kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för slamtömning beräknas enligt 
självkostnadsprincipen, dvs. för att täcka verksamhetens kostnader för 
administration, insamling och behandling av avfall. 

Taxan är i behov av en justering då kostnad för entreprenad (regleras årligen via 
index enligt avtal) och löner (administration) ökar. 

Tjänsteutbudet utökas med två tilläggstjänster, återfyllnad av vatten i 
minireningsverk samt tömning av fördelningsbrunn. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 16 oktober 2020 § 9 
- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 22 september 2020 § 79 
- Tjänsteyttrande med bilaga 1 av renhållningschef den 18 augusti 2020 

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden 
Renhållningschef 
__________ 

aaidator
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Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr 2020-000284  

Taxa för slamtömning år 2021, Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa för slamtömning för 

Åmåls kommun från och med 2021-01-01 enligt bilaga 1. 

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 5%. Tjänsteutbudet föreslås även 

utökas med en tjänst enligt bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-08-18 

Protokollsutdrag § 46 teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-09-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bifalla föreslagen taxerevidering för slamtömning enligt bilaga 1. 

2. Bifalla förslaget till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

 



 

 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
Veronica Carlsson Ulff, 0533-681780 
veronica.carlsson-ulff@saffle.se 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-08-18 
 

 

 

 
Dnr Tfnså 2020/284 
 

 

  
 

Taxa för slamtömning år 2021, Åmåls kommun 

Sammanfattning 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa för slamtömning för 

Åmåls kommun från och med 2021-01-01 enligt bilaga 1. 
 

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 5%. Tjänsteutbudet föreslås även 

att utökas med en tjänst enligt bilaga 1. 

Bakgrund 

Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 

kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för slamtömning beräknas enligt 

självkostnadsprincipen, dvs. för att täcka verksamhetens kostnader för 

administration, insamling och behandling av avfall.  

Taxan är i behov av en justering då kostnad för entreprenad (regleras årligen 

via index enligt avtal) och löner (administration) ökar.  
 

Tjänsteutbudet utökas med två tilläggstjänster, återfyllnad av vatten i 

minireningsverk samt tömning av fördelningsbrunn. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av förvaltningen. 

Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen bedömer att föreslagen taxa uppfyller självkostnadsprincipen 

och förmår täcka verksamhetens kostnader. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

En höjning med 5% av taxan för slamtömning gör att verksamheten anpassas 

till aktuellt kostnadsläge. För en kund som har en 3 kbm brunn som töms en 

gång per år ökar kostnaden med 66 kr/tömning alternativt 82 kr/tömning för 

en sluten tank med volym en 3 kbm som töms en gång per år. 

 

Förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bifalla föreslagen taxerevidering för slamtömning enligt bilaga 1. 

2. Bifalla förslaget till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1. 

 

 



Säffle kommun 
Datum 

2020-08-18 
 

 
Sida 

2(4) 
 

 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Veronica Carlsson Ulff 

Renhållningschef 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Åmål  
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Datum 
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Bilaga 1 - förslag till taxa för slamtömning år 2021, Åmåls kommun 
 
 

Tömningstjänster 
 

Ordinarie tömning 

Den ordinarie tömningen är schemalagd och sker områdesvis i kommunen. 

Behöver brunnen/tanken tömmas fler gånger per år än vad som anges i 

Åmåls kommuns renhållningsföreskrift så kan ytterligare tömningar beställas 

till ordinarie taxa om beställningen görs senast två veckor innan önskad 

tömningsvecka. 
 

Ordinarie tömning  Taxa 2020 Taxa 2021 

Tömning av brunn 0-3 kbm 1 323 kr 1 389 kr 

Tömning av brunn 3,1-6 kbm 1 726 kr 1 812 kr 

Tömning av brunn 6,1-9 kbm 2 306 kr 2 421 kr 

Tömning av brunn 9,1-12 kbm 3 095 kr 3 250 kr 

Tömning av brunn 12,1-16 kbm 3 506 kr 3 681 kr 

Tömning av tank 0-3 kbm 1 634 kr 1 716 kr 

Tömning av tank 3,1-6 kbm 1 960 kr 2 058 kr 

Tömning av tank 6,1-9 kbm 2 087 kr 2 191 kr 

Tömning av tank 9,1-12 kbm 2 514 kr 2 640 kr 

Tömning av tank 12,1-16 kbm  3 200 kr 3 360 kr 

Tömning av brunn/tank över 16,1 kbm 2 230 kr/tim 2 342 kr/tim 

 

 

Extra tömning 

Extra tömning, så kallad budning, utföres inom 5 arbetsdagar från 

beställning. 
 

Extra tömning 
 

Taxa 2020 Taxa 2021 

Tömning av brunn 0-3 kbm 2 151 kr 2 259 kr 

Tömning av brunn 3,1-6 kbm 2 472 kr 2 596 kr 

Tömning av brunn 6,1-9 kbm 2 800 kr 2 940 kr 

Tömning av brunn 9,1-12 kbm 3 115 kr  3 271 kr 

Tömning av brunn 12,1-16 kbm 3 541 kr 3 718 kr 

Tömning av tank 0-3 kbm 2 151 kr 2 259 kr 

Tömning av tank 3,1-6 kbm 2 472 kr 2 596 kr 

Tömning av tank 6,1-9 kbm 2 800 kr 2 940 kr 

Tömning av tank 9,1-12 kbm 3 115 kr 3 271 kr 

 

Akuttömning 

Akuttömning utförs inom 24 timmar från beställning. 
 

Akuttömning Taxa 2020 Taxa 2021 

Tömning av brunn 0-16 kbm 3 929 kr 4 126 kr 

Tömning av tank 0-16 kbm 3 929 kr 4 126 kr 



Säffle kommun 
Datum 

2020-08-18 
 

 
Sida 

4(4) 
 

 

Tilläggstjänster 
 
Tidsbeställd tömning 

Tömning på bestämd dag och tid kan utföras mot extra avgift. Beställningen 

ska göras senast 2 dagar innan önskad tömningsdag. 
 

Tidsbeställd tömning Taxa 2020 Taxa 2021 

Avgift utöver ordinarie tömningstaxa för 
anläggningen 

900 kr 945 kr 

 
 
Återfyllnad av vatten i minireningsverk 

Minireningsverk kan, efter tömning, fyllas åter med vatten mot avgift. Det är 

fastighetsägarens/nyttjanderättshavarens ansvar att meddela vilken volym 

vatten som minireningsverket ska fyllas med. Återfyllnad sker med max 3 

kbm. 
 

Återfyllnad vatten, max 3 kbm Taxa 2020 Taxa 2021 

Avgift utöver ordinarie tömningstaxa för 
anläggningen 

- 1 000 kr 

 

 
Tömning av fördelningsbrunn 

Tömning av fördelningsbrunn utförs i samband med schemalagde ordinarie 

tömning av avloppsbrunn. 
 

Tömning fördelningsbrunn Taxa 2020 Taxa 2021 

Avgift för tömning av fördelningsbrunn - 150 kr 
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Dnr KS 2020/373 

KS § 215 Taxa enligt alkohollagen (2010:1622) 
samt tobakslagen och liknande produkter 
(LTLP 2018:2088) 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta oförändrad taxa för 2021, 
förutom tre nya taxor gällande förändring av bolagsform, enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088): 

 Förändring av bolagsform men bolaget har kvar samma 
ledning                                                            2000: - 

 Förändring av ägande/ledning i 
bolaget                                                                                               3000: - 

 PBI-utredning, (byte av enstaka person med betydande 
inflytande)                                                       1000: - 

Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 
avseende ovanstående lagar. Under rådande omständigheter är taxeförslaget 2021 
oförändrat, förutom tre nya taxor gällande förändring av bolagsform. 

Verksamhetsåret 2020 har varit ett exceptionellt år på grund av pågående 
pandemi. Under våren och sommaren 2020 har det inte ansökts om några 
tillfälliga serveringstillstånd, då begränsning avseende sammankomster för mer än 
50 personer, enligt lag, har förbjudits. I Åmåls kommun kommer detta att slå 
hårdare, då tillsynsavgifterna har slopats för att underlätta för näringslivet. Hur 
det kommer att se ut under 2021 är svårt att förutsäga, men då tillsynsavgifterna 
beräknas på föregående års restaurangrapporter, kan även nästa års intäkter bli 
lägre. Trots detta är förslaget en oförändrad taxa, som ska gälla under 2021, för att 
ge näringsidkarna en chans till återhämtning. I förslaget tillkommer tre nya taxor 
gällande förändring av bolagsform. 

 Förändring av bolagsform men bolaget har kvar samma 
ledning                                                            2000: - 

 Förändring av ägande/ledning i 
bolaget                                                                                               3000: - 

 PBI-utredning, (byte av enstaka person med betydande 
inflytande)                                                       1000: - 

Tidigare taxa som är borttagen var -Mindre ändring som ny ledamot i bolaget. 

De taxor och avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt 
kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen 
erbjuder. Som tidigare informerats om när det gäller tillsynsavgifter, är det ett sätt 
att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk 

aaidator
Textruta
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för oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, 
som t ex dumpar priser och betalar ut svarta löner. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 16 oktober 2020 § 10 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 24 september 2020 
§ 127 
- Tjänsteskrivelse från Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet den 21 
augusti 2020 

Beslutet skickas till 
Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
__________ 
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Dnr VAN 2020/111 

VAN § 127 Taxa 2021 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088)  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa 
instans 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
oförändrad taxa för 2021, förutom tre nya taxor gällande förändring av 
bolagsform, enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088). 

Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 
avseende ovanstående lagar. Under rådande omständigheter är taxeförslaget 2021 
oförändrat, förutom tre nya taxor gällande förändring av bolagsform. 

Verksamhetsåret 2020 har varit ett exceptionellt år på grund av pågående 
pandemi. Under våren och sommaren 2020 har det inte ansökts om några 
tillfälliga serveringstillstånd, då begränsning avseende sammankomster för mer än 
50 personer, enligt lag, har förbjudits. I Åmåls kommun kommer detta att slå 
hårdare, då tillsynsavgifterna har slopats för att underlätta för näringslivet. Hur 
det kommer att se ut under 2021 är svårt att förutsäga, men då tillsynsavgifterna 
beräknas på föregående års restaurangrapporter, kan även nästa års intäkter bli 
lägre. Trots detta är förslaget en oförändrad taxa, som ska gälla under 2021, för att 
ge näringsidkarna en chans till återhämtning. I förslaget tillkommer tre nya taxor 
gällande förändring av bolagsform. 

 Förändring av bolagsform men bolaget har kvar samma 
ledning                                                            2000: - 

 Förändring av ägande/ledning i 
bolaget                                                                                               3000: - 

 PBI-utredning, (byte av enstaka person med betydande 
inflytande)                                                       1000: - 

Tidigare taxa som är borttagen var -Mindre ändring som ny ledamot i bolaget… 

De taxor och avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt 
kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen 
erbjuder. Som tidigare informerats om när det gäller tillsynsavgifter, är det ett sätt 
att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk 
för oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, 
som t ex dumpar priser och betalar ut svarta löner. 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2020 från alkohol- och tobakshandläggarna 
Jeanette Krafft och Daniel Berglöv 
- Protokollsutdrag VANAU § 158 den 10 september 2020 

Beslutet skickas till 
Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet 
Kommunfullmäktige 
__________ 



  2020-08-21 

 
   
Välfärds- och Arbetsmarknads-
nämnden i Åmåls kommun 

 
 

Förslag om oförändrad taxa 2021 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobaksla-
gen och liknande produkter (LTLP 2018:2088).  
 
Förslag till beslut 

 
Välfärds- och Arbetsmarknadsnämnden i Åmåls kommun beslutar följande: 
· Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförändringen för 2021. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende ovanstå-
ende lagar. Under rådande omständigheter är taxeförslaget 2021 oförändrat, förutom tre 
nya taxor gällande förändring av bolagsform. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsåret 2020 har varit ett exceptionellt år p g a pågående pandemi. Under våren-
sommaren 2020 har det inte ansökts om några tillfälliga serveringstillstånd, då begränsning 
avseende sammankomster för mer än 50 personer, enligt lag, har förbjudits. I Åmåls kom-
mun kommer detta att slå hårdare, då tillsynsavgifterna har slopats för att underlätta för 
näringslivet. Hur det kommer att se ut under 2021 är svårt att förutsäga, men då tillsynsav-
gifterna beräknas på föregående års restaurangrapporter, kan även nästa års intäkter bli 
lägre. Trots detta är förslaget en oförändrad taxa, som ska gälla under 2021, för att ge nä-
ringsidkarna en chans till återhämtning. I förslaget tillkommer tre nya taxor gällande för-
ändring av bolagsform. 

 Förändring av bolagsform men bolaget har kvar samma ledning  2000: - 

 Förändring av ägande/ledning i bolaget   3000: - 

 PBI-utredning, (byte av enstaka person med betydande inflytande) 1000: - 

Tidigare taxa som är borttagen var -Mindre ändring som ny ledamot i bolaget… 

 
De taxor och avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunalla-
gen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. Som tidigare in-
formerats om när det gäller tillsynsavgifter, är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneut-
ralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en 
snedvriden konkurrens mellan företagen, som t ex dumpar priser och betalar ut svarta lö-
ner. 
 
 
 
 
Jeanette Krafft  Daniel Berglöv 
alkohol/ tobakshandläggare alkohol/ tobakshandläggare 
 
 
 

 



  
 Förslag TAXOR 2021 
 

      Taxor enligt alkohollagen  
Stadigvarande tillstånd Avgift kr Kommentar                 

-Nyansökningar stadigvarande serveringstillstånd,  
Ägarskiften, servering på tåg och båt  

9000: - Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Utvidgade tillstånd gemensam serveringsyta samt  
utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat 
alkoholutbud 

4000: - 
 

Sökande har tillstånd  
i Dalsland 
Ingen återbetalning 
 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,  
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare 

2000: - Ingen återbetalning 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

3000: - Ingen återbetalning 

PBI-Utredning 
(byte av enstaka person med betydande inflytande) 

 
1000: - 

Ingen återbetalning 

-Nyansökan cateringtillstånd, provsmakning och  
pausservering 

5000: - 
 

Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om catering, provsmakning, rumsservering, 
servering eller kryddning av snaps  

Ingen avgift Sökande har tillstånd  
i Dalsland 

Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i  
Tillståndshavarens nuvarande lokaler 

2500: - Sökande har tillstånd  
i Dalsland. Ingen återbe-
talning 

Tillfälliga tillstånd   
-Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal  
Sökanden har stadigvarande tillstånd i  
Dalslandskommunerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år 

3000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal 
Sökanden har inte stadigvarande tillstånd i Dalslandsko
nerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år 

 
5000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd För slutna sällskap  
max 6 tillstånd per halvår och avser samma lokal 

 
2000: - 

 
Ingen återbetalning 

-Kunskapsprov med möjlighet till två omprov 
(Gäller både stadigvarande eller tillfälligt tillstånd) 

1000: -
/prov 

Per provtillfälle förutom 
nyansökans första prov 

Årlig avgift  
för stadigvarande serveringstillstånd 

  

Fast avgift serveringstillstånd 4000: -  
Fast avgift tillstånd för pausservering, 
provsmakning och catering 

2000: - Halv fast avgift 

Rörlig avgift kronor   
 
 
 
 
Beror på föregående  
års försäljning enligt 
restaurangrapport 

0-25 000 0: - 
25 001-50 000  1000: - 
50 001-100 000 2000: - 
100 001–150 000  3000: - 
150 001–200 000  4000: - 
200 001–300 000  5000: - 
300 001–600 000  6000: - 
600 001-900 000  7000: - 
900 001-1 200 000  8000: - 
1 200 001-1 500 000  9000: - 
1-500 001-2 500 000  10 000: - 
2 500 001-3 000 000  11 000: - 



3 000 001 - 12 000: - 
Påminnelseavgift  
Restaurangrapport ska vara registrerat före den 31mars! 
500: - första påminnelsen! 
1000: - andra påminnelsen, utredning startas. 

 

Taxor enligt tobakslagen och liknande produkter 
(2018:2088) samt alkohollagen (2010:1622). 

ingen återbetalning vid avslag eller att ansökan tas tillbaka. 
 

Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/ övertagande av 
rörelse) 

 
7000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd) 

 
2000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tobakstillstånd) 

 
4000 kr 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade ägar- 
förhållanden och övertagande av bolag med tobakstillstånd 

 
5000 kr  

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,  
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare 

         2000: - 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade ägar-
förhållanden. 

         3000: - 

PBI-Utredning 
(byte av enstaka person med betydande inflytande) 

 
         1000: - 

 

Årsavgift Tobakstillstånd 
 

 
Årsavgift för tillsyn och administration 

 
5000 kr 

 
Årsavgift för produkter utöver 
tobakstillstånd 

 

 
Avgift per tillkommande produkt 

 
500 kr 

 

Årliga avgifter  
(för de som EJ har tobakstillstånd) 

Avgift kr kommentar 

En produkt 
 
2000: - 

Vid försäljning av  
t ex folköl och e-cigaretter 
blir det två produkter och 
totalt 3500: -              

     Två produkter 

 
 
3500: - 

     Tre produkter 

 
 
 
4500:- 

Försäljning av folköl, e-
cigaretter samt receptfria 
läkemedel 

 
Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgifts-
uttag, enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 § i 
kommunallagen (2017:725). Begränsning finns dock att kommunerna inte 
får ta ut en högre avgift än vad som motsvarar de kostnader som kommu-
nerna har för de tjänster de tillhandahåller (självkostnadsprincipen). 
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Dnr KS 2020/372 

KS § 216 Avgifter inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag på avgifter för 
vård- och omsorgsinsatser enligt följande: 

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst                            275 kr/tim                            Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 

Ett besök under 1 månad      265 kr/mån                          Ingår i maxtaxan 

Två besök eller fler 1 månad 445 kr/mån 

  

Avgift för utprovning 

av hjälpmedel                      100 kr/utprovningstillfälle   Ingår ej i maxtaxan 

  

Trygghetstelefon ordinärt      285 kr/mån                          Ingår i maxtaxan 

boende 

  

Avgift för ledsagning           125 kr/tillfälle                      Ingår i maxtaxan 

  

Korttidsboende                    115 kr/dygn                         Vårdavgiften ingår 

                                                                                       i maxtaxan 

  

Måltidskostnader tillkommer för korttidsboende. 

  

Stöd och funktion 

Måltider i gruppbostad         2 245 kr/mån 

(alla måltider i boendet         Avdrag 40 kr/dag för de 

frukost-lunch-mellanmål      måltider som intas på dag- 

och middag, inklusive           center och med 80 kr vid 

förbrukningsartiklar som       bortavaro ett helt dygn. 

tvål och papper) 

aaidator
Textruta
Ärende 8
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Resor i boendet med             17 kr/mil och person            Ej knutet till pris- 

enhetens bil                                                                     basbeloppet 

  

Avgift måltider på                ålder 0 – 7 år                        65 kr 

korttidsboende/FSO             ålder 8 år och äldre               95 kr 

  

Frukost                                15 kr FSO 

Mellanmål                           15 kr FSO 

Lunch                                  45 kr FSO (vid skollov) 

  

Individ- och familjeomsorg 

Familjerådgivning                100 kr/besök 4 gånger därefter fritt under samma 
behandlingsperiod       

Följer gemensamt avtal med Dalslandskommunerna 
 

Egenavgift för vistelse på     110 kr/dygn 

behandlingshem 

  

Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde + 
egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den 
enskilde har egen varaktig inkomst). 

  

Arbete och vuxnas lärande 

  

Yttre hemtjänst 

Snöskottning framför entré   100 kr/tillfälle 

Snöskottning utanför garage 100 kr/tillfälle 

Transport av trädgårdsavfall 210 kr/tillfälle 

- tillkommer personaltid       100 kr/timme och person 

Övriga insatser: 

Gräsklippning mm               100 kr/timme och person 
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Vuxenutbildningen 

Avgift särskild prövning       500 kr/prövningstillfälle       Enl förordning            

                                                                                       1991:1124 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga avgifter ovan, om inte annat anges, följer prisbasbeloppet. Detta innebär 
att kommunens avgifter anpassas efter hur garantipensionerna utvecklas. 
Garantipensionen är den grundpension som betalas ut till de pensionärer som har 
lägst inkomst. 

Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill 
säga förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter, alla är relaterade till 
prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta. 

Prisbasbeloppet har för år 2021 beräknats till 47 600 kr. Det innebär att 
prisbasbeloppet är 300 kr högre än prisbasbeloppet år 2020. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 16 oktober 2020 § 11 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 24 september 2020 
§ 126 
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 28 augusti 2020 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
Controller välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
__________ 
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Dnr VAN 2020/108 

VAN § 126 Avgifter inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa 
instans 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt följande: 

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst                            275 kr/tim                            Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 

Ett besök under 1 månad      265 kr/mån                          Ingår i maxtaxan 

Två besök eller fler 1 månad 445 kr/mån 

  

Avgift för utprovning 

av hjälpmedel                      100 kr/utprovningstillfälle   Ingår ej i maxtaxan 

  

Trygghetstelefon ordinärt      285 kr/mån                          Ingår i maxtaxan 

boende 

  

Avgift för ledsagning           125 kr/tillfälle                      Ingår i maxtaxan 

  

Korttidsboende                    115 kr/dygn                         Vårdavgiften ingår 

                                                                                       i maxtaxan 

  

Måltidskostnader tillkommer för korttidsboende, dessa fastställs 

av kommunstyrelsen 

  

Stöd och funktion 

  

Måltider i gruppbostad         2 245 kr/mån 

(alla måltider i boendet         Avdrag 40 kr/dag för de 

frukost-lunch-mellanmål      måltider som intas på dag- 
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och middag, inklusive           center och med 80 kr vid 

förbrukningsartiklar som       bortavaro ett helt dygn. 

tvål och papper) 

  

Resor i boendet med             17 kr/mil och person            Ej knutet till pris- 

enhetens bil                                                                     basbeloppet 

  

Avgift måltider på                ålder 0 – 7 år                        65 kr 

korttidsboende/FSO             ålder 8 år och äldre               95 kr 

  

Frukost                                15 kr FSO 

Mellanmål                           15 kr FSO 

Lunch                                  45 kr FSO (vid skollov) 

  

  

Individ- och familjeomsorg 

  

Familjerådgivning                100 kr/besök 4 gånger          Följer 
gemensamt                                      därefter fritt under             avtal med 

                                            samma behandlingsperiod    Dalslandskommunerna 

  

Egenavgift för vistelse på     110 kr/dygn 

behandlingshem 

  

Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde + 
egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den 
enskilde har egen varaktig inkomst). 

  

  

Arbete och vuxnas lärande 

  

Yttre hemtjänst 

  

Snöskottning framför entré   100 kr/tillfälle 
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Snöskottning utanför garage 100 kr/tillfälle 

  

Transport av trädgårdsavfall 210 kr/tillfälle 

  

- tillkommer personaltid       100 kr/timme och person 

  

Övriga insatser: 

  

Gräsklippning mm               100 kr/timme och person 

  

  

Vuxenutbildningen 

  

Avgift särskild prövning       500 kr/prövningstillfälle       Enl förordning            

                                                                                       1991:1124 

  

  

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga avgifter ovan, om inte annat anges, följer prisbasbeloppet. Detta innebär 
att kommunens avgifter anpassas efter hur garantipensionerna utvecklas. 
Garantipensionen är den grundpension som betalas ut till de pensionärer som har 
lägst inkomst. 

Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill 
säga förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter, alla är relaterade till 
prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta. 

Prisbasbeloppet har för år 2021 beräknats till 47 600 kr. Det innebär att 
prisbasbeloppet är 300 kr högre än prisbasbeloppet år 2020. 

  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2020 från controller Eva Larsson 
- Protokollsutdrag VANAU § 157 den 10 september 2020 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Helena Wretman 
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Controller Eva Larsson 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
Box 62 
662 22 Åmål 

  
Åmål 

0532-17051   eva.larsson@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Avgifter inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden verksamhet 2021 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arabetsmarknadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt följande: 

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst  275 kr/tim  Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 
Ett besök under 1 månad 265 kr/mån  Ingår i maxtaxan 
Två besök eller fler 1 månad 445 kr/mån 
 
Avgift för utprovning 
av hjälpmedel   100 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 
 
Trygghetstelefon ordinärt  285 kr/mån  Ingår i maxtaxan 
boende 
 
Avgift för ledsagning 125 kr/tillfälle  Ingår i maxtaxan 
 
Korttidsboende 115 kr/dygn  Vårdavgiften ingår 
    i maxtaxan 
 
Måltidskostnader tillkommer för korttidsboende, dessa fastställs  
av kommunstyrelsen 
 

Stöd och funktion 
 
Måltider i gruppbostad 2 245 kr/mån 
(alla måltider i boendet Avdrag 40 kr/dag för de 
frukost-lunch-mellanmål måltider som intas på dag- 
och middag, inklusive  center och med 80 kr vid 
förbrukningsartiklar som  bortavaro ett helt dygn. 
tvål och papper) 
 
Resor i boendet med 17 kr/mil och person Ej knutet till pris- 
enhetens bil    basbeloppet 
 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
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Avgift måltider på  ålder 0 – 7 år  65 kr 
korttidsboendet/FSO ålder 8 år och äldre 95 kr 
 
Frukost  15 kr FSO 
Mellanmål  15 kr FSO 
Lunch  45 kr FSO (vid skollov) 
 
 
Individ- och familjeomsorg 
 
Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger Följer gemensamt
  därefter fritt under avtal med 
  samma behandlingsperiod Dalslandskommunerna 
 
Egenavgift för vistelse på 110 kr/dygn 
behandlingshem 
 
Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde + 
egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den 
enskilde har egen varaktig inkomst). 
 
 
Arbete och vuxnas lärande 
 
Yttre hemtjänst 
 
Snöskottning framför entré 100 kr/tillfälle 
 
Snöskottning utanför garage 100 kr/tillfälle 
 
Transport av trädgårdsavfall 210 kr/tillfälle 

 
- tillkommer personaltid 100 kr/timme och person 
 
Övriga insatser: 
 
Gräsklippning mm 100 kr/timme och person 
 
 
Vuxenutbildningen 
 
Avgift särskild prövning 500 kr/prövningstillfälle Enl förordning             
    1991:1124 
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Sammanfattning av ärendet 
Samtliga avgifter ovan om inte anges följer prisbasbeloppet. Detta innebär att 
kommunens avgifter anpassas efter hur garantipensionerna utvecklas. 
Garantipensionen är den grundpension som betalas ut till de pensionärer som har 
lägst inkomst.  

Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill 
säga förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter, alla är relaterade till 
prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta. 

Prisbasbeloppet har för år 2021 beräknats till 47 600 kr. Det innebär att 
prisbasbeloppet är 300 kr högre än prisbasbeloppet år 2020. 
 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt 
Avgifterna inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen följer 
prisbasbeloppet om inte annat anges. Beräkningsprincipen är densamma som 
föregående år och följer garantipensionernas utveckling. 

Alla avgifter om inte annat anges avrundas till närmaste femtal, en höjning ”slår” 
inte igenom förrän avgiften blir 5 kr högre. 

Som exempel är avgiften för hemsjukvårdsavgiften för ett besök under månaden 
höjd med 5 kr till 265 kr/månad. 

Gällande särskild prövning inom vuxenutbildningen anser förvaltningen att en 
avgift ska tas ut av den som vill göra en särskild anordnad prövning inom 
vuxenutbildningen, enligt förordningen 1991:1124 av avgifter för särskild 
prövning inom skolväsendet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska konsekvensen inför 2021 innebär en marginell justering av 
budget för år 2021. 

Måluppfyllelse 
Beslutet överensstämmer med reglerna enligt socialtjänstlagen kap 8 och 
preciserar den högsta avgift som kommunen får ta ut av den enskilde för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.  

Beslutet överensstämmer även med rutin kring kommunens beslut om avgifter 
och taxor. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Eva Larsson, daterad 2020-08-31. 
 

 

 

Eva Larsson 
Controller 
  

 Helena Wretman 
 Förvaltningschef 
  

 

 

Beslutet skickas till 

Helena Wretman, förvaltningschef 
Eva Larsson, controller 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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Dnr KS 2020/380 

KS § 217 Avgifter inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anta taxor för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2021, enligt följande: 

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en   avgift på 500 
kronor ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad   prövning i 
grundskolan och gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning 
inom skolväsendet. 

Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet 
med det statliga maxtaxesystemet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet.  

Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå 
igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning 
i gymnasiet enligt Förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 
skolväsendet.  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 
högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för 
hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket 
inför varje år (för 2020 uppgår inkomsttaket till 49 280 kronor per månad). 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 16 oktober 2020 § 12 
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 24 september 2020 § 121 
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 10 september 2020 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
__________ 
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Dnr BUN 2020/168 

BUN § 121 Taxor för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2021 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige anta taxor för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2021, enligt följande: 

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en   avgift på 500 
kronor ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad   prövning i 
grundskolan och gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning 
inom skolväsendet. 

Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet 
med det statliga maxtaxesystemet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet.  

Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå 
igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning 
i gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 
skolväsendet.  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 
högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för 
hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket 
inför varje år (för 2020 uppgår inkomsttaket till 49 280 kronor per månad). 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag BUNAU § 64 den 17 september 2020 
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 10 september 2020 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
__________ 
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Taxor för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 2021.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige anta taxor för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2021, enligt följande:  

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en avgift på 500 
kronor ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad prövning i 
grundskolan och gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning 
inom skolväsendet. 

Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet 
med det statliga maxtaxesystemet.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet.  

Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå 
igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning 
i gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 
skolväsendet.  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 
högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för 
hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket 
inför varje år (för 2020 uppgår inkomsttaket till 49 280 kronor per månad). 

Beskrivning av ärendet 
År 2001 fattade riksdagen beslut om att införa maxtaxa, det vill säga en högsta 
avgift för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, samt att 
statsbidrag utgår till de kommuner som tillämpar denna maxtaxa.  
 
Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två respektive en procent av 
hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive 
tredje barnet i hushållet. Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en 

Barn- och utbildningsnämnden 
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respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det 
första, andra respektive tredje barnet i hushållet.  

Avgiften får inte beräknas på inkomster överstigande ett inkomsttak. Inkomsttaket 
indexregleras och fastställs av Skolverket inför varje år (för 2020 uppgår 
inkomsttaket till 49 280 kronor per månad). 

 
Avgiften beräknas per barn oavsett vistelsetid. 

Verksamhet Avgift/taxa 

Förskola Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 
avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 3 %, 

andra barnet 2 % och 

tredje barnet 1 %. 

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 tim. per vecka 
är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 
avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 2 %, 

andra barnet 1 % och  

tredje barnet 1 %. 

Pedagogisk 
omsorg 

Förskolebarn: Se förskola 

Skolbarn: Se fritidshem 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens ståndpunkt 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att en avgift på 500 kronor ska tas ut av 
den som vill gå igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt 
anordnad prövning i gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för 
prövning inom skolväsendet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser vidare att taxor för plats inom förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg antas i enlighet med det statliga 
maxtaxesystemet 

Ekonomiska konsekvenser 
- 

Måluppfyllelse 
Beslutet överensstämmer med reglerna i kommunallagen 2017:725 Kommuner 
och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. 
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Beslutet överensstämmer även med Förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Beslutet överensstämmer med ”Rutin kring kommunens beslut avgifter och 
taxor”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Taxor för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2021 
daterad 2020-09-10 
 

 

 

Ingela Sörqvist 
Controller 

Catrin Eriksson  
 Förvaltningschef/skolchef 
Klicka här för att ange text. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Dnr KS 2020/382 

KS § 220 Avgifter inom bygg- och 
miljönämndens verksamhet 2021 - Taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- att anta taxan avseende offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, med 
ikraftträdande 1 januari 2021 

- att fastställa timavgiften till 1 011 kronor per timme, samt 

- att delegera till bygg- och miljönämnden att varje kalenderår (avgiftsår) besluta 
att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den pro-
centsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt 
för indexuppräkningen är oktober månad 2020 (taxan 6 §). 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in näringslivs- och kommunikationschefen, 
chefen för samhällsbyggnadsenheten samt ansvarig tjänsteperson inom enheten, 
till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2021 för att redovisa om det kan 
vara aktuellt att införa en modell liknande den så kallade "Rättviksmodellen" samt 
redovisa hur taxan räknas ut. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges riksdag och regering har beslutat att livsmedelskontrollen ska finansieras 
med avgifter som livsmedelsföretagarna betalar. Regler om finansiering genom 
avgifter finns i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 

De lokala kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut en årlig avgift som täcker 
kostnaderna för den offentliga kontrollen (3 § i förordning 2006:1166). 
Myndigheterna ska beräkna avgiften så att livsmedelskontrollen har tillräckliga 
finansiella resurser (artikel 26 i förordning (EG) nr 882/2004). 

Avgiften ska fastställas av kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten är en 
kommun ska avgiften fastställas av nämnden på grundval av en taxa som 
kommunfullmäktige bestämmer. 

De allra flesta livsmedelsföretagare ska betala en årlig kontrollavgift för den 
verksamhet som är föremål för offentlig kontroll (4 § i förordning 2006:1166). 
Avgiften är baserad på en bedömning av anläggningens behov av kontroll, enligt 
riskklassning, och ska vara kostnadstäckande. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Timavgift vid lokala kontrollmyndigheter ska beslutas av kommunfullmäktige 
och beräknas så att principen om tillräckliga finansiella resurser för kontrollen 
beaktas. 

Samhällsbyggnadsenheten tog 2019 fram ett förslag till taxebestämmelser och 
timavgift, för att finansiera bygg- och miljönämndens myndighetsutövande 
arbetsuppgifter inom offentlig kontroll av livsmedelsområdet. 

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens 
kostnadsutveckling kan, enligt SKR:s råd, en årlig indexuppräkning göras. SKR 
rekommenderar att det index som ska användas är eftersläpande för att 
åstadkomma bättre exakthet. 

För att effektivisera förfarandet med uppräkning föreslås delegation till bygg- och 
miljönämnden (taxan 6 §). 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 16 oktober 2020 § 14 
- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 13 oktober 2020 § 108 
- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 6 oktober 2020 
- Taxebestämmelser för offentlig kontroll inom livsmedelsområde den 6 oktober 
2020 

Yrkande 
Michael Karlsson (S) gör följande tilläggsyrkande: "Kommunstyrelsen beslutar 
att bjuda in näringslivs- och kommunikationschefen, chefen för 
samhällsbyggnadsenheten samt ansvarig tjänsteperson inom enheten, till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2021 för att redovisa om det kan vara 
aktuellt att införa en modell liknande den så kallade "Rättviksmodellen" samt 
redovisa hur taxan räknas ut". 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, med ett tilläggsyrkande 
från Michael Karlsson (S). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om beslut kan 
fattas i enlighet med förslaget samt med tillägget enligt yrkandet och konstaterar 
att det är mötets mening. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Näringslivs- och kommunikationschef 
__________ 







 ÅMÅLS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Miljöenheten 

Tjänsteskrivelse Datum: 2020-10-06 
 

Dnr: E 2020-678 
1 (3) 

Postadress  Besöksadress  Telefon (växel) E-post 
Box 62  Kyrkogatan 2  0532-170 00 bygg.miljo@amal.se 
662 22 Åmål

Björn Wennerström 
0532-170 63 
bjorn.wennerstrom@amal.se Bygg- och miljönämnden 
 
 
Kopia till: 
- Akten 

  

Förslag till beslut om taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet  
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta taxan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. 

2. timavgiften fastställs till 1011 kr per timme. 

3. delegera till bygg- och miljönämnden att varje kalenderår (avgiftsår) besluta 
att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. 
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2020 (taxan 10 §). 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

 

Ärendet 
Sveriges riksdag och regering har beslutat att livsmedelskontrollen ska finansieras 
med avgifter som livsmedelsföretagarna betalar.  Regler om finansiering genom 
avgifter finns i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter.  

Årlig avgift 
De lokala kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut en årlig avgift som täcker 
kostnaderna för den offentliga kontrollen (3 § i förordning 2006:1166). 
Myndigheterna ska beräkna avgiften så att livsmedelskontrollen har tillräckliga 
finansiella resurser (artikel 26 i förordning (EG) nr 882/2004).  

Avgiften ska fastställas av kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten är en 
kommun ska avgiften fastställas av nämnden på grundval av en taxa som 
kommunfullmäktige bestämmer. 

De allra flesta livsmedelsföretagare ska betala en årlig kontrollavgift för den 
verksamhet som är föremål för offentlig kontroll (4 § i förordning 2006:1166). 
Avgiften är baserad på en bedömning av anläggningens behov av kontroll, enligt 
riskklassning, och ska vara kostnadstäckande. 

Timavgift 
Timavgift vid lokala kontrollmyndigheter ska beslutas av kommunfullmäktige och 
beräknas så att principen om tillräckliga finansiella resurser för kontrollen beaktas. 
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Enligt bilaga VI i förordning (EG) nr 882/2004 ska följande kriterier ligga till grund vid 
beräkning av avgifter: 

 Löner till den personal som medverkar i offentlig kontroll (inkluderar 
administrativ personal och politiker). 

 Kostnader för den personal som medverkar vid offentlig kontroll, inklusive 
kostnader för utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra 
tillhörande kostnader. 

 Kostnader för provtagning och laboratorieanalyser. 

Prisindex för kommunal verksamhet 
Samhällsbyggnadsenheten tog 2019 fram ett förslag till taxebestämmelser och timavift, för att 
finansiera bygg- och miljönämndens myndighetsutövande arbetsuppgifter inom offentlig kontroll 
av livsmedelsområdet, se bilagor. 

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling kan, enligt 
SKL:s råd, en årlig indexuppräkning göras. SKL rekommenderar att det index som ska användas är 
eftersläpande för att åstadkomma bättre exakthet. 

För att effektivisera förfarandet med uppräkning av timavgiften föreslår 
samhällsbyggnadsenheten en paragraf i taxebestämmelserna som ger bygg- och miljönämnden 
rätt att höja de fasta avgifterna samt timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats 
i oktober månad. Se paragraf 6 i taxebestämmelser för offentlig kontroll inom livsmedelsområd.  

 

Samhällsbyggnadsenhetens ståndpunkt 
Genom paragraf 6 effektiviserar kommunen förfarandet kring översyn av timavgiften. Genom att 
använda SKL:s prisindex, som är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning 
av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser, kan nämnden öka möjligheten till god 
ekonomisk hushållning. Samhällsbyggnadsenheten bedömer att det är rimligt att nämnden får 
delegation från kommunfullmäktige i detta avseende då indexuppräkning följer kostnadsökningar 
och inte är av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt för kommunen. 

Samhällsbyggnadsenheten har för avsikt att göra en avstämning när taxan har använts ett tag och 
se om fler justeringar behöver föreslås framöver. Vidare avser samhällsbyggnadsenheten att 
omväldsbevaka och bland annat genom chefsnätverket i Fyrbodal försöka fånga upp andra 
kommuners erfarenheter av den nya taxan för att eventuellt göra samlade förslag om justering av 
taxan i framtiden.  

 

Måluppfyllelse  
Ärendet bidrar till att öka nämndens måluppfyllelse av det andra inriktningsmålet: 
BMN ska bedriva en rättssäker verksamhet med målet att nå social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet som har bäring i kommunens strategiska utvecklingsområde 
Livslång trygghet.  

Ärendet bidrar även till ökad måluppfyllelse av det förvaltningsövergripande målet 
om en budget i balans samt enhetsmålet om självfinansieringsgraden för nämndens 
tillsynsarbete med avseende på miljöbalken och livsmedelslagstiftningens område. 

 
Björn Wennerström 
Enhetschef 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från enhetschef 
- Taxebestämmelser för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

 

Beslut till  
Kommunfullmäktige  

 

Kopia på beslut till: 
- Samhällsbyggnadsenheten

mailto:bygg.miljo@amal.se


 
 
 
 
  

 
  
 
 

Antaget av kommunfullmäktige 2020-11-XX KF § XXX 

 
Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelsområdet  
 
 

Ikraftträdande: 1 januari 2021 
Giltighetstid: tills annat beslutas 
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde  

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Åmåls kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning.  

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt 

där det tappas ur kran till konsument, och  

2. snus och tuggtobak 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning  

2. årlig offentlig kontroll  

3. uppföljande kontroll som inte var planerad  

4. utredning av klagomål  

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  

6. importkontroll  

7. offentlig kontroll i övrigt  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedels‐ och foderlagstiftningen överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av bygg‐ och 
miljönämnden efter handläggning.  

 

Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften niohundranittioen kronor per 
timme (1011 kr/timme) kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid 
som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i 
varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses 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.  

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet 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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6 § Bygg‐ och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

Avgift för registrering  
6 § 7 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 
1 timmas kontrolltid.  

 

Årlig kontrollavgift  
7 § 8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg‐ och miljönämnden tilldelat eller 
beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.  

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras 
med timavgiften.  

8 § 9 § Om en tillämpning av 7 § 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval 
av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.  

9 § 10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften 
ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det 
kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och 
beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 § 13 §. Avgiften 
ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.  

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.  

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  

10 § 11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels‐ eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.  

 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål  
11 § 12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 
under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  
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Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.  

Höjning eller nedsättning av avgift  
12 § 13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får bygg‐ och miljönämnden i ett enskilt 
ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.  

 

Avgift exportkontroll  
13 § 14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § 8 § 
betala avgift till bygg‐ och miljönämnden för sådan särskild offentlig kontroll, 
inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje 
land.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §.  

 

Avgift importkontroll  
14 § 15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 
§ 8 §, betala avgift till bygg‐ och miljönämnden för sådan särskild importkontroll som 
följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras 
från ett tredje land och de EU‐bestämmelser som förordningen kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 
prover. 

 

Avgiftens erläggande och verkställighet  
15 § 16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Åmåls kommun genom dess 
bygg‐ och miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller 
faktura.  

Överklaganden  
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  

Ikraftträdande  
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller tills annat beslutas.   
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Bilaga 1: Riskklassning och beräkning av årlig kontrolltid 
Metoden bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om 
avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig 
kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen 
(tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).  

 

Tabell 1. Riskmodulen  

Riskklass  Kontrolltid 
(timmar) 

1  26 

2  20 

3  14 

4  10 

5  6 

6  4 

7  2 

8  1 
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Tabell 2. Informationsmodulen  

Orsak till kontrollbehov vid 
anläggningen 

Verksamhetens storlek 
Kontrolltidstillägg 

(timmar) 

Utformar märkning samt 
märker/förpackar livsmedel 

a ‐ mycket stor 
b ‐ stor 

8 

c ‐ mellan 
d ‐ liten 

6 

e ‐ mycket liten (I) 
f ‐ mycket liten (II) 
g ‐ ytterst liten 

2 

Utformar märkning men 
märker/förpackar inte  Oberoende  * 

Utformar inte märkning men 
märker/förpackar livsmedel 

a ‐ mycket stor 
b ‐ stor 

4 

c ‐ mellan 
d ‐ liten 

3 

e ‐ mycket liten (I) 
f ‐ mycket liten (II) 
g ‐ ytterst liten 

1 

Utformar presentation men 
märker/ förpackar inte livsmedel  Oberoende  1 

Utformar presentation men 
märker/förpackar inte livsmedel 

(Dricksvatten) 

a ‐ mycket stor 
b ‐ stor 

c ‐ mellan 
d ‐ liten 

1 

e ‐ mycket liten(I) 
g ‐ ytterst liten 

0 

Utformar inte presentation och 
märker/förpackar inte  Oberoende  0 

  * Kontrolltiden anpassas efter behov. Behovet baseras på bland annat hur många olika typer 
av produktgrupper och storlek på sortiment livsmedelsföretagaren har. 

 

 
Tabell 3. Erfarenhetsmodulen  

Erfarenhets‐ 
klass 

A  B  C 

Tidsfaktor   0,5  1  1,5 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/413 

KS § 219 Plan- och bygglagstaxa 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- att anta plan- och bygglagstaxa med ikraftträdande 1 januari 2021 

- att fastställa timavgiften till 1 081 kronor per timme 

- att delegera till bygg- och miljönämnden att justera de i denna taxa angivna fasta 
avgifterna och timavgifterna med den procentsats för Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad 
året före avgiftsåret. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsenheten har upprättat förslag till plan- och bygglagstaxa att 
träda i kraft 1 januari 2021. Timavgiften för 2021 har beräknats till 1 081 kronor 
per timme. 

Avseende kommande kalenderår (avgiftsår) föreslås att bygg och miljönämnden 
ges delegation att justera de i denna taxa angivna avgifterna i enlighet med 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad hos SKR i 
oktober månad året före avgiftsåret. 

I Plan- och bygglagen återfinns bestämmelser om taxor i 12 kapitlet. 

Förslag till plan- och bygglagstaxa har behandlats och bifallits av bygg- och 
miljönämnden på nämndens sammanträde den 10 november 2020. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 10 november 2020 § 120 
- Tjänsteskrivelse 
- Plan- och bygglagstaxa med tabeller 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsenheten 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 11





 Tjänsteskrivelse 
 2020-11-09 

Samhällsbyggnadsenheten   
 

 
Bygg- och miljönämnden 
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Box 62 
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Plan- och bygglagstaxa för 2021 
 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL Plan- och bygglagen att 
godkänna förslag till plan- och bygglagstaxa 2021 samt att taxan därefter indexjusteras årsvis enligt 
prisindex för kommunal verksamhet.  
 
Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunstyrelsen att förslå Kommunfullmäktige att anta den av 
Bygg- och miljönämnden fastställda förslag till taxa.   

Sammanfattning 
Inför år 2021 har förslag till taxebestämmelser inom plan- och bygglagen med bilagor upprättats. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsenheten har upprättat ett förslag till plan- och bygglagstaxa som ska gälla från 1 
januari 2021. Underlaget är använt utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
rekommendationer med viss lokal justering. Taxan ska tillämpas till Bygg- och Miljönämndens 
ärenden när det gäller plan- och bygglagen, kartor och mätning samt kopieringstaxa. Utifrån 
underlaget har handläggningskostnaden per timme räknats ut till 1081 kronor, samt att uträkning för 
Samhällsbyggnadsenhetens tjänster har räknats ut genom uppskattad och rimlig timtid. 
Uppskattningen har gjorts genom Samhällsbyggnadsenhetens bygglovshandläggare samt en 
jämförelse med närliggande kommuner och slumpvalda kommuner i Sverige.  

Förvaltningens/enhetens ståndpunkt 
Samhällsbyggnadsenheten samlade bedömning är att godkänna förslag till plan- och bygglagstaxa 
med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL Plan- och bygglagen. 

Ekonomiska konsekvenser 
 

Måluppfyllelse 
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 TAXA 2021 
  

Samhällsbyggnadsenheten 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

      

 

Åmåls kommuns plan- och 
bygglagstaxa 2021 

Inklusive kart- och mättaxa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige att anta bilagda  
taxa för prövning enligt plan- och bygglagen. 
 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige den…. 
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Taxebestämmelser Plan- och bygglag, Åmåls kommun 
Antagen och fastställd i Kommunfullmäktige den xxxx 

Förslag till taxebestämmelser 

Inledande bestämmelser 

Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL, samt Sveriges 
kommuner och regioners rekommendationer med viss lokal justering.  

Taxan tillämpas för Bygg- och miljönämndens handläggning av ärenden etc. enligt 
PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående. 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A och B med 
tidsuppskattningar i kommunens beslut att anta taxan. 

Avgift enligt tabell 

Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp framgår 
av taxetabell A. Med ärendetyp avses typ av besked, beslut, handläggning eller 
serviceåtgärd (upprättande av nybyggnadskarta eller utförande av utstakning). 

Mervärdesskatt 

I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabell A 
fastställda avgiften.  

I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning.  
 
Vid avgifter i samband med bygglov, andra ärenden och tjänster enligt PBL Enligt 
mervärdesskattelagen utgår inte mervärdesskatt (moms) på verksamhet som bedrivs av en 
kommun och som ingår som ett led i myndighetsutövning.  

Moms utgår därmed inte på avgifterna i taxan, med i dagsläget (juli 2020) två undantag. 
Det första är genomförande av utstakning. 

Utstakning utgör inte myndighetsutövning, utan är en form av myndighetsservice. Det 
andra är tillhandahållande av nybyggnadskarta om det inte finns en ansökan om lov för det 
område som kartan avser. Skatteverket har under 2019 och 2020 publicerat förtydliganden 
i sin elektroniska momshandledning (rättslig vägledning) avseende avgifter för utstakning 
respektive nybyggnadskarta. Enligt Skatteverket gäller följande. Om byggnadsnämnden 
utför utstakning, i egen regi eller via en upphandlad extern aktör, är det fråga om 
tillhandahållande av myndighetsservice och inte myndighetsutövning. Det innebär att 
avgift för utförande av utstakning ska belastas med moms. Det kan vara värt att observera 
att momsskyldigheten alltså enbart avser utförandet av utstakningen. Beslutet om att 
utstakning ska utföras eller inte hör till arbetet med startbeskedet och utgör därmed 
myndighetsutövning. Det är byggnadsnämnden som ensidigt beslutar om det finns behov 
av utstakning eller inte. Det är även byggnadsnämnden som beslutar om utstakningen ska 
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göras i kommunal regi eller om byggherren själv ska få ansvara för utstakningen. Om 
Underlag för konstruktion av PBL-taxa 18 byggherren föreslår att utstakningen ska göras 
av någon som har tillräcklig kompetens, ska byggnadsnämnden som huvudregel godta 
detta (prop. 1993/94:178 s. 67). I sammanhanget ska påpekas att det alltid är byggherren 
som ansvarar för att det som utförs följer vad som beslutats i lovet och startbeskedet, 
exempelvis vad gäller placering och höjd, 10 kap. 5 § PBL. 

 När byggnadsnämnden tillhandahåller en nybyggnadskarta utan att det finns en ansökan 
om lov för det område som kartan avser, ska tjänsten belastas med moms. Det beror på att 
tillhandahållandet inte ingår i hanteringen av ett lovärende – och utgör därmed inte heller 
ett sådant led i myndighetsutövning som medför att undantaget i 4 kap. 6 § 1 
mervärdesskattelagen är tillämpligt.  

Förhållandet är det omvända när det handlar om en nybyggnadskarta som tillhandahålls 
efter det att en ansökan om lov har gjorts. Tjänsten ska då inte belastas med moms 
eftersom tillhandahållandet utgör en del i hanteringen av lovärendet och därmed också ett 
sådant led i myndighetsutövning som medför att undantaget i 4 kap. 6 § 1 
mervärdesskattelagen är tillämpligt.  

Handläggningskostnad per timme 
Taxeunderlaget är utformat så att det är den enskilde kommunens kostnader i form av 
handläggningskostnad och nedlagd tid som speglas i taxans avgifter i enlighet med 12 kap 
PBL. 
 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa vår kommuns utveckling ska en årlig 
indexuppräkning (prisindex kommunal verksamhet PKV) göras. Det grundläggande syftet 
att tillämpa indexjustering är att priset för en vara eller tjänst ska följa utveckling när det 
gäller kostnader kring verksamheten och kommunen i sin helhet. På så sätt kan ett pris 
som har bestämts till ett belopp följa exempelvis den allmänna kostnadsutvecklingen i 
samhället. För kommunala verksamheter innebär det dels minskad administration och dels 
att avgifterna i taxan följer utveckling att de kommunala kostnaderna för 
tillhandahållandet av tjänsten. För år 2020 var beloppet 47 300 kr och för år 2021 är 
beloppet höjt till 48 300 kronor 
 
Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2 kap 6 § 
KL Kommunlagen. Vid beräkning har både externa kostnader och direkta samt indirekta 
kostnader tagits med i beräkningarna av timkostnad för en bygglovs- samt 
planhandläggare.  Handläggningskostnaden per timme är 1081 kronor för ärenden 
avseende taxetabell A oc B. 

Tillämplig taxa 

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 
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Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har 
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre 
avgift för den sökande. 

Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov  

För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande underlag 
tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden om det är 
motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25%, 50% eller 
75%.  

Planavgift 

Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av bilaga B. 

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall 
bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan. 

Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för motsvarande 
åtgärd. 

Timdebitering 

För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges 
”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att 
tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda 
tid för handläggning av ärendet. 

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A utgår avgift 
grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i 
detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  

Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas.  

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de 
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i 
ärendet.  

Fastställande av taxan 

Fastställande av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 



ÅMÅLS KOMMUN 5(5) 
 
 

Indexjustering  

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan 
börjar gälla. 

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Betalningsskyldighet och betalning av avgift  

Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den 
som är sökande eller har gjort anmälan i ärendet.  

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort 
anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits.  

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Åmåls kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Avgift får tas ut i förskott. 

Återbetalning av avgift  

Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om 
denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för 
åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de 
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.  

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 

Ikraftträdande 

Denna taxa ska tillämpas från och med 2020-01-01. 

 



A

A 1

Avgift

A 1.1 Planenligt 19 458 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 21 620 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 17 296 kr

A 1.4 Planenligt 16 215 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 18 377 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 14 053 kr

A 1.7 Planenligt 16 215 kr
A 1.8 Avviker från detaljplan 17 296 kr
A 1.9 Utanför planlagt område 15 134 kr

A 1.10 Planenligt 8 648 kr
A 1.11 Avviker från detaljplan 8 648 kr
A 1.12 Utanför planlagt område 7 567 kr
A 1.13 Planenligt 14 053 kr
A 1.14 Avviker från detaljplan 15 134 kr
A 1.15 Utanför planlagt område 14 053 kr
A 1.16 Planenligt 5 946 kr
A 1.17 Avviker från detaljplan 5 946 kr
A 1.18 Utanför planlagt område 5 946 kr
A 1.19 Planenligt 12 972 kr
A 1.20 Avviker från detaljplan 12 972 kr
A 1.21 Utanför planlagt område 12 972 kr
A 1.22 Planenligt 4 865 kr
A 1.23 Avviker från detaljplan 5 946 kr
A 1.24 Utanför planlagt område 4 865 kr
A 1.25 7 567 kr

Ärendetyp

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Ändring, utan tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Ändring, med tekniskt samråd

Taxetabeller för lov, anmälan mm
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, 
se kommunens taxebestämmelser.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 
21054:2009.

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

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

Med PBL  avses plan- och bygglagen (2010:900). 

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Avviker från detaljplan:  Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser 
eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana 
äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet 
förhandsbesked.

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad  och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.



A 2

Avgift

A 2.1 Planenligt 16 215 kr
A 2.2 Avviker från detaljplan 17 296 kr
A 2.3 Utanför planlagt område 15 134 kr
A 2.4 Planenligt 8 648 kr
A 2.5 Avviker från detaljplan 9 729 kr
A 2.6 Utanför planlagt område 7 567 kr
A 2.7 Planenligt 20 539 kr
A 2.8 Avviker från detaljplan 22 701 kr
A 2.9 Utanför planlagt område 19 458 kr

A 2.10 Planenligt 28 106 kr
A 2.11 Avviker från detaljplan 30 268 kr
A 2.12 Utanför planlagt område 25 944 kr
A 2.13 Planenligt 41 078 kr
A 2.14 Avviker från detaljplan 41 078 kr
A 2.15 Utanför planlagt område 41 078 kr
A 2.16 Planenligt 16 215 kr
A 2.17 Avviker från detaljplan 17 296 kr
A 2.18 Utanför planlagt område 15 134 kr
A 2.19 Planenligt 6 486 kr
A 2.20 Avviker från detaljplan 7 567 kr
A 2.21 Utanför planlagt område 5 405 kr
A 2.22 Planenligt 16 215 kr
A 2.23 Avviker från detaljplan 17 296 kr
A 2.24 Utanför planlagt område 15 134 kr
A 2.25 Planenligt 11 891 kr
A 2.26 Avviker från detaljplan 12 972 kr
A 2.27 Planenligt 6 486 kr
A 2.28 Avviker från detaljplan 7 567 kr
A 2.29 Planenligt 12 972 kr
A 2.30 Avviker från detaljplan 12 972 kr
A 2.31 Utanför planlagt område 12 972 kr
A 2.32 Planenligt 7 567 kr
A 2.33 Avviker från detaljplan 7 567 kr
A 2.34 Utanför planlagt område 7 567 kr

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

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

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

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

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

komplementbyggnader

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

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

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

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, utan tekniskt samråd



A 3

Avgift

A 3.1 5 405 kr

A 3.2 9 729 kr

A 3.3 2 162 kr

A 3.4 3 243 kr

A 4

Avgift

A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

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

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

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

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

Ärendetyp

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

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

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

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

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

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

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



A 5

Avgift

A 5.1 Planenligt 5 405 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 5 946 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 5 405 kr

A 5.4 Planenligt 3 784 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 4 324 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 4 324 kr

A 5.7 Planenligt 8 648 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 9 729 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 7 567 kr

A 5.10 Planenligt 4 865 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 5 946 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 4 865 kr

A 5.13 Planenligt 5 405 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 5 946 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 5 405 kr

A 6

Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 4 324 kr

A 7

Avgift

A 7.1 3 784 kr

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

parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp

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

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

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

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

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

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



A 8

Avgift

A 8.1 7 567 kr
A 8.2 4 324 kr
A 8.3 6 486 kr

A 8.4 4 324 kr

A 8.5 6 486 kr

A 8.6 3 784 kr

A 8.7 7 567 kr
A 8.8 4 865 kr
A 8.9 5 946 kr

A 8.10 2 162 kr

A 8.11 6 486 kr

A 8.12 3 784 kr

A 8.13 0 kr

A 8.14 0 kr

A 8.15 6 486 kr

A 8.16 4 324 kr

A 8.17 7 027 kr

A 8.18 3 784 kr

A 8.19 21 080 kr

A 8.20 13 513 kr

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

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

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd

Ärendetyp

Anmälningspliktiga åtgärder

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd

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

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

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd
Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

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 PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

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

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

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 PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd



A 8.21 6 486 kr

A 8.22 5 405 kr

A 8.23 7 027 kr

A 8.24 5 405 kr

A 8.25 5 946 kr

A 8.26 4 324 kr

A 8.27 4 865 kr

A 8.28 4 324 kr

A 8.29 4 865 kr

A 8.30 4 324 kr

A 8.31 6 486 kr

A 8.32 4 324 kr

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

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

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

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

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)



A 9

Avgift

A 9.1 7 567 kr
A 9.2 5 405 kr

A 10

Avgift

A 10.1 6 540 kr
A 10.2 5 405 kr

A 11

Avgift

A 11.1 Inom planlagt område 4 324 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 8 648 kr

A 12

Avgift

A 12.1 Timdebitering

A 13

Avgift

A 13.1 Timdebitering

A 14

Avgift

A 14.1 1 622 kr

Förhandsbesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Extra arbetsplatsbesök

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Förhandsbesked

Villkorsbesked

Ärendetyp

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder



A 15

Avgift

A 15.1 Inom planlagt område 3 243 kr

A 15.2 Utanför planlagt område 0 kr

A 15.3 Inom planlagt område 6 486 kr

A 15.4 Utanför planlagt område 0 kr

A 15.5 Inom planlagt område 2 703 kr

A 15.6 Utanför planlagt område 0 kr

Ärendetyp

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Upprättande av nybyggnadskarta



A 16

Avgift

A 16.1 Grovutstakning 3 243 kr

A 16.2 Finutstakning 4 865 kr

A 16.3 Grovutstakning 3 243 kr

A 16.4 Finutstakning 4 865 kr

A 16.5 Grovutstakning 1 622 kr

A 16.6 Finutstakning 2 162 kr

A 16.7 2 162 kr

A 17

Avgift

A 17.1 I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2 Timdebitering

A 18

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19

Avgift

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

Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle

Ärendetyp

Nybyggnad, 1-4 punkter

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

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Tillbyggnad, 1-4 punkter

Utstakning

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

Tillägg per punkt utöver de fyra första

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avslag



A 20

Avgift

A 20.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 21

Avgift

A 21.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Avvisning

Ärendetyp

Avskrivning



B. 

 B 1

Avgift

B 1.1 <25 0 kr

B 1.2 25-30 8 648 kr

B 1.3 31-60 10 810 kr

B 1.4 61-90 16 215 kr

B 1.5 91-120 17 296 kr

B 1.6 121-160 20 539 kr

B 1.7 161-200 24 863 kr

B 1.8 201-240 27 025 kr

B 1.9 241-280 31 349 kr

B 1.10 281-350 36 754 kr

B 1.11 351-450 41 078 kr

B 1.12 451-600 52 969 kr

B 1.13 601-800 61 617 kr

B 1.14 801-1000 70 265 kr

B 1.15 1001-1200 79 994 kr

B 1.16 1201-1500 94 050 kr

B 1.17 1501-1800 102 695 kr

B 1.18 1801-2200 118 910 kr

B 1.19 2201-2600 129 720 kr

B 1.20 2601-3000 151 340 kr

B 1.21 3001-3500 162 150 kr

B 1.22 3501-4000 178 365 kr

B 1.23 4001-5000 210 798 kr

B 1.24 5001-6000 237 820 kr

B 1.25 För varje 1000-intervall 23 513 kr

Planavgift vid bygglov 

Area (kvm) BTA+OPA

Taxetabeller för planavgift och planbesked
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Dnr KS 2020/303 

KS § 218 Avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhet 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade avgifter för 
2021 för kommunstyrelsens verksamheter enligt bilagor från räddningstjänst, 
kostenhet och kulturenhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till avgifter 2021 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt 
räddningsenheten.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 16 oktober 2020 § 13 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 september 2020 § 179 
- Tjänsteskrivelse av biträdande kommundirektör den 31 augusti 2020 
- Taxor och avgifter: kostenheten, kulturenheten och räddningstjänst 

Beslutet skickas till 
Kostchef 
Kulturchef 
Räddningschef 
Controller 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 12
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/303 

KS § 179 Förslag till avgifter 2021 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till preliminära avgifter inom 
kommunstyrelsen för år 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra ekonomichefen att till nästa 
budgetprocess arbeta in avgifterna i budgeten, under förutsättning att de 
indexuppräknas. Kommunfullmäktige ska årligen informeras om 
indexuppräkningen av avgifterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till avgifter 2021 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt 
räddningsenheten. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 2020 §148 
- Tjänsteskrivelse av biträdande kommundirektör den 31 augusti 2020 
- Taxor och avgifter: kostenheten, kulturenheten och räddningsenheten. 

Beslutet skickas till 
Kostenheten 
Kulturenheten 
Räddningsenheten 
Ekonomienheten 
__________ 
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Avgifter inom kommunstyrelsen 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till avgifter inom 
kommunstyrelsen för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till avgifter 2021 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt 
räddningsenheten. 

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen föreslår att avgifter antas enligt förslaget. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna innebär en marginell justering i 2021-års budget. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av biträdande kommundirektör den 31 augusti 2020 
- Taxor och avgifter: kostenheten, kulturenheten och räddningsenheten. 
 

 

 

Erina Grek 
Controller 

Jan-Erik Samuelsson 
Biträdande kommundirektör 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kostenheten 
Kulturenheten 
Räddningsenheten 
Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 



  
  

Kommunstyrelsen - Kostenhet 

 

 
 

 

 

Taxor och avgifter 2021 

Kostenheten 
 

1. Avgifter för biståndsbedömda insatser för brukare på särskilt boende/   

     korttidsboende och matdistribution (momsbefriad) 

 
 2020 Förslag 2021 
Helabonnemang (frukost, lunch, middag, mellanmål) 
Sondnäring/sondmatning som fullnutrition  

4 220 kr/månad 
1 500 kr/månad 

4 350 kr/månad 
1 550 kr/månad 
 

Frukost 35 kr 36 kr 
Lunch 66 kr 68 kr 
Middag 47 kr 48 kr 
Kaffe & kaka 17 kr 18 kr 
Korttidsboende - helabonnemang (avd D Ekbacken) 174 kr 180 kr 

Matdistribution  inkl utkörningsavgift 62 kr exkl dryck 74 kr exkl dryck 

 
2. Prissättning för övriga gäster vid äldreomsorgen (inkl moms) 
 2020  

inkl moms 12% 
Förslag 2021  
inkl moms 12% 

Frukost 39 kr 40 kr 
Lunch   74 kr 76 kr 
Middag 52 kr 54 kr 
Efterrätt 11 kr 11 kr 
Matlåda lunch   72 kr 
Lunch Omsorgen Dagcentral 74 kr 76 kr 
 
3. Prissättning för anställda/övriga gäster vid skola/barnomsorg 
 2020 

inkl moms 12 % 
Förslag 2021 
inkl moms 12 % 

Lunch - Anställda vid skola och barnomsorg 
Lunch – Externa gäster 

54 kr 
74 kr 

56 kr 
76 kr 
 

 



  
  

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 

 

 

Taxor och avgifter 2021 

Kulturenheten  
 

Biblioteket 
Avgifter för personer från 18 år 

 2020 Förslag 2021 

Fjärrlån per bok 10 kr 10 kr 

Förseningsavgift per bok och påbörjad vecka 5 kr 5 kr 

Maxbelopp per återlämningsdag 50 kr 50 kr 

Förkommen vuxenbok 300 kr 300 kr 

Förkommen barnbok 150 kr 150 kr 

Förkommen tidskrift Inköpspris Inköpspris 

Förkommen film 600 kr 600 kr 

 

Kulturskolan 
Terminsavgifter 

 2020 Förslag 2021 

Instrument- eller sångkurs 1 0 kr 0 kr 

Instrumentkurs 2 (om man vill spela fler instrument) 400 kr 400 kr 

Instrumentkurs vuxen 1 000 kr 1 000 kr 

Instrumenthyra 1:a och 2:a året 0 kr 0 kr 

Instrumenthyra fr.o.m. 3:e året 400 kr 400 kr 

Instrumenthyra vuxen 400 kr 400 kr 

Ensemblespel, rockband, kör, instrumentkarusellen, 

musikproduktion 

0 kr 0 kr 

Gatukonst, konst, slöjd, foto, dans 0 kr 0 kr 

 

 
 



  
  

Kommunstyrelseförvaltningen 

Räddningstjänsten 

 

Taxor och avgifter 2021 
Räddningstjänsten 
 
(Samtliga priser är exklusive moms)  
      
Utbildningar       2020   Förslag 2021 
Brandombud i verksamheter    1 104 kr/timme 1 137 kr/timme 
Hjärt- och lungräddning (HLR)    405 kr/person 417 kr/person 
Grundläggande brandkunskap    405 kr/person 417 kr/person 
 
Hyra av material samt 
övriga taxor 
Handbrandsläckare        83 kr/dygn  85 kr/dygn 
Slang (25 meter)          72 kr/dygn  74 kr/dygn 
Dränkbar pump      396 kr/dygn  408 kr/dygn 
 
Utförande av spridningsintyg 
till polisen                 1 659 kr/st  1 709 kr/st 
 
Avgifter för automatiska brandlarm 
indexregleras enligt gällande avtal 
 
Anslutningsavgift            3 059 kr  3 151 kr 
Årlig abonnemangsavgift           2 457 kr  2 531 kr  
Avgift felaktiga larm vid utryckning         6 922 kr  7 130 kr  
Avgift för utryckning vid fellarm    2 077 kr  2 139 kr 
(Fel på automatlarmsanläggningen) 
   
Hyra av annat material och utbildningar än de ovanstående nämnda offereras vid förfrågan. 
 
 
Tillsyn och tillstånd     2020   Förslag 2021 
 
Avgifter vid tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO och Lagen om brandfarlig och 
explosiv vara, LBE samt utfärdande av tillståndsbevis gällande hantering av brandfarlig och 
explosiv vara. 
 
Handläggningskostnad för  
tillsynspersonal      1 299 kr/timme 1 338 kr/timme
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