
  
  1 (2)

  KALLELSE 
 
  Till ledamöter och ersättare 
 
 
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
 
Tid: 2022-03-01 kl. 18:00 
Plats: A-salen, kommunhuset/digitalt sammanträde 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 
1 Upprop   
 
2 Val av två justerare samt 

tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 7 mars kl. 
16:00 i Arkivet, kommunhuset 

  

 
3 Allmänhetens frågestund KS/2022:30  
 
4 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:154  
 
5 Redovisning av kommuninvånarnas 

postlåda 
KS/2022:155  

 
6 Aktuellt från revisionen KS/2022:156  
 
7 Anmälan av motioner KS/2022:157, 

KS/2022:195 
 

 
8 Anmälan av interpellationer KS/2022:158  
 
9 Svar på interpellationer KS/2022:158  
 
10 Anmälan av frågor KS/2022:159  
 
11 Svar på frågor KS/2022:159  
 
12 Redovisning av ej besvarade motioner 

2022 
KS/2022:125  
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13 Riktlinje för ekonomisk styrning KS/2021:1005  
 
14 Riktlinje för exploateringsredovisning KS/2021:1007  
 
15 Riktlinje för investeringar KS/2021:1006  
 
16 Reglemente för rådet för 

funktionshinderfrågor 
KS/2021:851  

 
17 Reglemente för kommunalt 

pensionärsråd 
KS/2021:850  

 
18 Revidering av Plan- och bygglovstaxa 

inklusive kart- och mättaxa 2022 
KS/2021:827  

 
19 Humlepriset - ett pris i Pekens anda KS/2022:49  
 
20 Fortsatta åtgärder för att mildra 

effekterna för det lokala näringslivet 
med anledning av coronaviruset 

KS/2022:167  

 
21 Val av ersättare till 

krisledningsnämnden 
KS/2022:114  

 
22 Godkännande av entledigande och val 

av ny ledamot i jävsnämnden 
KS/2022:114  

 
23 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser 
KS/2022:73  

 
Inlämnande av eventuella frågor och interpellationer bör enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning skickas till sekretariatet@tierp.se 
senast två arbetsdagar före den dag sammanträdet äger rum. 
 
På Tierp.se kan du ta del av kommunstyrelsens, utskottens och övriga 
nämnders protokoll samt alla besvarade revisionsrapporter.   
 
Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta din 
gruppledare. 
 
 
 
 
Anna Ahlin    Evelina Håkansson 
Ordförande    Sekreterare

mailto:sekretariatet@tierp.se
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-21 KS/2022:30
  

  
   
  
    

 
 
Allmänhetens frågestund  
 
Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att 
ställa frågor direkt till politikerna, ”Allmänhetens frågestund”. 
Frågestunden pågår i 30 minuter och alla som vill är välkomna att ställa 
frågor om kommunens verksamheter. På grund av rådande pandemi tar vi 
endast emot skriftliga frågor som sedan besvaras muntligt under 
sammanträdet. Frågeställaren har då möjlighet att ta del av svaret genom 
att titta på webbsändningen på kommunens hemsida.  
 
Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en 
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att  
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre 
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att 
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se. 
 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administrativ assistent  
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-09 KS/2022:154
  

  
   
  
    

 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering:  
 

- att ärende 7-10 stryks från föredragningslistan om inga 
interpellationer eller frågor har lämnats in.  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-21 KS/2022:156
  

  
   
  
    

 
 
Aktuellt från revisionen  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Företrädare för revisionen redogör för aktuell information från revisionen. 
 
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt 
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också 
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska 
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga 
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs 
för att kunna fullgöra uppdraget. 
 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administrativ assistent  
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-02-18 KS/2022:157
  

  
   
  
    

 
 
Anmälan av motioner 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in: 
 

- Redovisa kommunens koldioxidbudget, Alexander Karlsson (V), 
dnr KS/2022:195 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
Evelina Håkansson 
Utskottssekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 





 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-02-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 37 
Dnr KS/2022:125 
 
(KF) Redovisning av ej besvarade motioner 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två  
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari  
och september.  
 
Följande motioner är obesvarade den 8 februari 2022: 
 

 Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V) 2020-11-03 
 Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson  

(V) 2020-12-15 
 Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 2021-04-07 
 Inga fler räknade minuter!, Viktoria Söderling (S) 2021-04-07 
 Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 2021-04-07 
 Ändring av avgift för Förhandsbesked, Jonhas Åker (SD) 2021-09-

21 
 Lokalbuss i Tierps köping, Viktoria Söderling (S) och Lars-Olof 

Färnström (S) 2021-12-14 
 Tierps Lugn! Krister Andersson (V) 2021-12-14 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-03 KS/2022:125
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av ej besvarade motioner 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två  
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari  
och september.  
 
Följande motioner är obesvarade den 8 februari 2022: 
 

 Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V) 2020-11-03 
 Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson  

(V) 2020-12-15 
 Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 2021-04-07 
 Inga fler räknade minuter!, Viktoria Söderling (S) 2021-04-07 
 Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 2021-04-07 
 Ändring av avgift för Förhandsbesked, Jonhas Åker (SD) 2021-09-

21 
 Lokalbuss i Tierps köping, Viktoria Söderling (S) och Lars-Olof 

Färnström (S) 2021-12-14 
 Tierps Lugn! Krister Andersson (V) 2021-12-14 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet 
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I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-02-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 38 
Dnr KS/2021:1005 
 
(KF) Riktlinje för ekonomisk styrning 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad riktlinje för ekonomisk styrning, samt  
 
att upphäva riktlinje för ekonomisk styrning fastställd 2019-12-19 (KS § 
111/2019). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen har genomgått en stor revidering då den nuvarande riktlinjen är 
baserad på styrningsmodellen balanserad styrning. Riktlinjen har också 
uppdaterats men rätt laghänvisningar med mera. De finansiella målen har 
uppdaterats utifrån kommunens nuvarande ekonomiska läge.  
 
I den nuvarande riktlinjen (KS § 111/2019) finns det infogade kommentarer 
om vilka ändringar som genomförts.  
 
Tony Borselius, redovisningschef, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2022. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 129/2021 
 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för ekonomisk styrning 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 129 
Dnr 2021/1005    
 
Riktlinje för ekonomisk styrning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad riktlinje för ekonomisk styrning, samt  
 
att upphäva riktlinje för ekonomisk styrning fastställd 2019-12-19 (KS § 
111/2019).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen har genomgått en stor revidering då den nuvarande riktlinjen är 
baserad på styrningsmodellen balanserad styrning. Riktlinjen har också 
uppdaterats men rätt laghänvisningar med mera. De finansiella målen har 
uppdaterats utifrån kommunens nuvarande ekonomiska läge.  
 
I den nuvarande riktlinjen (KS § 111/2019) finns det infogade kommentarer 
om vilka ändringar som genomförts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för ekonomisk styrning 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-12-07 KS 2021/1005
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av riktlinje för ekonomisk styrning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad riktlinje för ekonomisk styrning, samt  
 
att upphäva riktlinje för ekonomisk styrning fastställd 2019-12-19 (KS § 
111/2019).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen har genomgått en stor revidering då den nuvarande riktlinjen är 
baserad på styrningsmodellen balanserad styrning. Riktlinjen har också 
uppdaterats men rätt laghänvisningar med mera. De finansiella målen har 
uppdaterats utifrån kommunens nuvarande ekonomiska läge.  
 
I den nuvarande riktlinjen (KS § 111/2019) finns det infogade 
kommentarer om vilka ändringar som genomförts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för ekonomisk styrning 

 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
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I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 



 Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

 
 
 
 

 

Riktlinje för ekonomisk styrning
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Dokumentnamn: Riktlinje för ekonomisk styrning
Gäller för: Alla kommunens verksamheter
Gäller  fr o m: 2022-MM-DD
Gäller t o m: 2026-12-31
Fastställd av: Kommunfullmäktige § XX/2022
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Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Veikko Niemi, ekonomichef 
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Inledning 

Bakgrund 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 
11 kap. Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning. Har kommunen en resultatutjämningsreserv ska 
även riktlinjerna omfatta den. 
 
Kommunen ska eftersträva att plandokument och uppföljningen sker utifrån 
sammanställd redovisning för koncernen. 
 
Kommunen har krav på sig att förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Fullmäktige beslutar om riktlinjer 
för medelsförvaltning inklusive pensionsförpliktelser, se Finanspolicy. 
 
God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av 
måluppfyllelse avseende kommunens mål samt situationen avseende personal och 
ekonomi. 
 
Kommunen ska utifrån SKRs skatteunderlagsprognos, befolkningsprognos och 
andra relevanta dokument och planer göra en långsiktig plan på 5 år och successivt 
utöka planeringshorisonten till 10 år. 
 
Kommunen ska varje år upprätta en budget. Budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Avstämning av god ekonomisk hushållning och 
kommunens mål för detta ska ske i samband med kommunfullmäktiges behandling 
av verksamhetsplan och årsredovisning.  
 
I samband med budgeten fastställs skattesatsen. 
 
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. 
 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning innehåller bestämmelser 
om att en särskild redovisning (årsredovisning och delårsrapport) ska upprättas för 
verksamheten och ekonomin.  
 
Tierps kommun utvärderar och motiverar årligen i kommunens redovisning om 
kommunen har en god ekonomisk hushållning. Bedömningen görs utifrån följande: 

- uppfyllelsen av de finansiella målen 
- uppfyllelsen av balanskravet 
- utvecklingen inom de kommungemensamma målen 
- utvecklingen avseende verksamheternas ekonomi 
- verksamheternas hantering av risker inom ramen för internkontroll 

 
För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnådd ska tre av de fem punkter ha 
en positiv trend. 
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Syfte 
Syftet med Riktlinjer för ekonomisk styrning är att klargöra ansvar, befogenheter 
och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa goda 
förutsättningar för långsiktig god ekonomisk hushållning. 

Styrning av ekonomi och verksamhet 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. 
Styrningen ska klargöra ansvar, befogenheter och handlingsutrymme i 
organisationen när det gäller ekonomin samt skapa goda förutsättningar för 
långsiktig god ekonomisk hushållning. Vidare ska ekonomistyrningen bidra till att 
skapa delaktighet och helhetssyn i de ekonomiska frågorna. 
 
Regelverket är åtgärdsinriktat, bygger på demokratiska processen, ger signaler om 
lägsta godtagbara nivå, fokuseras mer på utfall än på budget och på flerårsperioder. 
 
Grunden i styrningen är ett tillitsbaserat förhållningssätt. Styrningen bygger en 
kultur och ett arbetssätt som har fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, 
där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet 
och hjälpvillighet. 
 
Med detta menar vi: 

 Större fokus på medborgare –innebär att styrningen ska fokusera på att 
säkerställa kvaliteten i leverans till medborgare i verksamhetens uppdrag. 
 

 Öka medarbetarens frihet och eget ansvar – styrmodellen ska skapa 
möjlighet för medarbetare att tänka nytt och ta ansvar för att fatta egna 
beslut för förbättring. 
 

 Förbättra systemsyn för samverkan – styrmodellen ska öka den 
sammanhållna styrningen i organisationen genom att titta på 
helhetsperspektivet för de professioner som behöver samarbeta i 
tjänsteleverans till kund. 

 
Detta utmynnar i sju principer: 

 Tillit  
Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med 
och ha positiva förväntningar. 

 Medborgarfokus  
Sätt medborgaren och brukarens upplevelse samt kunskap i fokus och försök 
förstå vad som värdesätts. 

 Helhetssyn  
Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten, 
det vill säga medledarskap, och samverka över gränser. 

 Handlingsutrymme  
Delegera befogenheter och mandat, välkomna medbestämmande. 

 Stöd  
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Säkerställ ett verksamhetsnära, serviceinriktat och kvalificerat 
professionellt, administrativt och psykosocialt stöd i kärnverksamheten. 

 Kunskap  
Premiera kunskapsutveckling, ständigt lärande och en praktik baserad på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 Öppenhet  
Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande 
och respektera kritik. 

Finansiella mål 
Kommunstyrelsen bereder och tar fram de finansiella mål som utöver de 
nedanstående som ska gälla under en kommande planperiod: 
 

- Kommunens resultat ska under respektive år i planperioden uppgå till minst 
2,0  % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att 
konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, 
finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida 
verksamhetsförändringar.   

 
- Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. 

Det vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras 
även av kommande generationer. Kommunens egenfinansiering ska över tid 
ligga över 60 %. 

 
- Kommunens soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser ska på lång sikt. 

återställas till minst 25 %. På kort sikt ska målet vara 2023 – 20 % och 2025 
– 25 %. 

Budget och uppföljning 
Budget upprättas i en handling för kommun och koncern. Budget för den 
kommunala organisationen fastställs medan budgeten för de kommunala bolagen 
finns med för information. Budgeten innehåller en plan för ekonomin för en period 
av tre år. Budgetåret är periodens första år. I budgeten styrs ekonomi och 
verksamhet.  
 
Kommunen ska upprätta ett årsbokslut, en tertialrapport per 0430 och en enklare 
delårsrapport (per 0831) som rapporteras till kommunfullmäktige. Övriga enklare 
månadsuppföljningar med bokslutsprognos, (antal fastställs årligen av 
ekonomichef), rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Uppföljningen av personalkostnaderna ska vid bokslutet kompletteras med en 
uppföljning av antalet årsarbetare. Även sjukfrånvaron ska redovisas. Ett särskilt 
personalavsnitt ska redovisas i årsbokslutet 
 
Den ekonomiska ramen är styrande för verksamheterna och får inte överskridas. 
Om en verksamhet redovisar underskott i sina respektive någon bokslutsprognos 
ska verksamhetschef och ekonom upprätta en åtgärdsplan som via behandling i 
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berört verksamhetsutskott ska redovisas till kommunstyrelsen som fattar beslut om 
eventuella budgetjusteringar.1 

Övrigt som gäller den ekonomiska styrningen 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har ett ansvar att fattade beslut ryms inom 
fastställd budget annars måste tilläggs-/eller ombudgetering göras. 
 
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt.  
 
Verksamheterna ansvarar för att kommunens vision är vägledande och att målen 
och de särskilda uppdragen fastställda av kommunfullmäktige uppnås inom ramen 
för anvisade anslag. 
 
För allt lokalutnyttjande ska avtal finnas. Avtalen ska också reglera fördelning av 
kostnader vid förtida frånträde av lokalen. 
 
Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projektnivå med undantag för 
inventarier och maskiner. 
 
Beträffande exploateringar och investeringar se riktlinje för investering och riktlinje 
för exploateringsredovisning.  
 
Investeringsprojekt ska bedrivas i enlighet med fastställd processnorm. Ju mer 
komplext och omfattande projekt, desto mer formalia och dokumentation ska tas 
fram utifrån riktlinje för investering och riktlinje för exploatering.  
 
Ansvar och befogenheter vad gäller budgeten i övrigt framgår av kommunens 
delegationsordning. 

Långsiktigt strategiskt arbete med effektivisering  
Ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete ska bedrivas på 
verksamhetsövergripande nivå men också inom varje enhet och stödfunktion.  
 
Verksamheterna och stödfunktionerna ska själva utveckla former för sitt eget 
arbete. Detta ska dokumenteras i verksamhetsplaneringen. 

Internkontroll 
Internkontroll är en viktig del i kommunens styrsystem. En väl uppbyggd och 
fungerande internkontroll är en förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp 
till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och rättsenligt samt ha en 
tillförlitlig finansiell rapportering. Med detta avses följande: 
 

 
1 Utskotten har uppföljningsansvar men inte budgetansvar. 
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- Effektivitet: Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 
Det innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi och kvalitet samt att 
fattade beslut verkställs och följs upp. 
 

- Rättsenlighet: Verksamheten ska följa tillämpliga lagar och regler. Det 
omfattar såväl lagstiftning som kommunens interna regelverk, samt 
ingångna avtal med olika parter 
 

- Tillförlitlig finansiell rapportering: Den finansiella rapporteringen och 
informationen om verksamheten ska vara tillförlitlig, räkenskaperna ska 
vara rättvisande. 
 

Genomförandet av den interna kontrollen regleras i Regel för intern styrning och 
kontroll.  



 

Riktlinje för ekonomisk 
styrning 



 
Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se 
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Bakgrund - God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av 
måluppfyllelse avseende kommunens mål samt situationen avseende personal och 
ekonomi. 

Avstämning av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband 
med behandlingen av verksamhetsplan och årsredovisning.  

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. 

Tierps kommun utvärderar och motiverar årligen i kommunens redovisning om 
kommunen har en god ekonomisk hushållning. Bedömningen görs utifrån följande: 

- uppfyllelsen av de finansiella målen 
- uppfyllelsen av balanskravet 
- utvecklingen inom de kommungemensamma målen 
- utvecklingen avseende verksamheternas ekonomi 
- verksamheternas hantering av risker inom ramen för internkontroll 

Riktlinje för ekonomisk styrning - Syfte 
För att tydliggöra ansvar och befogenheter för god ekonomisk hushållning samt få 
en smidig administrativ hantering har nedanstående riktlinje för ekonomisk styrning 
sammanställts. 

Regelverket är åtgärdsinriktat, bygger på demokratiska processen, ger signaler om 
lägsta godtagbara nivå, fokuseras mer på utfall än på budget och på flerårsperioder. 

Riktlinjen för ekonomisk styrning är i stora delar strukturerade enligt modellen för 
balanserad styrning. 

Finansiella mål 
- Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,5 % av 

summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera 
ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, finansiera 
investeringar och ha handlingsutrymme för framtida 
verksamhetsförändringar (Ekonomifokus). Under 2019 sänktes det 
finansiella målet tillfälligt till 1,0% för att från 2020 återigen uppgå till 1,5%. 

- Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. Det 
vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras även 
av kommande generationer.  

Kommentar [VN1]:  Omformulerat och tillägg gjorda 

Kommentar [VN2]:  Helt omskrivet/omformulerat 

Kommentar [VN3]:  Nya värden åsatta och nya mål satta 



5

- Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler 
år än två år i rad. 

- Bidrag till statlig infrastruktur får periodiseras. Periodisering av bidrag till 
statlig infrastruktur sker genom att ta upp bidraget som en särskild 
balansräkningspost som upplöses på upp till 25 år. En motsvarande 
avsättning till bidraget skall också göras i balansräkningen som motsvarar 
vad som är aktiverat. Bidraget skall aktiveras i balansräkningen när det finns 
ett avtalat belopp. Bidraget skall omedelbart påbörjas att upplösas i 
resultaträkningen oavsett om överlåtelse har skett. 

Processfokus 
- Kommunen ska upprätta ett årsbokslut, en tertialrapport per 0430 och en 

enklare delårsrapport (per 0831) samt ett antal under året framtagna 
månadsuppföljningar med bokslutsprognos. 

- Uppföljningen av personalkostnaderna ska vid bokslutet kompletteras med en 
uppföljning av antalet årsarbetare. Även sjukfrånvaron ska redovisas. 

- Om en verksamhet redovisar underskott i sina respektive bokslutsprognoser ska 
en åtgärdsplan upprättas som via behandling i berört verksamhetsutskott ska 
redovisas till kommunstyrelsen som fattar beslut om eventuella 
budgetjusteringar.1 

- Igångsättning av projekt vilket innebär ökad budgetomslutning som överstiger 
100 tkr ska godkännas av verksamhetens högste chef exempelvis barn-och 
utbildningschefen om projektet är inom skolan. 

Medarbetarfokus 
- Kommunstyrelsen kan förändra omslutningen för driftbudgeten i de fall 

kommunens nettokostnader inte ökar. 

- Kommunstyrelsen kan omdisponera driftmedel mellan verksamheter. 

- Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt och 
verksamheter. 

- Kommunstyrelsen kan omvandla driftmedel till investeringsmedel.  

Ansvar och befogenheter vad gäller budgeten i övrigt framgår av kommunens 
delegationsordning. 

 
1 Utskotten har uppföljningsansvar men inte budgetansvar. 

Kommentar [VN4]:  Till stor del omformulerat, både 
tillägg och borttag 

Kommentar [VN5]:  Delar borttagna alternativt 
omformulerade 
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Ekonomifokus 
- Verksamheterna ansvarar för att kommunens vision är vägledande och att de 

kommungemensamma målen och de verksamhetsspecifika målen fastställda av 
kommunfullmäktige uppnås inom ramen för anvisade anslag. 

- Blir pris- och lönekostnadsutvecklingen högre än vad som kalkylerats i 
kommunfullmäktiges budgetbeslut, måste detta kompenseras genom 
rationaliseringar. 

- För allt lokalutnyttjande ska avtal finnas. Avtalen ska också reglera fördelning 
av kostnader vid förtida frånträde av lokalen. 

- Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projektnivå med undantag 
för inventarier och maskiner. 

- Medel från försäljning av anläggningstillgångar får endast användas till 
investeringar eller återbetalning av lån. 

- Varje investering överstigande 10 prisbasbelopp undantaget investeringar i 
inventarier och utrustning (2018 är ett pbb 45 500 kr) ska föregås av en 
investeringskalkyl. Kalkylen ska spegla verkligheten så bra som möjligt och är 
en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna vid val mellan olika 
handlingsalternativ. Kalkylens ska bifogas beslutsunderlaget/ budgetäskandet. 

- Investeringsprojekt ska bedrivas i enlighet med fastställd processnorm. Ju mer 
komplext och omfattande projekt, desto mer formalia och dokumentation är 
nödvändig. Ett investeringsprojekt ska minst innefatta följande delar: 

- Projektbeskrivning – vad, varför, hur, när, tidsplan 
- Investeringskalkyl – handlingsalternativ, konsekvensanalys, driftskostnader 
- Igångsättningstillstånd – Projektet behandlat i Investeringsgruppen 
- Slutredovisning – resultat och måluppfyllelse 

- Alla investeringar i fastigheter ska ske i regi av hyresvärden för 
administrations- och verksamhetslokaler vanligen Tierps kommunfastigheter 
AB. 

Internkontroll 
Internkontroll är en viktig del i kommunens styrsystem. En väl uppbyggd och 
fungerande internkontroll är en förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp 
till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 

Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och rättsenligt samt ha en 
tillförlitlig finansiell rapportering. Med detta avses följande: 

Kommentar [VN6]:  Samma här, till stor del omarbetat där 
både borttag, tillägg och omformuleringar gjorts 

Kommentar [VN7]:  Här har ett nytt stycke lagts till kring 
strategiskt arbete. 

Kommentar [VN8]:  Till viss del omformulerat 
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- Effektivitet: Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det 
innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi och kvalitet samt att fattade 
beslut verkställs och följs upp. 

- Rättsenlighet: Verksamheten ska följa tillämpliga lagar och regler. Det 
omfattar såväl lagstiftning som kommunens interna regelverk, samt ingångna 
avtal med olika parter 

- Tillförlitlig finansiell rapportering: Den finansiella rapporteringen och 
informationen om verksamheten ska vara tillförlitlig, räkenskaperna ska vara 
rättvisande. 

I Tierps kommun ska en kommungemensam riskhanteringsprocess genomföras 
årligen. Riskhanteringen syftar till att stärka ekonomi- och verksamhetsstyrningen 
och bidra till en god internkontroll.



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-02-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 39 
Dnr KS/2021:1007 
 
(KF) Riktlinje för exploateringsredovisning 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa riktlinje för exploateringsredovisning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har tidigare inte funnits någon riktlinje för exploateringsredovisning för 
Tierps kommun. Kommunens exploateringsverksamhet har dock ökat i 
omfattning vilket medfört att det nu finns behov för den här typen av 
riktlinje.  
 
Förslaget till beslut är att fastställa den framtagna riktlinjen för 
exploateringsredovisning. Rådande lagstiftning och RKR:s, Rådet för 
Kommunal Redovisning, rekommendationer har varit vägledande i 
framtagandet av riktlinjen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 131/2021 
 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för exploateringsredovisning 

 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 131 
Dnr 2021/1007    
 
Riktlinje för exploateringsredovisning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa riktlinje för exploateringsredovisning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har tidigare inte funnits någon riktlinje för exploateringsredovisning för 
Tierps kommun. Kommunens exploateringsverksamhet har dock ökat i 
omfattning vilket medfört att det nu finns behov för den här typen av 
riktlinje.  
 
Förslaget till beslut är att fastställa den framtagna riktlinjen för 
exploateringsredovisning. Rådande lagstiftning och RKR:s, Rådet för 
Kommunal Redovisning, rekommendationer har varit vägledande i 
framtagandet av riktlinjen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för exploateringsredovisning 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-12-07 KS 2021/1007
  

  
   
  
    

 
 
Riktlinje för exploateringsredovisning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa riktlinje för exploateringsredovisning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har tidigare inte funnits någon riktlinje för exploateringsredovisning 
för Tierps kommun. Kommunens exploateringsverksamhet har dock ökat i 
omfattning vilket medfört att det nu finns behov för den här typen av 
riktlinje.  
 
Förslaget till beslut är att fastställa den framtagna riktlinjen för 
exploateringsredovisning. Rådande lagstiftning och RKR:s, Rådet för 
Kommunal Redovisning, rekommendationer har varit vägledande i 
framtagandet av riktlinjen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för exploateringsredovisning 

 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
 
 
I tjänsten  
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1. Inledning 
Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att kunna bygga 
bostäder, affärer, kontor eller industrier benämns markexploatering. I 
markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande 
gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar m.m. 
  
Tierp kommuns översiktsplan anger var kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen 
utgör en viljeriktning för var det ska planeras för nya bostäder och verksamheter. 
Kommunen har även ett av kommunfullmäktige antaget 
bostadsförsörjningsprogram.  
 
Tierps kommun har i många år detaljplanerat mark för exploateringsändamål, för att 
sedan sälja till markpris enligt politisk antagen taxa, eller i vissa fall försäljning 
genom markanvisning där kommunen anlitat ett oberoende externt 
värderingsinstitut. Då är det kommunen själv som är exploatör. 
 
I de fall marken ägs av en privat aktör finns möjlighet för en byggherre att anta 
rollen som exploatör. Kommunen och exploatören samverkar genom att kommunen 
tar fram en detaljplan för exploatörens räkning. Vid genomförandet av en sådan 
detaljplan behövs ofta exploateringsavtal mellan parterna. 
 
Finansieringen av ett exploateringsprojekt kan ske på olika sätt och hur 
finansieringen ska ske beslutas av kommunens politiker och tillämplig lag. 
Förutsättningarna varierar med marknadsläge, men även av kommunens politiska 
ambition. 

1.1 Syfte 
Syftet med riktlinje för exploateringsredovisning är att förtydliga Tierps kommuns 
tillämpning av olika finansieringsformer vid exploatering med hänsyn taget till det 
redovisningsmässiga regelverket kring markexploatering.  
 
Syftet med riktlinjen är även att tydliggöra hur investeringar hanteras från det att 
investeringarna planeras från markköp och detaljplaneprocess, till dess att 
tillgångarna har omsatts eller överförts till anläggningsregistret. Syftet är även att 
tydliggöra hur en rättvisande bild i redovisningen skapas kring vilka verkliga 
kostnader och intäkter som exploateringen ifråga har gett upphov till. 

1.2 Lagen och rekommendationer 
Processen för att genomföra exploatering och exploateringsredovisningen är styrda 
av ett flertal lagar och rekommendationer och nedan ses ett utdrag:  
 
Plan och bygglagen (2010:900) beskriver allt ifrån hur en detaljplan ska förstås och 
genomföras till begrepp som medfinansieringsersättning, exploateringsersättning 
och gatukostnadsersättning.  
 
Lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
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Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
 
Denna riktlinje följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer och 
definition av investering. Dessa rekommendationen gäller för redovisningsskyldiga 
enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  

1.3 Avgränsning 
Mark som köps in som markreserv där syftet inte direkt kan kopplas till något 
exploateringsprojekt är frikopplat från exploateringsprocessen.  
 
Utgifter för exempelvis el, värme och bredband hanteras av respektive leverantör 
och omfattas inte av exploateringsredovisningen. 
 
Denna riktlinje omfattar inte de kommunalägda bolagens redovisning.  
 
Denna riktlinje kommer endast översiktligt att redogöra för olika tillgångsslag. Se 
även kommunens Riktlinje för investeringar samt Anvisning för 
investeringsredovisning. 
 
Denna riktlinje avgränsas till att ej omfatta hantering av moms eller upphandling, 
utan detta förutsätts följa gällande lagar och praxis.  
 
Riktlinje för exploateringsredovisning berör endast detaljplaner i syfte att 
exploatera på kommunens eller annans mark. Detaljplaner i syfte att bevara eller 
bekräfta rådande förhållanden, d.v.s. det ansvar som medföljer planmonopolet 
härrör inte denna riktlinje. 

1.4 Definition exploatering och klassificering 
Kommunen ska hantera ett detaljplaneområde som ett exploateringsområde enligt 
denna riktlinje när marken ska förädlas för olika ändamål och det klart framgår att 
området beskaffats med kvartersmark/tomtmark som är försäljningsbar, d.v.s. 
omsättningstillgång.  
 
Exploateringar kan delas in enligt de förutsättningar (och beteckningar) som 
Boverket anger. 
 
Exploateringsverksamheten följer samma faser som övriga investeringar enligt 
riktlinje för investering, men det kan förekomma att exploateringen är i flera faser 
samtidigt.  
 
Klassificering 
Tomtmark/kvartersmark som har planlagts av kommunen i avsikt att försäljas är 
inte avsedd för stadigvarande bruk och klassas därmed som omsättningstillgång.  
 
I markexploateringsverksamheten ingår att bygga kompletterande gemensamma 
anordningar som gator och grönområden, det vill säga anläggningstillgångar. Se 



6 

kommunens Riktlinje för investeringar samt Anvisning för investeringsredovisning 
för definition.  

2. Faser samt ansvar och beslut 
Ur ett redovisningsperspektiv behandlas exploateringsekonomin inom olika faser. 
Faserna i processen för att genomföra exploatering speglas i processen för att 
genomföra investeringar. I varje fas förfinas de kalkyler som ligger till grund för 
besluten som rör exploateringen. 
 
Bild: Översikt över vilka beslutsunderlag som ska finnas med i vilka faser vid ett 
investerings-eller exploateringsprojekt, samt vem som fattar beslut innan övergång 
till nästa fas.  
 

 Kalkyler som löpande finns med och utgör 
beslutsunderlag, förfinas vid varje ny fas 

*Kalkylen krävs endast om investeringen kräver detaljplan och/eller utgör exploatering 

 

Faser i 
investerings-  
och exploaterings- 
projektet 

Behovs-
utred-
ning 

Plan-
kalkyl* 

Drift-
kalkyl 
eller 
LCC-
kalkyl 

Tomt-
försälj-
nings-
kalkyl* 

Total-
utgifts-
och 
inkomst-
kalkyl 

Netto-
exploa-
terings-
kalkyl* 

Instans för beslut innan 
övergång till nästa fas  

1. Initiering och 
behovsutredning 

X X X  X X Investeringsgruppen bereder priorit-
eringslistan av äskade investerings-
projekt till budgetberedningen.  

KF beslutar om investeringar i Plan 
för Tierps kommun. 

KS beslutar om detaljerad invest-
eringsbudget respektive totalutgift. 

2. Utredning och 
fysisk planering 

Fasen ingår om invester-
ingen kräver detaljplan 
och/eller utgör exploatering 

X X X X X X KS beslutar om planbesked 

KS alternativt KF beslutar om 
detaljplan och även totalutgift om 
det rör exploatering. 

 
Inför fas 3 aktiveras projektet som investering och tilldelas projektnummer 

 

Ekonomichef säkerställer att 
investeringsprojektet har beslutad 
totalutgift eller årligt anslag i budget. 
Ger därefter starttillstånd1. 

3. Planering inför 
genomförande 

  X X X X Eventuell avvikelse kan kräva nytt 
beslut om totalutgift och 
ombudgetering i KS eller 
tilläggsbudgetering i KF innan 
projektet får fortsätta. 

4. Genomförande   X X X X Utfall och prognos följs löpande.  

Årlig uppföljning av investeringar 
ingår i årsredovisningen som KF 
behandlar. 

5. Försäljning 
 
Fasen ingår om invester-
ingen kräver detaljplan 
och/eller utgör exploatering 

   X X X Beslut om försäljning fattas av KF, 
KS eller delegat.  

Utfall och prognos följs löpande. 

Årlig uppföljning ingår i 
årsredovisningen som KF 
behandlar. 
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6. Slutredovisning   X X X X Slutredovisning av projekt över 
45 pbb behandlas av KS. Delges KF 
i samband med årsredovisning. 

1 Starttillstånd: För alla investeringsprojekt gäller att: Det krävs starttillstånd av ekonomichef för att påbörja fasen Planering inför 
genomförande. Dvs ekonomichef säkerställer att det finns beslutad totalutgift eller årligt anslag samt behovsutredning. 

För investeringsprojekt över 45 pbb gäller dessutom att: Det kan krävas ytterligare starttillstånd om det finns en förväntad avvikelse. Se 
Riktlinje för investering, avsnitt 3.4.1 

 
 
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens exploateringsverksamhet och 
markägande. Enligt reglemente för kommunstyrelsen har kommunstyrelsen 
alternativt kommunfullmäktige mandat att genomföra förvärv och försäljning av 
fastigheter. 
 
Planbesked fattas av kommunstyrelsen. 
 
Detaljplaner antas av kommunstyrelsen vid standardförfarande eller 
kommunfullmäktige vid utökat förfarande.  
 
Utskott samhällsbyggnad föreslår tilldelning av markanvisningar och 
markanvisningsavtal som godkänns av kommunstyrelsen.  
 
Exploateringsavtal ska godkännas av kommunstyrelsen. Detaljplanen ska antas först 
när godkännandet av exploateringsavtalet har fått laga kraft och ej längre är 
överprövningsbart.  
 
För att ett exploateringsavtal ska vara giltigt ska det först vara undertecknat av 
samtliga parter med rätt att teckna avtal, för att sedan godkännas av 
kommunstyrelsen. Exploateringsavtalet är giltigt när överprövningstiden gått ut och 
endast om detaljplanen i fråga antas och vinner laga kraft.  
 
Inför beslut ska det ansvariga organet säkerställa att finansieringen av 
exploateringen följer tillämplig lag och kommunens politiska ambition. 
 
Inför varje fas i exploateringen ska berörda kommunala bolag vara informerade. 
Bolagen ska lämna in en sammanställning av kalkylunderlag där de påverkas av 
exploateringen. 

2.1 Fas initiering och behovsutredning 
Översiktsplanen anger hur en kommun ska utvecklas, och den utgör en strategisk 
avsiktsförklaring och utgångspunkt till den första fasen, initiering och 
behovsutredning. Fasen uppkommer främst då det finns en efterfrågan på t.ex. 
förändring av lag- eller miljökrav, fler tomter eller förskoleplatser, förändrade 
politiska ambitioner, extern förfrågan från exploatör eller privata aktörer och inspel 
från näringsliv.  
 
I fasen initiering och behovsutredning ska den verksamhet inom kommunen som 
har ett behov av exploatering, inkomma med en behovsutredning enligt Anvisning 
för investeringar. Därefter tas en plankalkyl fram som avgränsas till de utgifter som 
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uppkommer under planprocessen fram till antagandet av detaljplanen. Framtida 
inkomster som kan uppkomma efter en antagen detaljplan är svåra att uppskatta. 
 

-Kostnader som uppkommer för att ta fram behovsutredning samt 
utredningsmaterialet kostnadsförs direkt när kommunen är exploatör. 

 2.1.1 Kalkyler  

Finansieringen av ett exploateringsprojekt kan ske på olika sätt och olika steg. 
Genom t.ex. avgifter för planläggning, markförsäljning till extern byggherre, 
tomtförsäljning till privatpersoner, genom gatukostnadsersättning och/eller med 
skattemedel. Hur finansieringen ska ske beslutas av kommunens politiker och 
tillämplig lag. Förutsättningarna varierar med marknadsläge, men även av 
kommunens politiska ambition. 
 
Ett exploateringsområde ska klart avgränsas. Ekonomin begränsas till 
detaljplaneområdet samt eventuellt övriga investeringar/eller bidrag som behövs till 
följd av detaljplanen.  
 
Exploateringsresultatet, vinster och förluster som uppkommer vid försäljning av 
tomtmark, d.v.s. försäljning av omsättningstillgång ska räknas in i balanskravet, 
men ska inte ingå i kommunens driftbudget. Motiveringen är att 
exploateringsverksamhetens resultat ska finansiera framtida avskrivningar av 
exploateringsområdets allmänna platsmark.  
 
Vid uppföljning av exploateringsekonomin krävs ett antal kalkyler som ska följas 
upp löpande under exploateringsprocessen. 
  
Plankalkylen avgränsas till de utgifter som uppkommer under planprocessen fram 
till antagandet av detaljplanen. Plankalkylen omfattar ej kostnaden för 
genomförandet av detaljplanen eller framtida drift och underhåll. Plankalkylen 
används inför och inom fasen utredning och fysisk planering. Plankalkylen kan 
komma att behöva revideras under planprocessens gång och detta ska hanteras i 
kommunens normala budgetprocess.  
 
I driftkalkylen avgränsas driftkostnader som avser framtida drift och underhåll av 
allmän plats. Inom driftkalkylen ska det finnas en uppskattning av 
anläggningstillgångarnas komponenter och dess avskrivningstider och övrig 
löpande drift såsom t.ex. snöskottning och elkostnader. Se kommunens Riktlinje för 
investering samt Anvisning för investeringsredovisning. 
 
Tomtförsäljningskalkylen avser redovisningen av tomtförsäljning. D.v.s. intäkter 
vid försäljning och kostnader för omsättningstillgången. Vanligtvis gör kommunen 
en värdering av fastigheten för att säkerställa en marknadsmässig prisnivå. 
Värdering utförs av auktoriserade värderingsmän. I vissa fall kan kommunens 
gällande marktaxa antagen av kommunfullmäktige komma att användas.  
 
Tomtpriset ska belastas med utgifter som är specifika för området, exempelvis gator 
som betjänar exploateringsområdet. Det vill säga, en avstämning med faktiska 
nedlagda utgifter på exploateringsområdet bör påverka tomtpriserna.  
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Avgiftsfinansierad verksamhet t ex VA kan i vissa fall ingå i underlaget för 
beräkning av tomtpriset. Kostnader för värme, el och fiber ingår inte i kalkylen.  
 
Beräkning av eventuella utgifter per tomt görs vanligtvis med schablon per 
kvadratmeter. Ibland särredovisas utgifterna på grund av investeringsmomsen. 
 
Nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av ”in-och 
utbetalningar”, som avgränsas till att genomföra detaljplanen när kommunen är 
exploatör och omfattar inte framtida drift och underhåll. Nettoexploateringskalkylen 
kan även användas vid extern exploatör.  
 
Nettoexploateringskalkylen används som ett verktyg under hela 
exploateringsprocessen för att säkerställa att exploateringen t.ex. inte är 
skattefinansierad. Nettoexploateringskalkylen kan även användas vid uppföljning 
av koncernens påverkan av den totala exploateringen.  
 
Inbetalningar  
-Ersättning vid försäljning 
-Bidrag 
-Medfinansieringsersättning (vid extern exploatör) 
-Exploateringsersättning (vid extern exploatör) 
-Gatukostnadsersättning  
 
Utbetalningar 
-Anläggningstillgångar, tex allmän platsmark samt tomter för eget bruk 
-Immateriella tillgångar (ledningsrätter och servitut) (väsentliga värden) 
-Omsättningstillgångar (tomtmark dvs kvartersmark) 
-Investeringsbidrag till statlig infrastruktur (Medfinansieringsavtal) 

2.2 Fas utredning och fysisk planering 
När kommunen är exploatör så har kommunen bekostat detaljplanen och 
kommunen kommer därmed att ta ut planavgifter samt intäkter för tomtmarken för 
området.  
 
Vid extern exploatör ägs marken av en privat aktör och kommunen kan teckna ett 
exploateringsavtal och kommunen kommer inte att ta ut planavgifter för området.  
 
När kommunen är exploatör finansieras fasen utredning och fysisk planering främst 
av planavgift, men även via skattefinansiering. 
  

-Framtida intäkter för planavgifter möjliggörs när detaljplanen är 
antagen, och intäkter i form av planavgifter intäktsförs när 
bygglovsavgifterna intäktsförs efter antagen detaljplan. Vanligtvis i fasen 
slutredovisning. 
 
-Utgifterna vid fasen utredning och fysisk planering kostnadsförs direkt. 
Detta kan avse kostnader för framtagande av detaljplan samt utredningar 
av det som planeras. 
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Vid denna fas kan beslut tas om den allmänna platsmarken ska finansieras med 
gatukostnadsersättning och en utredning ska utföras. Utgifter för detta kostnadsförs 
direkt.  

-Intäkt för gatukostnadsersättning redovisas direkt vid försäljningstillfället 
och periodiseras ej. 

 
När extern part är sökande till detaljplanen finansieras fasen av planbesked, 
planavtal och/eller exploateringsavtal. I fasen utredning och fysisk planering bör det 
framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal. Under planprocessens 
gång formas exploateringsavtalet.  
 

-Blir inte en extern exploatörs detaljplan antagen kan kommunen bli 
återbetalningsskyldig för den arbetstid och de utredningar som kommunen 
har lagt ner på detaljplanen. Detta kostnadsförs direkt. 

2.2.1 Ekonomi exploateringsavtal 

Kommunens riktlinje för exploateringsavtal och markanvisningsavtal ligger till 
grund för vad ett exploateringsavtal bör innehålla. Under planprocessens gång 
kommer exploateringsavtalet att förhandlas och uppdateras för att motsvara 
detaljplanens genomförandefrågor, kostnadsfördelning med mera.  
 
Exploateringsavtalet reglerar parternas åtaganden i samband med genomförandet av 
en detaljplan. Vidare är exploateringsavtalet ett verktyg för reglering av 
kommunens ersättning för de kostnader som uppstår för kommunen till följd av 
genomförandet av en detaljplan, dvs exploateringsersättning.  
 
Allmän plats hos extern exploatör-Kommunen bygger 
Om kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläggandet av allmän 
plats inom detaljplaneområdet kan betalning från exploatören till kommunen ske 
löpande i takt med att området byggs ut eller som engångsbetalning till exempel när 
bygglov beviljas. När exploateringsersättningen ska erläggas regleras normalt i 
exploateringsavtalet. 
 

-Kommunen bokför tillgången löpande. Kommunen delar upp de bokförda 
värdena i komponenter och dessa kostnadsförs enligt avskrivningstid. 
Kommunen står för framtida drift och underhåll. 
 
-Intäkten (exploateringsersättningen) periodiseras över 
investeringsperioden och intäktsredovisas när intäktskriterierna är 
uppfyllda och det inte längre finns någon förpliktelse gentemot exploatören 
att redovisa som skuld i balansräkningen. Det innebär att intäkten ska 
redovisas när kommunen har rätt till ersättningen, dvs. i den takt som 
kommunen fullgör sitt åtagande avseende investeringens genomförande. 

 
Allmän plats hos extern exploatör- Exploatören bygger 
Utbyggnaden av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, när exploatören 
äger marken, kan även ske av exploatören. Området överlåts till kommunen efter 
besiktning och utan ersättning från kommunen (eller ersättning med en ersättning 
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som väsentligt understiger tillgångens verkliga värde och som varit föremål för 
upphandling). I detta fall ska kommunen värdera tillgången till verkligt värde. 
 

-Kommunen bokför värdet som en intäkt (exploateringsersättning) direkt i 
resultaträkningen och motsvarande belopp som en tillgång i 
balansräkningen. Kommunen delar upp de bokförda värdena i 
komponenter och dessa kostnadsförs enligt avskrivningstid. Kommunen 
står för framtida drift och underhåll.  

 
Med hänvisning till självkostnadsprincipen kan kommunen debitera exploatören en 
administrativ ersättning för den handläggningstid som inte kan hanteras inom ramen 
för exploateringsersättningen.  
 

-Intäkten för den administrativa ersättningen bokförs direkt i 
resultaträkningen. 

 
Vid enskilt huvudmannaskap utför exploatören utbyggnad av allmän plats och 
anläggningarna överlåts vanligtvis till en gemensamhetsanläggning. Exploatören 
ansvarar och bekostar samordning med eventuell befintlig 
gemensamhetsanläggning eller övriga exploatörer/byggherrar inom området samt 
förrättningskostnader.  
 

-Kommunen står ej för framtida drift och underhåll och övertar ej 
anläggningen. 

 
Om kommunen har en kostnad för bidrag till statlig eller regional infrastruktur som 
har ett samband med genomförandet av exploatörens detaljplan, så kan 
medfinansieringsersättning tas ut av berörda exploatörer, om den väg eller järnväg 
som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som omfattas 
av detaljplanen kan antas öka i värde. 
 

- Medfinansieringsersättningen redovisas direkt i resultaträkningen enligt 
RKRs intäktskriterier. 

 
Innan exploateringen går över i fas planering inför genomförande ska det 
säkerställas att ekonomin och politiska beslut följer kommunens ”Riktlinje för 
investeringar”.  

2.2.2 Ekonomi markanvisningsavtal 

Markanvisningsavtal tecknas med byggherren när kommunen äger marken. 
Kommunens Riktlinje för markanvisningar samt exploateringsavtal definierar 
förfarandet av markprissättning samt hantering av eventuell handpenning och 
markanvisningsavgift. 
 

-Handpenning bokförs som en förutbetald intäkt om den ska avräknas på 
köpeskillingen. Intäkten bokförs enligt överlåtelseavtalet vid Fas 
försäljning. 
 
-Markanvisningsavgift bokförs som en intäkt direkt i resultaträkningen. 
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2.3 Fas planering inför genomförande 
När kommunen är sökande till detaljplanen och detaljplanen är antagen och det är 
bestämt vad som ska byggas påbörjas planering inför genomförandet.  
 
Vid fasen planering inför genomförandet och när detaljplanen är antagen sker 
omklassificering av tillgångsslaget råmark i markreserven till 
kvartersmark/tomtmark. Kvartersmark/tomtmark är tillgångar som ej är avsedda för 
stadigvarande bruk, d.v.s. omsättningstillgångar. 
 
Projektering och övriga utgifter inom denna fas bokförs som investering. Dess 
utgifter fördelas på kvartersmark (omsättningstillgång) och allmän platsmark 
(anläggningstillgång) enligt detaljplanen. Tidredovisning för projektledare (timlön 
inkl PO) får aktiveras mot anläggningstillgångar.  
 
Finansieringsformen hänvisas till det politiska beslut som togs innan föregående 
fas. Där ska det framgå hur investeringarna ska finansieras av kommande 
försäljningar. Tillämpliga kalkyler enligt ovan ska användas löpande vid 
uppföljning.  

 
Samhällsbyggnad behöver löpande stämma av marknaden så att kalkylerna ser ut att 
följa den politiska ambitionen för området.  
 
Om det beslutas att exploateringsprojektet inte ska genomföras, eller att projektet av 
någon annan anledning inte genomförs, ska de utgifter som bokförts på projektet 
kostnadsföras. Genomförandetiden i detaljplanen kan ge en indikation på den 
tidsrymd inom vilken projektet var tänkt att genomföras.  
 
Innan exploateringen går över i fas Genomförande ska det säkerställas att ekonomin 
och politiska beslut följer kommunens Riktlinje för investeringar.  

2.4 Fas genomförande 
Under genomförandefasen genomförs detaljplanen. 
 

-Enligt detaljplanen byggs den allmänna platsmarken i form av 
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.  
 
-Tillgångar som förvärvats genom gåva eller byte, ska redovisas till sitt 
verkliga värde vid förvärvstidpunkten. 

 
Om kommunen har en kostnad för bidrag till statlig eller regional infrastruktur som 
har ett samband med genomförandet av detaljplanen ska bidraget tas med som 
underlag i nettoexploateringskalkylen.   
 

-Bidraget till statlig eller regional infrastruktur redovisas antingen som 
kostnad under avtalsåret eller som tillgång i balansräkningen 
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För mer ingående beskrivning om hur kommunen hanterar sina investeringar 
hänvisas till Tierps kommuns Riktlinje för investering samt Anvisning för 
investeringsredovisning. 
 
Innan exploateringen går över i fas försäljning ska det säkerställas att ekonomin och 
politiska beslut följer kommunens ”Riktlinje för investering”.  

2.5 Fas försäljning 
Det är önskvärt, ur bland annat ett projekteringsperspektiv, att försäljning av 
kvartersmark inte sker förrän genomförandefasens skede 1 är färdig.  
 

-Vid försäljning av omsättningstillgång bokförs intäkten som 
verksamhetens intäkter med exploateringsområdets objektsnummer. 
Samtidigt bokförs anskaffningsvärdet som en minskning av 
omsättningstillgångar och som verksamhetens kostnader med 
exploateringsområdets objektsnummer. Handpenning balanseras och hela 
försäljningsintäkten bokförs först vid kontraktsdatum. Även eventuella 
försäljningskostnader bokförs som direkta kostnader. Tidpunkt för 
intäktsföring beror på intäktskriterierna, se RKR R2, normalt vid tillträde 
till tillgången enligt köpeavtalet. 

 
Tillämpliga kalkyler ska användas löpande vid uppföljning. Vid fasen försäljning 
behöver köpeskillingen säkerställas, tex sker försäljning till marknadsvärde, hur ser 
kommunens tomttaxa ut i förhållande till utgiftskalkylerna. 

2.6 Fas slutredovisning 
När ett exploateringsprojekt är klart i sin helhet, eller ett skede eller etapp är klar 
ska slutredovisning ske enligt kommunens Riktlinje för investeringar. Detta sker när 
inga fler utgifter beräknas belasta projektet inom närmsta tiden eller att det 
konstateras att ytterligare tomter inte kommer att försäljas inom snar framtid. En 
årlig genomgång ska göras i samband med bokslutet där en bedömning ska göras 
om projektet ska slutredovisas.  
 
Då exploateringsområden vanligtvis är fleråriga och kan kräva olika skeden vid 
genomförandet ska slutredovisning lämnas vid färdigställandet av det första skedet 
om beloppet uppgår till vad Riktlinje för investeringar anger.  
 
Eftersom exploateringsprojekt vanligtvis är fleråriga krävs politiskt beslut på 
totalutgifter. Detta gör det möjligt för politiken att jämföra beslutade totalutgifter 
och anslag med exploateringens totala utfall. Detta ska specificeras i 
slutredovisningen av exploateringen.  
 

-Eventuella utgifter och inkomster som tillkommer efter att ett 
exploateringsprojekt slutredovisats bokförs direkt i resultaträkningen. 
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3. Relaterade dokument 
Interna dokument  
 

Riktlinje för investeringar 
 
Anvisning för investeringsredovisning 
 
Rutin- Definitioner och ansvar vid investering 
 
Mall- Behovsutredning inför investering 
 
Mall-Starttillstånd 
 
Mall-Slutredovisning 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Riktlinje för ekonomisk styrning  
 
Externa dokument 
 
Riktlinje för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal (externt 
dokument) 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-02-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 40 
Dnr KS/2021:1006 
 
(KF) Riktlinje för investeringar 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad riktlinje för investeringar, samt  
 
att upphäva gällande riktlinje för investeringar från 2015-12-15 (KS § 
37/2015). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen för investeringar har funnits i sex år och är i behov av 
uppdatering. Förändringarna i riktlinjen har sin grund i den genomgående 
och grundläggande processkartläggningen och processutvecklingen som 
genomförts i kommunen under de senaste sex åren. Syftet med 
revideringarna har även vara att förtydliga riktlinjen så att den ska bli enkel 
att tillämpa i praktiken.  
 
I den nuvarande riktlinjen (KS § 37/2015) finns det infogade kommentarer 
om vilka ändringar som genomförts. 
 
Beslutsmotivering  
Syftet med revideringen är att anpassa riktlinjen till nuvarande processer 
och rekommendationer. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 130/2021 
 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för investeringar 
 Riktlinje för investeringar (KS § 37/2015) 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-02-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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1. Inledning 
Denna riktlinje anger ramarna för hur investeringar ska hanteras i Tierps kommun. 
Riktlinjen omfattar både investeringar som klassificeras som immateriella och 
materiella anläggningstillgångar.  
 
Investeringsverksamheten i kommunen är omfattande och en investering påverkar 
ekonomin under lång tid. Det är därför väsentligt att det är ”rätt” investeringar som 
genomförs, att de bygger på bra beslutsunderlag, att beslutsprocessen är tydlig samt 
att processerna är effektiva. 
 
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för kommunens tillgångar, lokalförsörjning 
och lokalanvändning. I ansvaret ingår bland annat att besluta om ägardirektiv, 
policyers, mål och riktlinjer för verksamheterna. Kommunfullmäktige beslutar 
årligen om en investeringsplan i samband med beslut om budget. Beslutsattestanter 
och ansvariga chefers ansvar regleras i rutin Definitioner och ansvar vid 
investering.  

1.1 Syfte  
Syftet med denna riktlinje är att skapa en tydlighet kring hur investeringar ska 
hanteras i Tierps kommun för att få ett effektivt resursutnyttjande och en rättvisande 
redovisning. Målsättningen är att klargöra processen för att genomföra investeringar 
och att redogöra för dess beslutsprocess. 

2. Definition investering 
Denna riktlinje följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer och 
definition av investering. Dessa rekommendationen gäller för redovisningsskyldiga 
enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  

2.1 Kriterier för investering 
En investering är en anskaffning av en materiell eller immateriell 
anläggningstillgång som uppgår till ett väsentligt belopp och är avsedd för innehav 
stadigvarande i verksamheten. Det ska vara sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelarna, eller den servicepotential som har samband med investeringen kommer 
kommunen till del. 
 
I Tierps kommun ska följande två kriterier samtidigt vara uppfyllda för att 
anskaffningen ska få redovisas som investering:  
• Tillgången ska ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år  
• Anskaffningsvärdet måste uppgå till minst ett (1/2) prisbasbelopp (= 1/2 pbb 23 
800 kr 2021, exklusive avdragsgill moms).  
 
Vad som ingår i anskaffningsvärdet för en tillgång beskrivs i Tierps kommuns 
Anvisning för investeringsredovisning.  
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Vid en anskaffning av en tillgång som inte uppfyller kriterierna för att vara en 
investering ska kostnadsföring ske, det vill säga belasta verksamhetens resultat 
under samma år som anskaffningen sker. 

2.1.1 Finansiell leasing 

Ett leasingavtal (hyresavtal) klassificeras som ett finansiellt leasingavtal, dvs som 
en investering om det innebär, att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas 
med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från leasegivaren till kommunen. 
Ett finansiellt leasingavtal påverkar både kommunens balansräkning och 
resultaträkning. Undertecknande av finansiella leasingavtal sker enligt beslutet 
bemyndigande att underteckna handlingar (firmatecknare). 

2.1.2 Exploatering 

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att kunna bygga 
bostäder, affärer, kontor eller industrier benämns markexploatering. I 
markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande 
gemensamma anordningar (allmän platsmark) som gator och grönområden m.m. 
Dessa investeringar hanteras inom ramen för processen för att genomföra 
investeringar.  
 
För mer information gällande hur Tierps kommun hanterar 
exploateringsredovisning hänvisas till ”Riktlinje för exploateringsredovisning”.  

2.1.3 Investeringsbidrag 

Investeringsbidrag som lämnas till statlig infrastruktur (medfinansiering) kan 
antingen tas upp som kostnad samma år eller tas upp i balansräkningen under 
posten lämnade bidrag till statlig infrastruktur. 
 
Medfinansiering till statlig infrastruktur ska inte tas upp i investeringsbudgeten. 
Beslut om medfinansiering till statlig infrastruktur ska fattas av kommunstyrelsen 
vid belopp över 45 pbb och ska fattas av kommunfullmäktige vid belopp över 500 
pbb med Medfinansieringsavtalet som grund. Tas medfinansieringen upp i 
balansräkningen innebär det att verksamheten får en utökad driftkostnad under ett 
antal år. Budgetberedningen ska informeras om anslagsbehov från det år som 
avtalet blir undertecknat. 
 
Offentliga investeringsbidrag som kommunen erhåller tas upp i balansräkningen 
som en skuld. Denna skuld påbörjas att upplösas när tillgången är färdigställd och i 
takt med att anläggningstillgången skrivs av. 
 
Se kommunens riktlinje för exploateringsredovisning för hantering av 
medfinansieringsersättning, exploateringsersättning och gatukostnadsersättning när 
exploatering sker i egen regi eller via extern exploatör.  
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2.2 Avskrivning, komponenter, nedskrivning, utrangering och 
kapitalkostnad 

2.2.1 Avskrivning 

Redan i fasen initiering och behovsutredning ska en plan fastställas för hur en 
planerad anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av. Se 
kommunens Anvisning för investeringsredovisning vad som gäller vid fastställande 
av avskrivningsplan.  

2.2.2 Komponenter 

För tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder, där 
varje komponent har en betydande roll i projektets redovisning, tillämpas 
komponentavskrivning. Inför slutredovisning görs en individuell bedömning av 
ansvarig projektledare med procentuell fördelning av komponenterna.  
 
Tierps kommun tillämpar följande riktmärken för komponenter och 
nyttjandeperioder: 
 

Kategori för 
investering Komponenter 

För tillgångar med identifierbara komponenter med olika 
nyttjandeperioder, där varje komponent har en betydande 
roll i projektets redovisning, tillämpas komponentavskrivning. 
Inför slutredovisning görs en individuell bedömning av 
ansvarig projektledare med procentuell fördelning av 
komponenterna.  

Markreserv Råmark Samtliga verksamhetsfastigheter, publika fastigheter och 
övriga fastigheter innehåller råmark (andel kvm), del i 
markreserven: nyttj.period 0 år-oändlig 

Botten Bestående grundläggning, dagvattendammar/ytavledning) 
nyttj.period 70-99år 

Topp Topplager som behöver underhållas, tex slitlager, gröna ytor, 
träd och buskar) nyttj.period 20-50 år  

Övrigt  Möbler, konst, markinventarier eller övriga installationer) 
nyttj.period 0-20år  

Publika fastigheter 
dvs gator, G/C vägar, 

torg, parkeringar, 
broar, lekplatser, 

parker m.m. 

Belysning Nyttj.period 20-30år 

Stomme 
 

Bjälklag, väggar, grund) nyttj.period 80 år 

Yttre skal Tak, fasad, fönster, dörrar) nyttj.period 40 år 

Ventilation Nyttj.period 25 år 

Installationer Hissar, värme och kyla, el, solcellsanläggning) nyttj.period 
20år 

Byggnadsinventari
er 

T ex tjänar rörelseändamål, t ex storköksutrustning) 
nyttj.period 15-25år 

Inre ytskikt Vägg, golv, innertak, larm/passagesystem, vanlig 
köksutrustning) nyttj.period 10-15år 

Mark Nyttj.period 0 år-oändlig (markreserv enligt ovan) 

Markanläggningar Kan delas upp enligt publika fastigheter ovan) 0-99år 

Markinventarier Med lätthet flyttas/säljas, som inte sitter fast) nyttj.period 0-
20 år 

Verksamhetsfastighet
er/övriga fastigheter 

Konst 0år 
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2.2.3 Nedskrivning 

Anläggningstillgångar som används i kommunala verksamheter som därmed är 
skattefinansierade eller regleras av självkostnadsprincipen ska tillämpa RKRs 
rekommendation gällande nedskrivningar. Se kommunens Anvisning för 
investeringsredovisning vad som gäller vid nedskrivning.  
 
Beslut om nedskrivning (över 45 pbb) av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar ska fattas av Kommunstyrelsen om nedskrivningen inte ska 
ske i samband med investering och en komponentnedskrivning sker. Beslut om 
återföring av nedskrivning fattas av Kommunstyrelsen.  

2.2.4 Utrangering och avyttring av anläggningstillgång 

En materiell anläggningstillgång ska inte längre redovisas som tillgång när den har 
avyttrats eller slutgiltigt tagits ur bruk och bedöms sakna värde vid en framtida 
avyttring. Verksamhetens bokförda tillgångar ska årligen stämmas av.  En 
utrangering belastar verksamheten då det bokförda värdet kostnadsförs. 
 
Inför varje försäljning, avyttring eller utrangering av en anläggningstillgång ska 
verksamheten meddela ekonomienheten.  
 
Beslut om utrangering (över 45 pbb) av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar ska fattas av Kommunstyrelsen om utrangeringen inte ska ske 
i samband med investering och en utrangering av komponent sker.  
 
Anläggningstillgångar som inte längre stadigvarande behövs i kommunen kan 
säljas. Resultat av försäljning av samtliga anläggningstillgångar får inte budgeteras i 
verksamheternas driftbudget, men resultatet av försäljningen bokförs hos 
verksamheten. Blir det ett negativt resultat måste verksamheten kompensera detta 
genom rationaliseringar. Ett eventuellt positivt resultat ska öka kommunens resultat 
och inte användas till andra driftkostnader.   

2.2.5 Kapitalkostnad 

Verksamheterna som nyttjar en anläggningstillgång belastas årligen med en intern 
kapitalkostnad. Kapitalkostnaden består av avskrivning och internränta. Tierps 
kommuns internränta beräknas utifrån SKRs årliga förslag och redovisas som en 
intern intäkt under ansvaret hos finansieringen. Finansieringen belastas med de 
verkliga räntekostnaderna som kommunen har för upptagna lån.  
 
Debitering av internränta påbörjas redan när investeringen införskaffas och är inom 
pågående uppbyggnad. Debitering av avskrivningen påbörjas när investeringen tas i 
bruk. Slutlig tilldelning av ram för kapitalkostnader sker från verksamheten för 
finansiering efter att slutredovisning skett.  
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2.2.6 Investeringsmoms 

Kommuner har till skillnad från bolag, två momssystem. Inför anskaffning av 
investering, ändrad användning eller överlåtelse av investering måste 
investeringsmomsen beaktas. Omfattande kostnader kan uppkomma. Eventuell 
kostnad för momsjustering som uppstått vid försäljning eller ändrad användning 
belastar verksamheten.  

3. Processen för att genomföra investeringar 
Tierps kommuns investeringsbudget delas upp enligt gällande plandokument, ”Plan 
för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet”. Exploateringsbudgeten specificeras 
med en nettoexploateringskalkyl som består av beräknade totalutgifter och 
totalinkomster. 

3.1 Faser i processen för att genomföra investeringar 
Nedan visas Tierps kommuns faser i processen för att genomföra investeringar. 
 
Bild: Investeringens faser (dvs projektmodellen) och hur de olika faserna hanteras i 
redovisningen

 
 
Bild: Översikt över vilka beslutsunderlag som ska finnas med i vilka faser vid ett investerings-
eller exploateringsprojekt, samt vem som fattar beslut innan övergång till nästa fas.  

 Kalkyler som löpande finns med och utgör 
beslutsunderlag, förfinas vid varje ny fas 

*Kalkylen krävs endast om investeringen kräver detaljplan och/eller utgör exploatering 

 

Faser i 
investerings-  
och exploaterings- 
projektet 

Behovs-
utred-
ning 

Plan-
kalkyl* 

Drift-
kalkyl 
eller 
LCC-
kalkyl 

Tomt-
försälj-
nings-
kalkyl* 

Total-
utgifts-
och 
inkomst-
kalkyl 

Netto-
exploa-
terings-
kalkyl* 

Instans för beslut innan 
övergång till nästa fas  

1. Initiering och 
behovsutredning 

X X X  X X Investeringsgruppen bereder priorit-
eringslistan av äskade investerings-
projekt till budgetberedningen.  

KF beslutar om investeringar i Plan 
för Tierps kommun. 

KS beslutar om detaljerad invest-
eringsbudget respektive totalutgift. 

2. Utredning och 
fysisk planering 

Fasen ingår om invester-
ingen kräver detaljplan 
och/eller utgör exploatering 

X X X X X X KS beslutar om planbesked 

KS alternativt KF beslutar om 
detaljplan och även totalutgift om 
det rör exploatering. 
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Inför fas 3 aktiveras projektet som investering och tilldelas projektnummer 

 

Ekonomichef säkerställer att 
investeringsprojektet har beslutad 
totalutgift eller årligt anslag i budget. 
Ger därefter starttillstånd1. 

3. Planering inför 
genomförande 

  X X X X Eventuell avvikelse kan kräva nytt 
beslut om totalutgift och 
ombudgetering i KS eller 
tilläggsbudgetering i KF innan 
projektet får fortsätta. 

4. Genomförande   X X X X Utfall och prognos följs löpande.  

Årlig uppföljning av investeringar 
ingår i årsredovisningen som KF 
behandlar. 

5. Försäljning 
 
Fasen ingår om invester-
ingen kräver detaljplan 
och/eller utgör exploatering 

   X X X Beslut om försäljning fattas av KF, 
KS eller delegat.  

Utfall och prognos följs löpande. 

Årlig uppföljning ingår i 
årsredovisningen som KF 
behandlar. 

6. Slutredovisning   X X X X Slutredovisning av projekt över 
45 pbb behandlas av KS. Delges KF 
i samband med årsredovisning. 

1 Starttillstånd: För alla investeringsprojekt gäller att: Det krävs starttillstånd av ekonomichef för att påbörja fasen Planering inför 
genomförande. Dvs ekonomichef säkerställer att det finns beslutad totalutgift eller årligt anslag samt behovsutredning. 

För investeringsprojekt över 45 pbb gäller dessutom att: Det kan krävas ytterligare starttillstånd om det finns en förväntad avvikelse. Se 
avsnitt 3.4.1 

 

3.1.1 Fas initiering och behovsutredning 

Fasen initiering och behovsutredning uppkommer då det finns en efterfrågan på 
t.ex. förändring av lag- eller miljökrav, fler tomter eller förskoleplatser, förändrade 
politiska ambitioner, extern förfrågan från exploatör eller privata aktörer och inspel 
från näringsliv, eller ett behov inom verksamheten.  
 
I fasen initiering och behovsutredning ska den verksamhet inom kommunen som 
har ett behov av en investering inkomma med ett investeringsbehov till 
investeringsgruppen som bereder en bruttolista och föreslår prioritering till 
budgetberedningen inför kommunens årliga investeringsplan. Detta gäller oavsett 
om det är kommunen eller kommunens bolag som ska investera. 

3.1.1.1 Behovsutredning 

Till investeringsgruppen ska det redovisas ett första utkast av dokumentet 
”Behovsutredning” samt redovisade kalkyler enligt tabellen ovan i fasen initiering 
och behovsutredning. Det är alltid initiativtagaren till investeringen som upprättar 
en behovsutredning.  
 
Behovsutredningen uppdateras i fasen utredning och fysisk planering och för 
investeringar över 45 pbb skall behovsutredningen registreras enligt rutin av den 
verksamhet som slutligen kommer att belastas med kapitalkostnader. Se 
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kommunens Anvisning för investeringsredovisning vad en behovsutredning ska 
innehålla.  
 
Samtliga utgifter som uppkommer i fasen initiering och behovsutredning 
kostnadsförs direkt i driften hos initiativtagaren till investeringen. 
 
Det måste finnas ett beslut om totalutgift av kommunstyrelse/kommunfullmäktige 
med hänvisning till behovsutredningen innan investeringen kan övergå till fasen 
planering inför genomförande.   

3.1.1.2 Kalkyler 

Beroende på typ av investering ska behovsutredningen kompletteras med 
ekonomiska kalkyler som uppdateras alltefter processen för investering fortskrider.  
 
Plankalkyl (om kommande investering kräver ny detaljplan) Initiativtagare till 
planen skall äska om medel avseende driftkostnader för framtagande av 
detaljplanen.  
 
Driftkalkylen avgränsas till tillkommande driftkostnader som avser framtida drift 
och underhåll av investeringen. Framtida driftkostnader kan vara t ex snöröjning, 
årligt underhåll eller elkostnader. Inom driftkalkylen ska det finnas en uppskattning 
av tillgångens avskrivningstider och den årliga kostnaden för detta. Alternativt en 
internhyra som motsvarar genomsnittet av driftkostnaderna. Vid större investeringar 
(ej publika fastigheter) kan det krävas LCC-kalkylering-
livcykelkostnadskalkylering. 
 
Totalutgifts- (ev inkomstkalkyl) Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska 
besluta om en totalutgift, vilket avser en förkalkyl och medgiven investeringsram 
som binds på varje enskilt investeringsprojekt om de är större än 45 pbb alt 500 
pbb. Det är inte förrän kommunstyrelsen/kommunfullmäktige har beslutat om 
totalutgift som projektet klassas som investering och ska tilldelas ett 
projektnummer.  
 
Är investeringen finansierad med bidrag skall detta framgå i kalkylen och dess 
driftkalkyl.  
 
Tomtförsäljningskalkylen och nettoexploateringskalkylen specificeras i riktlinje 
för exploateringsredovisning.  

3.1.2 Fas utredning och fysisk planering 

I fasen utredning och fysisk planering planeras investeringen. De kostnader som är 
förknippade med fasen utredning och fysisk planering kostnadsförs i driften hos 
initiativtagaren till investeringen, till exempel utredningar för planerade 
investeringar. Det finns dock ett undantag. I fas utredning och fysisk planering 
inryms ett eventuellt framtagande av detaljplan. Ett framtagande av en ny detaljplan 
eller ersättning/ändring av gällande detaljplan är förenat med betydande kostnader. 
Det handlar om kostnader förenat med de krav som ställs på kommunen i 
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planprocessen, till exempel kostnader för de utredningar som ligger till grund för 
detaljplanen. Detta tas fram i en plankalkyl. 
 
I de fall kommunen är initiativtagare belastar kostnaderna plankontorets 
driftsbudget. Det är därför viktigt att investeringar som kräver detaljplanering även 
innebär att beslut fattas i budgetberedningen om driftanslag till plankontoret. Det är 
initiativtagaren till investeringen som ansvarar för att se till att driftsanslag till 
plankontoret säkerställs.  

3.1.3 Fas planering inför genomförande 

Inför fasen planering inför genomförande lämnas en ansökan om starttillstånd av 
projektledare eller av verksamhetschef (vid inventarier) till ekonomichef att påbörja 
planering inför genomförande. Detta gäller samtliga investeringar. Ekonomichefen 
säkerställer att det finns beslutad totalutgift eller årligt anslag samt en 
behovsutredning för investeringen.  
 
Projektering och övriga utgifter (enligt denna riktlinje) inom denna fas får aktiveras 
mot ett tilldelat projektnummer. Se kapitel 3.4.1 gällande starttillstånd och 
tilläggsbeslut i denna fas.  

3.1.4 Fas genomförande 

Under genomförandefasen genomförs det som kommunstyrelsen/kommun-
fullmäktige fattat beslut om utefter den behovsutredning som antagits, eller utefter 
årlig investeringsplan. 
 
Om det visar sig att utgiften för investeringen i genomförandefasen kommer att 
överstiga med mindre än 10 % av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges 
beslutade totalutgift ska verksamheten anpassa sina investeringar så att de inte 
sammantaget överstiger årets totala investeringsbudget. Detta avser objekt mindre 
än 45 pbb. 
 
Under genomförandefasen uppdateras beräknad totalutgift samt behov av årets 
budget vid kommunens angivna prognostillfällen. 

3.1.5 Fas försäljning 

Fasen försäljning sker framförallt vid exploatering. Se Riktlinje för 
exploateringsredovisning.  

3.1.6 Fas slutredovisning 

När en investering är klar i sin helhet, eller ett skede eller etapp är klar med en 
totalutgift på över 45 pbb ska särskild slutredovisning ske till kommunstyrelsen som 
delger för kommunfullmäktige i samband med att årsredovisningen behandlas.  
 
Investeringar under 45 pbb slutredovisas till närmsta chef och rapporteras som 
avslutat till verksamhetens ekonom.  
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Slutredovisning ska ske för skede 1 för materiella anläggningstillgångar när det är 
sannolikt att skede 2 inte kommer att investeras inom nästkommande år. Av 
slutredovisningen ska det framgå eventuellt kvarvarande utgifter för färdigställande 
av projektet gällande skede 2. I slutredovisningen bör varje kalkyl följas upp och 
dess avvikelser kommuniceras. 
 
Eventuella utgifter som tillkommer efter att ett projekt har slutredovisats bokförs 
direkt i driften. För projekt som omfattar skede 1 och skede 2 bokförs tillkommande 
utgifter direkt i driften efter att skede 2 har slutredovisats.  
 
Exploateringsprojekt slutredovisas när inga fler utgifter beräknas belasta projektet 
inom närmsta tiden eller att det konstateras att ytterligare tomter inte kommer att 
försäljas inom snar framtid.  

3.2 Kategorier för investering och slutlig driftbudget 
 
Nedanstående bild beskriver de kategorier som används för investering enligt 
Kommun-BAS 21. Bilden förklarar även ansvaret för den slutliga driftbudgeten.  
 
Den verksamhet som belastas med kapitalkostnaden, ansvarar även för underhåll av 
investeringen. Investeringar i verksamhetsfastigheter, publika fastigheter och 
byggnadsinventarier hanteras av Samhällsbyggnads projektledare eller annan 
fastighetsägare. Den verksamhet som är initiativtagare/ (eller kategoriserad) till 
investeringen för verksamhetsfastigheter åläggs ansvaret att äska om driftbudget 
och åläggs en slutlig hyra. 
 
Bild: Kategorier för investering och ansvar över slutlig driftbudget 

Kategori Förklaring Kapitalkostnader 
belastar 

Ansvar över slutlig driftbudget 

Immateriella 
anläggnings- 
tillgångar 

Väsentligt 
utvecklingsarbete, 
koncessioner, patent, 
licenser och liknande 
rättigheter 

Attesterande 
verksamhet 

Attesterande verksamhet över vanligtvis max 
5år 

Markreserv Avser kommunens 
råmarksinnehav 
 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad 

Verksamhets
fastigheter 

Skolor, vård- och 
omsorgsboende, 
fritidsanläggningar såsom 
motionsspår eljusspår, 
konstgräsplan. (annan 
service än 
affärsverksamhet) 
Konst som avser fast del 
av byggnadens 
konstruktion. 
 

Samhällsbyggnad 
eller annan extern 
fastighetsägare 

Äger kommunen investeringen av 
verksamhetsfastigheter ska ”interna avtal” 
upprättas mellan Samhällsbyggnad och 
verksamheten.  
 
Äger kommunens bolag eller annan aktör 
investeringen ska sedvanliga avtal upprättas 
med avtalad hyresuppräkning. Observera att 
finansiell leasing kan förekomma! 
 
I de fall kommunen är fastighetsägare ska 
hyran omfatta Samhällsbyggnads 
genomsnittliga kostnader för 
kapitalkostnader (som avser ränta och 
avskrivningskostnader för tillgångar enligt 
underhållsplanen), försäkring, eventuell drift 
och underhåll. Kontrakt med verksamheten 
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upprättas med en flerårig hyra, dvs hyran 
justeras med några års mellanrum. 
 
Vid ändring av nyttjandeperioder justeras 
Samhällsbyggnads ram för kapitalkostnader 
från verksamheten för finansiering.  
 
Önskemål om ny-till- ombyggnationer, och 
standardhöjningar från verksamhetens sida 
ska finansieras med höjd hyra efter beslut 
om ramtilldelning vid budgetberedningen. 
Ovan nämnda förutsättningar påverkar hyran 
framledes.  
 
Önskemål om verksamhetsanpassningar 
som är standardhöjande ska hanteras direkt i 
verksamhetens drift om det är under ½ pbb.  

Publika 
fastigheter 

Gator, vägar, parker, 
broar samt konst*. 
(Allmänt offentligt bruk) 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad 

Övriga 
fastigheter 

Hyresfastigheter, 
industrifastigheter, 
skogsmark, 
(affärsverksamhet i 
kommunalt bolag) 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad 

Maskiner 
och 
inventarier 

Som avser verksam-
heten. Även konstföremål 
som tavlor, skulpturer 
med obegränsad 
livslängd 

Attesterande 
verksamhet 

Attesterande verksamhet 
 
(Konst som är fast del av byggnadens/ publik 
fastighets konstruktion, se 
verksamhetsfastighet samt publik fastighet.) 

Byggnadsinv
entarier 

Investeringar i byggnad 
som är avsedda att direkt 
tjäna byggnadens 
användning för 
rörelseändamål. 

Samhällsbyggnad (Inom internt avtal eller externt avtal, se 
verksamhetsfastigheter) 

Bilar och 
andra 
transport-
medel 

Även finansiell leasing Attesterande 
verksamhet 

Attesterande verksamhet  

Förbättrings-
utgifter på 
fastigheter ej 
ägda av 
kommunen 

Fastighetsägaren blir 
omedelbart ägare av 
investeringen och 
hyresavtal skall finnas. 

Attesterande 
verksamhet 

Verksamheten som står på avtalet 

3.2.1 Konst enligt 1% regeln 

Anslaget för konstnärlig gestaltnings riktmärke är 1% av investeringsutgifterna vid 
ny-, till- och ombyggnation (exklusive reinvesteringar). Detta gäller för offentliga 
byggnader och offentliga miljöer såsom gator, torg och parker, men inte för 
investeringsprojekt som inte kommer användas av eller besökas av allmänheten. I 
de fall kommunen är hyresgäst ska de kommunala bolagen enligt rutin anpassa sina 
investeringar efter konst enligt 1% regeln för ny-, till- och ombyggnation (exklusive 
reinvesteringar). Investeringsgruppen avsätter medel och prioriterar konst utifrån 
behovsutredningarna.  
 
Utgör konst del av en verksamhetsfastighet tillfaller kapitalkostnad och ansvaret för 
driften samhällsbyggnad eller kommunens bolag med sedvanlig hyra gentemot 
avtalspart. Utgör konst del av publik fastighet tillfaller kapitalkostnad och ansvaret 
för driften samhällsbyggnad, ingen hyra utgår.  
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Vid uppförande av konst kan kringliggande investering behöva upprättas såsom 
belysning och el. Dessa investeringar inbegriper 1% regeln, och 
komponentuppdelas enligt denna riktlinje. 
 
Utgörs konst inom kategorin inventarier ska Kultur och fritid belastas direkt med 
drift och kapitalkostnader.  

3.3 Beslut om investeringsbudget och dess drift 
Beslut om investeringsbudgeten följer kommunens övergripande planerings- och 
uppföljningsprocess. Detta innebär att kommunfullmäktige beslutar om den 
övergripande investeringsbudgeten i plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet. Kommunstyrelsen fastställer sedan det närmsta budgetårets detaljerade 
investeringsbudget vid sitt första sammanträde efter att kommunfullmäktige 
fastställt den övergripande investeringsbudgeten. Den årliga detaljerade budgeten 
påvisar endast årlig RAM, och utgör inte totalutgift, (se avsitt 3.3.1) Investeringar 
som tas upp i kommunens budget för nästkommande år ska följa kommunens faser i 
processen för att genomföra investeringar (se 3.1)  
 
Det totala utrymmet för investeringar som budgeteras i kommunens årliga budget, 
regleras i de ekonomiska styrreglerna. 
 
Som tidigare nämnts i kapitlet 3.1 ska en behovsutredning registreras enligt rutin 
vid investeringar över 45 pbb. Den ska innehålla kalkyler med totalutgift.  
 
Den totalutgift som beslutas är inte årsbunden, utan en plan för utgifter per år ska 
tas upp i kommunens flerårsplan. Detta gäller också investeringar som tillkommer 
under året. För investeringsposter som tas upp i flerårsplan, ska behovsutredning 
vara påbörjad. 

3.3.1 Beslutad totalutgift för fleråriga investeringar 

Definitionen för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är: 
– Beslutad totalutgift (av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige) = 

förkalkyl/medgiven investeringsram av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, (ej budget eller anslag) 

– Beräknad totalutgift (av verksamheten) = Prognostiserad totalutgift vid 
rapporttillfället 

 
Totalutgift avser skede 1 och skede 2 för anläggningstillgångar. Om investeringen 
avser exploatering krävs även underlag på tomtförsäljningskalkyl och 
nettoexploateringskalkyl (se riktlinje för exploateringsredovisning). 
 
I samband med att kommunstyrelsen fastställer det närmsta budgetårets detaljerade 
investeringsbudget ska som regel även i ett särskilt ärende, beslut tas om 
totalutgifter för investeringar över 45pbb som är nytillkomna i den detaljerade 
budgeten. Kommunstyrelsen ska alltså besluta om en investeringsram för fleråriga 
investeringar före fasen  Planering inför genomförande. Detta kan även ske vid 
särskilt ärende under året.  I de fall investeringen beräknas överstiga 500 pbb ska 
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beslut om totalutgift tas av kommunfullmäktige i regel i samband med beslut om 
den övergripande investeringsbudgeten i plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet. 
 
Investeringar som har en beslutad totalutgift av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska inför varje år tilldelas det anslag som 
behövs för att slutföra investeringen. Skulle dessa investeringar under ett år 
överstiga årets anslag behövs inte äskande om ytterligare anslag ske om 
verksamheten beräknar att hålla sig inom årets, av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutade investeringsram.  

3.3.2 Årliga ramanslag för ettåriga investeringar 

Kommunfullmäktige tilldelar också årligen ramanslag för vissa investeringstyper, 
tex inventarier och transportmedel, komponentbyten, reinvesteringar och årlig ej 
ortsspecifik infrastruktur såsom kan hänvisas till den av politiken redan beslutad tex 
cykelplan, lekplatsplan eller tillgänglighetsplan. Dessa ramar fördelar respektive 
verksamhet i sin budget efter behov. Om totalutgiften per objekt ändå visar sig 
uppgå till över 45 pbb skall investeringen redovisas i samband med årets 
budgetberedning och ska sedan tas upp i ett särskilt ärende till kommunstyrelsen 
före fasen Planering inför genomförande.  
 
Årligen återkommande investeringar ska avslutas i samband med årsbokslut och 
kan ombudgeteras till nästkommande år endast om det föreligger särskilda skäl. 
Verksamheten måste då begära ombudgetering till kommunfullmäktige och lämna 
en motivering. 

3.3.3 Framtida drift 

Uppskattning av framtida kapitalkostnader och driftkostnader ska tas upp i 
behovsutredningen och sedan vid budgetberedningen. Budget tas fram utifrån 
beräknad totalutgift och driftkalkyl.  
   
Slutlig tilldelning av ram för kapitalkostnader sker från verksamheten för 
finansiering efter att slutredovisning skett.  
 
I samband med att beslut fattas om investering ska det också framgå om 
budgetkompensation för övriga driftkostnader ska utgå eller inte.  

3.4 Starttillstånd, tilläggsbeslut, uppföljning samt ombudgetering 
av investeringsbudgeten 

3.4.1 Starttillstånd och tilläggsbeslut  

Inför fasen planering inför genomförande lämnas en ansökan om starttillstånd av 
projektledare eller av verksamhetschef (vid inventarier) till ekonomichef att påbörja 
planering inför genomförande. Detta gäller samtliga investeringar. Ekonomichefen 
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säkerställer att det finns beslutad totalutgift eller årligt anslag samt en 
behovsutredning för investeringen.  
 
För redan påbörjade investeringsprojekt i fasen planering inför genomförande 
över 45 pbb gäller även följande om investeringen: 
 

 inför upphandling överstiger beslutad totalutgift med mer än 1% (dock 
minst 2 pbb) ska begäran om starttillstånd inför upphandling lämnas till 
ekonomichef. Ekonomichef bedömer om ärendet ska till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för nytt beslut. 

 
 efter upphandling överstiger beslutad totalutgift med mer än 1% (dock 

minst 2 pbb) ska begäran om starttillstånd efter upphandling lämnas till 
ekonomichef. Ekonomichef bedömer om ärendet ska till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut om en högre totalutgift. 

 
Om prognosen för ett redan påbörjat investeringsprojekt i genomförandefasen 
kommer att överstiga den av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutade 
totalutgiften ska verksamheten anpassa sina investeringar så att de inte 
sammantaget överstiger årets totala investeringsbudget.  
 
Eventuella avvikelser ska rapporteras vid prognostillfällen och vid slutredovisning 
ska utfallet jämföras med den av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutad 
totalutgift.  

3.4.2 Löpande uppföljning  

Uppföljning av aktuella investeringsprojekt till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige sker utifrån uppföljningstillfällen specificerade i riktlinje för 
ekonomisk styrning. Sammanställd investeringsredovisning sker på över 
färdigställda projekt som redovisar årets budget och utfall, samt beslutad totalutgift 
och beräknad totalutgift och ackumulerat utfall. I investeringsredovisningen ska det 
även framgå omfattningen av pågående (det vill säga fleråriga) projekt, dess 
beslutade och beräknade totalutgifter, ackumulerat utfall samt årets budget och 
utfall.    
 
Enligt beslutade uppföljningstillfällen i riktlinje för ekonomisk styrning ska 
uppföljningen samordnas och analyseras på projektnivå av ansvariga chefer som 
bidrar med analys och prognos. Analys görs på budget, utfall och prognos både för 
innevarande år, men även beräknad totalutgift.  

3.4.3 Ombudgetering  

Om förutsättningarna för ett investeringsprojekt förändras så att projektet i sin 
helhet blir inställt ska beslut om att avsluta projektet eller omdefiniera projektet 
fattas av kommunstyrelsen. 
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Av tilldelade årliga ramanslag för vissa investeringstyper kan ombudgetering inom 
investeringsbudgeten medges om en särskild motivering lämnas till 
kommunstyrelsen.  

4 Relaterade dokument 
Interna dokument  
 
Anvisning för investeringsredovisning 
 
Rutin- Definitioner och ansvar vid investering 
 
Mall- Behovsutredning inför investering 
 
Mall-Starttillstånd 
 
Mall-Slutredovisning 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Riktlinje för ekonomisk styrning  
 
Riktlinje för exploateringsredovisning 
 
Externa dokument 
 
Riktlinje för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal (externt 
dokument)
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Riktlinjer



 
Tierps kommun   815 80 TIERP   Telefon: 0293-21 80 00  www.tierp.se 

Riktlinjer för investeringar 

Vad är en investering? 
Investeringar genomförs med olika syften – utveckling, effektivisering, lagkrav – i de flesta fall för 
att öka framtida intäkter, minska kostnader eller klara olika kvalitets- eller miljökrav. Det handlar 
om nya objekt eller komplettering/ersättning av gamla objekt, som har en livslängd om minst tre år 
och vars värde uppgår till minst ett (1) basbelopp. Detta budgeteras i investeringsbudgeten. 

Beskrivning av investeringskategorier 
I Tierps kommun används nedanstående kategorier för investeringar. Beroende på omfattning och 
komplexitet tillämpas olika rutiner och lägsta krav på dokumentation. Samma förfaringssätt är 
tillämpligt även för fastighetsinvesteringar som genomförs av kommunens fastighetsbolag. 

Lokalinvesteringar, dvs där vi investerar i relation med en fastighetsägare (hyresvärd) 
Fastighetsinvesteringar, ex tomtmark, skog, byggnader 
Infrastrukturinvesteringar, ex gator, anläggningar för idrott, park/rekreation, statliga regionala 
satsningar 
Inventarier och utrustning, ex byggnadstillbehör, verksamhetsspecifik utrustning, möbler, it-system 
Övriga investeringar, ex verksamhetsutveckling i projektform 

Huvudsakliga moment i processen för investeringar 

Uppdrag 
Uppdragsfasen sammanfattas i en uppdragsbeskrivning som ska belysa: 

• Behovsanalys och mål med investeringen 
• Handlingsalternativ 
• Konsekvensanalys 
• Förutsättningar att genomföra projektet 
• Tidsplan 
• Uppdragsgivare och berörd verksamhet 

I ett mer omfattande projekt, behöver man planera, budgetera och genomföra 
 förstudie 

Investeringskalkyl 
Utifrån underlaget ovan, ska en kalkyl göras. Kalkylen ska innefatta bedömning både av 
investeringen som sådan (t ex en maskin), och alla kostnader och intäkter som är förenligt med 
denna (t ex personal och utbildning). 

Kommentar [VN1]:  Utvecklad i nya riktlinjen 

http://www.tierp.se/


För investeringar mellan 3 basbelopp och 23 basbelopp ska kalkyl enligt Pay-off-metoden användas. 
För investeringar som överstiger 23 basbelopp ska en kalkyl enligt Nuvärdesmetoden användas. 
Samtliga kalkyler ska innehålla en känslighetsanalys, dvs hur påverkas kalkylen om man antar att t 
ex en viss kostnad blir större än beräknat. 

Det är mycket viktigt att kalkylen tydligt redovisar vilka konsekvenser projektet får i kommunens 
driftsbudget.  



Investeringsbeslut 
Utifrån kalkylen ska en värdering göras om projektet ska genomföras, inom ramen för kommunens 
budgetprocess. 

När fullmäktige fastställer kommande års budget, så ska fullmäktige yttra sig över de större 
fastighetsinvesteringar som planeras i fastighetsbolagets regi. 

Budget 
Utifrån underlagen ovan görs en budget för projektet. För fastighetsinvesteringar som genomförs av 
fastighetsbolaget, så budgeteras investeringen i bolaget, medan hyresförändringar och andra 
kostnader beaktas i kommunens driftsbudget. 

Igångsättningstillstånd 
Innan större investeringar, framför allt inom fastigheter och infrastruktur, börjar genomföras, ska 
igångsättningstillstånd finnas. 
Igångsättningstillståndet syftar till att göra en sista kontroll om förutsättningarna förändrats jämfört 
med när projektet budgeterades och som medfört andra prioriteringar. 

Igångsättningstillstånd ska alltid ske skriftligt. 

För investeringar som ska genomföras av Tierps kommunfastigheter AB, ska igångsättningstillstånd 
hanteras inom bolagets interna rutiner. 

För övriga investeringar fattar kommunens ekonomichef, på delegation, beslut om 
igångsättningstillstånd.  

Genomförandeplan/delprojekt 
Utifrån uppdraget preciseras projektplanen för genomförande. 

Slutredovisning 
När investeringsprojektet är genomfört, ska en slutredovisning tas fram. Redovisningen ska belysa 
både resultatet (investeringen) som sådant och projektet (arbetet kring investeringen). Större 
investeringar inom fastigheter och infrastruktur, ska redovisas till kommunstyrelsen. Här avses 
investeringar till ett värde överstigande 2 mnkr. Övriga projekt redovisas till närmaste chef. 

I samband med årsredovisningen, ska samtliga under året avslutade projekt rapporteras i ett separat 
ärende. Redovisningen sker i form av en sammanfattande tabell över projektnamn, budgeterad 
kostnad, redovisas kostnad (avvikelse) tillsammans med bilagor med respektive slutredovisning.  

Arbetsflöde och dokumentation 
Arbetsflödet och den dokumentation som krävs, beskrivs i rutinen för respektive typ av investering. 
Verksamheten ska använda de mallar som tillhandahålls, men beroende på projektets art, kan även 
annan dokumentation bli nödvändig. 

Fastställande och revidering av rutiner och mallar beslutas av ekonomichef i samråd med chef 
Processtöd. 

Investeringar i budget och flerårsplan 
Det totala utrymmet för investeringar som budgeteras i kommunens budget, regleras i de 
ekonomiska styrreglerna. 

Kommentar [VN2]:  Hela processen nedan är förtydligad 
och omgjord 

Kommentar [VN3]:  Hela arbetsflödet och 
dokumentationskraven är omarbetade och tydliggjorda 

Kommentar [VN4]:  Även detta avsnitt är omarbetad och 
förtydligat 



För investeringsposter som tas upp i kommunens budget för nästkommande år, ska 
uppdragsbeskrivning, kalkyl och budget finnas framtaget. Detta gäller också investeringar som 
tillkommer under året. Motsvarande underlag ska även redovisas för investeringar som genomförs av 
fastighetsbolaget. 

För investeringsposter i flerårsplan, ska minst uppdragsbeskrivning finnas framtagen. 
Berörd verksamhet ska i sin driftsbudget ta hänsyn till kapitalkostnader och eventuellt ökade 
driftskostnader med anledning av investeringen. 

Relaterade dokument 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Ekonomiska styrregler



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
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§ 41 
Dnr KS/2021:851 
 
(KF) Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för kommunala 
funktionshinderorganisationer och kommunen. Reglementet för rådet för 
funktionshinderfrågor fastställdes i kommunfullmäktige ärende § 75/2013. 
Reglementet har under hösten 2021 genomgått en revidering. 
 
En workshop och genomgång av reglementet har hållits med rådet för 
funktionshinderfrågor under två av deras sammanträden under hösten 2021. 
Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Det inledande stycket har utvecklats, och visar nu kopplingen mellan 
det nationella målet för funktionshinderpolitiken och kommunens 
råd för funktionshinderfrågor.  

 Processen att nominera representanter till rådet har ändrats. Antalet 
ledamöter från funktionshinderorganisationerna fastställs nu inte på 
förhand. I stället får alla funktionshinderorganisationer verksamma i 
kommunen frågan om de vill nominera en ledamot och en ersättare. 
Samarbetsorganisationen Funktionsrätt Tierp ansvarar för detta. 
Kommunstyrelsen fastställer därefter antalet ledamöter baserat på 
inkomna nomineringar. Detta säkerställer att alla organisationer har 
möjligheten att vara representerade vilket är viktigt eftersom många 
olika perspektiv behöver synliggöras i frågor som rör personer med 
funktionsnedsättning.  

 Enligt det nya reglementet har ersättare endast närvarorätt då en 
ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 
stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 
kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att jämställd representation ska eftersträvas.  
 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Ett välfungerande råd för funktionshinderfrågor bidrar till att uppnå delmål 
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling 
ska öka samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning, 
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 11/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
 Protokollsutdrag Rådet för funktionshinderfrågor 2021-12-07, § 27  

Reglementet för Rådet för funktionshinderfrågor 
 
Beslutet skickas till  

 Ordförande för rådet för funktionshindradefrågor 
 Sekreterare för rådet för funktionshindradefrågor 
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Utredare/utvecklare  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 11 
Dnr KS/2021:851 
 
(KF) Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för kommunala 
funktionshinderorganisationer och kommunen. Reglementet för rådet för 
funktionshinderfrågor fastställdes i kommunfullmäktige ärende § 75/2013. 
Reglementet har under hösten 2021 genomgått en revidering. 
 
En workshop och genomgång av reglementet har hållits med rådet för 
funktionshinderfrågor under två av deras sammanträden under hösten 2021. 
Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Det inledande stycket har utvecklats, och visar nu kopplingen mellan 
det nationella målet för funktionshinderpolitiken och kommunens 
råd för funktionshinderfrågor.  

 Processen att nominera representanter till rådet har ändrats. Antalet 
ledamöter från funktionshinderorganisationerna fastställs nu inte på 
förhand. I stället får alla funktionshinderorganisationer verksamma i 
kommunen frågan om de vill nominera en ledamot och en ersättare. 
Samarbetsorganisationen Funktionsrätt Tierp ansvarar för detta. 
Kommunstyrelsen fastställer därefter antalet ledamöter baserat på 
inkomna nomineringar. Detta säkerställer att alla organisationer har 
möjligheten att vara representerade vilket är viktigt eftersom många 
olika perspektiv behöver synliggöras i frågor som rör personer med 
funktionsnedsättning.  

 Enligt det nya reglementet har ersättare endast närvarorätt då en 
ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 
stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 
kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att jämställd representation ska eftersträvas.  
 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 

 
Barnrättskonsekvenser 
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Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Ett välfungerande råd för funktionshinderfrågor bidrar till att uppnå delmål 
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling 
ska öka samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning, 
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
 Protokollsutdrag Rådet för funktionshinderfrågor 2021-12-07, § 27  

Reglementet för Rådet för funktionshinderfrågor 
 
Beslutet skickas till  

 Ordförande för rådet för funktionshindradefrågor 
 Sekreterare för rådet för funktionshindradefrågor 
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Utredare/utvecklare  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-18 KS/2021:851
  

  
   
  
    

 
 
Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för kommunala 
funktionshinderorganisationer och kommunen. Reglementet för rådet för 
funktionshinderfrågor fastställdes i kommunfullmäktige ärende § 75/2013. 
Reglementet har under hösten 2021 genomgått en revidering. 
 
En workshop och genomgång av reglementet har hållits med rådet för 
funktionshinderfrågor under två av deras sammanträden under hösten 
2021. Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Det inledande stycket har utvecklats, och visar nu kopplingen 
mellan det nationella målet för funktionshinderpolitiken och 
kommunens råd för funktionshinderfrågor.  

 Processen att nominera representanter till rådet har ändrats. Antalet 
ledamöter från funktionshinderorganisationerna fastställs nu inte på 
förhand. I stället får alla funktionshinderorganisationer verksamma 
i kommunen frågan om de vill nominera en ledamot och en 
ersättare. Samarbetsorganisationen Funktionsrätt Tierp ansvarar för 
detta. Kommunstyrelsen fastställer därefter antalet ledamöter 
baserat på inkomna nomineringar. Detta säkerställer att alla 
organisationer har möjligheten att vara representerade vilket är 
viktigt eftersom många olika perspektiv behöver synliggöras i 
frågor som rör personer med funktionsnedsättning.  

 Enligt det nya reglementet har ersättare endast närvarorätt då en 
ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 
stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 
kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att jämställd representation ska eftersträvas.  
 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Ett välfungerande råd för funktionshinderfrågor bidrar till att uppnå delmål 
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling 
ska öka samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk 
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
 Protokollsutdrag Rådet för funktionshinderfrågor 2021-12-07, § 27  

Reglementet för Rådet för funktionshinderfrågor 
 
Beslutet skickas till  

 Ordförande för rådet för funktionshindradefrågor 
 Sekreterare för rådet för funktionshindradefrågor 
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Utredare/utvecklare  

 
 
 
I tjänsten  
 
Sara Sjöqvist 
Utredare/ utvecklare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Inledning  
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till 
ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. Rådet för 
funktionshinderfrågor är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna och Tierps 
kommuns styrelser och utskott, och bidrar därmed till det nationella målet för 
funktionshinderspolitiken.  

Syfte 
Syftet med rådet för funktionshinderfrågor är att  

 rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med 
funktionsnedsättning  

 rådet ska medverka vid förberedelser inför upphandling av vårdgivare  
 rådet ska verka för att funktionshinderfrågor beaktas  
 rådet initierar nya funktionshinderfrågor  
 rådet ska vara remissorgan i frågor som berör personer med 

funktionsnedsättning 
 rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

Arbetsuppgifter  
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör personer med 
funktionsnedsättning. Kommunen ska även inhämta synpunkter i så tidigt skede att 
rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning. Därigenom ges 
personer med funktionsnedsättning genom rådet en större delaktighet i samhällets 
insatser. 
 
Funktionshinderföreningarnas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta 
för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge 
förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör funktionsnedsattas 
möjligheter till en god livskvalitet. På det sättet ska kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör 
funktionsnedsättning. 

Rådets sammansättning 
Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 
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Samarbetsorganisationen Funktionsrätt Tierp samordnar val av ledamöter att 
representera funktionshinderorganisationerna i rådet. Alla 
funktionshinderorganisationer verksamma i Tierps kommun ska erbjudas möjlighet 
att nominera en (1) ledamot till funktionshinderrådet och en (1) ersättare. 
Kommunstyrelsen fastställer antalet ledamöter baserat på inkomna nomineringar. 

Funktionsrätt Tierp ska före den 1 november, inför ny mandatperiod, lämna förslag 
på ledamöter till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser bland de förtroendevalda i kommunen tre (3) ledamöter.  

I val av representanter till rådet för funktionshinderfrågor ska jämställd 
representation eftersträvas.  

Organisation och arbetsformer  
Kommunstyrelsen utser ordförande bland de kommunala representanterna. Rådet 
för funktionshinderfrågor utser inom sig vice ordförande bland företrädarna från 
funktionshinderorganisationerna. Till sekreterare i så väl rådet som dess 
beredningsgrupp förordnas en tjänsteperson. 
 
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling.  
 
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande, 
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 
 
Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 
dagordning till rådets sammanträden. 
 
Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och för 
kännedom till rådets ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Ersättare 
har endast närvarorätt då en ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet. 

Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från 
funktionshinderorganisationerna. Protokollsutdrag delges dem som är berörda av 
protokollintagna beslut. Fullständigt protokoll delges i kommunstyrelsen via 
kommunens hemsida. 

Arvode och ersättning 
Funktionshinderorganisationernas ledamöter och ersättare får arvode enligt 
reglemente Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda.  
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Ändring av reglemente 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor eller kommunstyrelsen. 

Fastställelse 
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 

Utbildning  
Ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor ska erhålla utbildning minst en dag per 
år.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för funktionshinderfrågor 

 
2021-12-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 17 
 
Sara Sjöqvist reviderade Reglementet för Rådet för 
funktionshinderfrågor  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sara Sjöqvist, utredare, presenterar det nya förslaget till rådet för 
funktionshinderfrågors reglemente.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 42 
Dnr KS/2021:850 
 
(KF) Reglemente för kommunalt pensionärsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för kommunalt pensionärsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärernas organisationer och 
kommunen. Reglementet för det kommunala pensionärsrådet fastställdes i 
kommunfullmäktige ärende § 128/2010. Reglementet har under hösten 2021 
genomgått en revidering. 
 
Reglementet har diskuterats under pensionärsrådets två sammanträden under 
hösten 2021. Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Ett inledande stycke har lagts till som ger en bakgrund till varför 
rådet finns.  

 Tidigare framgick av reglementet att antalet ledamöter fastställs av 
kommunstyrelsen baserat på antalet medlemmar i respektive 
pensionärsorganisation. Detta har ändrats så att antalet ledamöter 
och ersättare från varje pensionärsorganisation i förväg är fastställt i 
reglementet, vilket är i samklang med hur det fungerar i praktiken i 
dagsläget.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 
stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 
kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att geografisk och jämställd representation ska 
eftersträvas.  

 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Ett välfungerande kommunalt pensionärsråd bidrar till att uppnå delmål 16.1 
Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka 
samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-02-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning, 
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för kommunalt pensionärsråd 
 Protokollsutdrag från kommunalt pensionärsråd 2021-12-06 - § 20 

Revidering av Pensionärsrådets reglemente 
 
Beslutet skickas till  

 Ordförande för pensionärsrådet  
 Sekreterare för pensionärsrådet  
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Utredare/utvecklare  

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 10 
Dnr KS/2021:850 
 
(KF) Reglemente för kommunalt pensionärsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för kommunalt pensionärsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärernas organisationer och 
kommunen. Reglementet för det kommunala pensionärsrådet fastställdes i 
kommunfullmäktige ärende § 128/2010. Reglementet har under hösten 2021 
genomgått en revidering. 
 
Reglementet har diskuterats under pensionärsrådets två sammanträden under 
hösten 2021. Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Ett inledande stycke har lagts till som ger en bakgrund till varför 
rådet finns.  

 Tidigare framgick av reglementet att antalet ledamöter fastställs av 
kommunstyrelsen baserat på antalet medlemmar i respektive 
pensionärsorganisation. Detta har ändrats så att antalet ledamöter 
och ersättare från varje pensionärsorganisation i förväg är fastställt i 
reglementet, vilket är i samklang med hur det fungerar i praktiken i 
dagsläget.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 
stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 
kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att geografisk och jämställd representation ska 
eftersträvas.  

 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Ett välfungerande kommunalt pensionärsråd bidrar till att uppnå delmål 16.1 
Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka 
samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 
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funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning, 
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för kommunalt pensionärsråd 
 Protokollsutdrag från kommunalt pensionärsråd 2021-12-06 - § 20 

Revidering av Pensionärsrådets reglemente 
 
Beslutet skickas till  

 Ordförande för pensionärsrådet  
 Sekreterare för pensionärsrådet  
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Utredare/utvecklare  
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Reglemente för kommunalt pensionärsråd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för kommunalt pensionärsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärernas organisationer och 
kommunen. Reglementet för det kommunala pensionärsrådet fastställdes i 
kommunfullmäktige ärende § 128/2010. Reglementet har under hösten 
2021 genomgått en revidering. 
 
Reglementet har diskuterats under pensionärsrådets två sammanträden 
under hösten 2021. Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Ett inledande stycke har lagts till som ger en bakgrund till varför 
rådet finns.  

 Tidigare framgick av reglementet att antalet ledamöter fastställs av 
kommunstyrelsen baserat på antalet medlemmar i respektive 
pensionärsorganisation. Detta har ändrats så att antalet ledamöter 
och ersättare från varje pensionärsorganisation i förväg är fastställt 
i reglementet, vilket är i samklang med hur det fungerar i praktiken 
i dagsläget.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 
stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 
kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att geografisk och jämställd representation ska 
eftersträvas.  

 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Ett välfungerande kommunalt pensionärsråd bidrar till att uppnå delmål 
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling 
ska öka samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 



2 (2) 

 

   

funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk 
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för kommunalt pensionärsråd 
 Protokollsutdrag från kommunalt pensionärsråd 2021-12-06 - § 20 

Revidering av Pensionärsrådets reglemente 
 
Beslutet skickas till  

 Ordförande för pensionärsrådet  
 Sekreterare för pensionärsrådet  
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Utredare/utvecklare  

 
 
I tjänsten  
 
Sara Sjöqvist 
Utredare/ utvecklare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Inledning 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i samarbete med pensionärernas 
organisationer arbeta för goda levnadsförhållanden för äldre. Det kommunala 
pensionärsrådet är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens 
styrelser och utskott. 

Syfte 
Syftet med det kommunala pensionärsrådet är att 

 förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre 
 medverka vid förberedelser inför upphandling av vårdgivare 
 verka för att pensionärernas frågor beaktas 
 initiera nya pensionärsfrågor 
 vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna 
 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning i frågor som rör 

äldre 

Arbetsuppgifter  
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. 
Kommunen ska även inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter 
och förslag kan påverka ärendets handläggning. Därigenom ges pensionärerna 
genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.  

Pensionärsorganisationernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag 
till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en 
god livskvalitet. Därmed ska det kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan 
med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer.  

Rådets sammansättning 
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser fem (5) kommunala representanter bland de 
förtroendevalda till pensionärsrådet.  

Organisationer för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom kommunen ska efter beslut i kommunstyrelsen vara 
representerade i pensionärsrådet. I de fall flera lokala föreningar inom samma 
riksorganisation finns i Tierps kommun ska en gemensam nominering göras. 

Pensionärsorganisationernas representanter utses enligt följande: 3 ledamöter och 3 
ersättare från Pensionärernas riksorganisation (PRO), 2 ledamöter och 2 ersättare 
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från SPF seniorerna, 1 ledamot och 1 ersättare från Riksförbundet 
Pensionärsgemenskap (RPG).  

I nominering av representanter ska pensionärsorganisationerna eftersträva 
geografisk representation. I nominering och val av representanter till 
pensionärsrådet ska jämställd representation eftersträvas.  

Organisationerna som ingår i det kommunala pensionärsrådet ska före den 1 
november, inför ny mandatperiod, lämna förslag på ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsen. 

Organisation och arbetsformer  
Kommunstyrelsen utser ordförande bland de kommunala representanterna. 
Pensionärsrådet utser inom sig vice ordförande bland företrädarna från 
pensionärsorganisationerna. Till sekreterare i så väl rådet som dess beredningsgrupp 
förordnas en tjänsteperson. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, 
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 
dagordning till rådets sammanträden. 

Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och till rådets 
ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Ersättare har närvaro- och 
yttranderätt.  

Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från 
pensionärsorganisationerna. Protokollsutdrag delges dem som är berörda av 
protokollintagna beslut. Fullständigt protokoll delges i kommunstyrelsen via 
kommunens hemsida. 

Arvode och ersättning 
Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare får arvode enligt reglemente 
Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda.  

Ändring av reglemente 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet eller 
kommunstyrelsen.  

Fastställelse 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige. 
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Utbildning  
Ledamöterna i det kommunala pensionärsrådet ska erhålla utbildning minst en dag 
per år.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet 

 
2021-12-06  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 20 
 
Revidering av Pensionärsrådets reglemente  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sara Sjöqvist, hållbarhetsstrateg  har skickat ut det nya förslaget till 
Pensionärsrådets reglemente till rådsledamöterna inför sammanträdet. Vi 
går igenom förslaget och diskuterar innehållet samt ger möjlighet att ställa 
frågor som skickas vidare till Sara Sjöqvist. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 43 
Dnr KS/2021:827 
 
(KF) Revidering av Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2022 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022, 
 
att taxan ska gälla från och med att beslutet vunnit laga kraft, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa, 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2021-11-10 § 131. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter. 
 
Beslut om Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa togs vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-14 (KS § 131/2021). Inför 
beslutet genomfördes en översyn enbart av de taxadelar som berör lov, 
anmälan och förhandsbesked. Översyn av de delar som berör kart- och 
mätverksamhet hade då inte arbetats in i det nya taxaförslaget. 
Det nu aktuella förslaget till taxa innebär justeringar enbart för de delar som 
berör kart- och mättjänster, dvs tabell B1, B2 och B4.  
För tabell A samt tidigare beslutad timtaxa (timavgift) föreslås inga 
ändringar. 
 
Förslag till ändring innebär att de fasta taxenivåerna för kart- och 
mättjänsterna, nybyggnadskarta och utstakning nu är bättre anpassade i 
förhållande till nuvarande timtaxa och ärendenas genomsnittliga tidsåtgång.  
En justering av intervallet för de olika taxenivåerna utifrån fastighetsarea 
och antal utstakade punkter har gjorts. För nybyggnadskartor har det även 
förtydligats att taxan beräknas utifrån den karterade tomtarealen.  
Ett namnbyte och förenkling av kategorin B.2 Primärkarta har gjorts. 
 
Kart- och mätavgift 
Det nya förslaget till kart- och mättaxa för nybyggnadskartor och utstakning 
har räknats fram utifrån uppskattad tidsåtgång för ett genomsnittsärende för 
varje kategori och kommunens nuvarande timtaxa för PBL-ärenden. Detta 
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har gjorts med hjälp av SKR:s mall för Plan och bygglovstaxa. 
 
Taxan har även förenklats och förtydligats. För nybyggnadskartor har 
intervallet för tomtstorlek för de olika prisnivåerna justerats. Den lägsta 
taxenivån gäller nu för tomter mellan 0-5000 kvm, här inom faller de flesta 
vanliga villatomter. Tidigare var intervallet 0-2000 kvm.  
 
För den högsta prisnivån, där det inte finns en övre gräns för fastighetsarean 
har timdebitering för mätarbete lagts till. Detta för att denna del av arbetet 
kommer att variera mest beroende på tomtstorlek.  
 
Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta har ändras från fasta taxenivåer 
till timdebitering eftersom dessa ärenden kan skilja sig mycket åt i 
tidsåtgång. Typ av karta och fastighetsarea är inte det som påverkar 
tidsåtgången mest. Den gällande taxan har dock fasta priser baserat på detta. 
För utstakning föreslås ett fast pris för utstakning av 1-4 punkter, vilket är 
det vanligaste antalet punkter som stakas ut i ett ärende, och sedan ett fast 
pristillägg per punkt utöver det (denna variant föreslås även i SKR:s mall). 
Namnet på tjänsten i taxan ändras från grovutstakning till enbart utstakning 
för att i framtiden även kunna täcka in finutstakningar.  
 
Kategorin B.2 Primärkarta har bytt namn till Baskarta för att bättre motsvara 
den produkt vi erbjuder. Efter ändringen finns nu kartprodukterna Baskarta, 
utdrag ur kartdatabas och Baskarta, fältkontrollerad i taxan.  
 
Anna Persson, t.f. chef Tillväxt och samhällsbyggnad, informerar muntligt 
om ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2022. 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor. 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
justerats gällande Kart och mättaxa. Detta för att det är oklart vad de fasta 
taxenivåerna för nybyggnadskartor och utstakning i nuläget bygger på. 
Nivån på taxan i förhållande till nuvarande timtaxa och den nedlagda tiden i 
ärendena motsvarar varandra dåligt. De nuvarande taxenivåerna är därmed 
även svåra att förklara och motivera. 
 
Övriga ändringar enligt förslaget gäller beskrivningar av olika tjänster bidrar 
till att göra taxan tydligare och lättare att förstå.  
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom 
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 151/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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§ 151 
Dnr 2021/827    
 
Revidering av Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2022  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022, 
 
att taxan ska gälla från och med att beslutet vunnit laga kraft, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa, 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2021-11-10 § 131. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter. 
 
Beslut om Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa togs vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-14 (KS § 131/2021). Inför 
beslutet genomfördes en översyn enbart av de taxadelar som berör lov, 
anmälan och förhandsbesked. Översyn av de delar som berör kart- och 
mätverksamhet hade då inte arbetats in i det nya taxaförslaget. 
Det nu aktuella förslaget till taxa innebär justeringar enbart för de delar som 
berör kart- och mättjänster, dvs tabell B1, B2 och B4.  
För tabell A samt tidigare beslutad timtaxa (timavgift) föreslås inga 
ändringar. 
 
Förslag till ändring innebär att de fasta taxenivåerna för kart- och 
mättjänsterna, nybyggnadskarta och utstakning nu är bättre anpassade i 
förhållande till nuvarande timtaxa och ärendenas genomsnittliga tidsåtgång.  
En justering av intervallet för de olika taxenivåerna utifrån fastighetsarea 
och antal utstakade punkter har gjorts. För nybyggnadskartor har det även 
förtydligats att taxan beräknas utifrån den karterade tomtarealen.  
Ett namnbyte och förenkling av kategorin B.2 Primärkarta har gjorts. 
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Kart- och mätavgift 
Det nya förslaget till kart- och mättaxa för nybyggnadskartor och utstakning 
har räknats fram utifrån uppskattad tidsåtgång för ett genomsnittsärende för 
varje kategori och kommunens nuvarande timtaxa för PBL-ärenden. Detta 
har gjorts med hjälp av SKR:s mall för Plan och bygglovstaxa. 
 
Taxan har även förenklats och förtydligats. För nybyggnadskartor har 
intervallet för tomtstorlek för de olika prisnivåerna justerats. Den lägsta 
taxenivån gäller nu för tomter mellan 0-5000 kvm, här inom faller de flesta 
vanliga villatomter. Tidigare var intervallet 0-2000 kvm.  
 
För den högsta prisnivån, där det inte finns en övre gräns för fastighetsarean 
har timdebitering för mätarbete lagts till. Detta för att denna del av arbetet 
kommer att variera mest beroende på tomtstorlek.  
 
Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta har ändras från fasta taxenivåer 
till timdebitering eftersom dessa ärenden kan skilja sig mycket åt i 
tidsåtgång. Typ av karta och fastighetsarea är inte det som påverkar 
tidsåtgången mest. Den gällande taxan har dock fasta priser baserat på detta. 
 
För utstakning föreslås ett fast pris för utstakning av 1-4 punkter, vilket är 
det vanligaste antalet punkter som stakas ut i ett ärende, och sedan ett fast 
pristillägg per punkt utöver det (denna variant föreslås även i SKR:s mall). 
Namnet på tjänsten i taxan ändras från grovutstakning till enbart utstakning 
för att i framtiden även kunna täcka in finutstakningar.  
 
Kategorin B.2 Primärkarta har bytt namn till Baskarta för att bättre motsvara 
den produkt vi erbjuder. Efter ändringen finns nu kartprodukterna Baskarta, 
utdrag ur kartdatabas och Baskarta, fältkontrollerad i taxan 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
justerats gällande Kart och mättaxa. Detta för att det är oklart vad de fasta 
taxenivåerna för nybyggnadskartor och utstakning i nuläget bygger på. 
Nivån på taxan i förhållande till nuvarande timtaxa och den nedlagda tiden i 
ärendena motsvarar varandra dåligt. De nuvarande taxenivåerna är därmed 
även svåra att förklara och motivera. 
 
Övriga ändringar enligt förslaget gäller beskrivningar av olika tjänster bidrar 
till att göra taxan tydligare och lättare att förstå.  
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom 
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa, 2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022, 
 
att taxan ska gälla från och med att beslutet vunnit laga kraft, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa, 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2021-11-10 § 131. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter. 
 
Beslut om Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa togs vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-14 (KS § 131/2021). Inför 
beslutet genomfördes en översyn enbart av de taxadelar som berör lov, 
anmälan och förhandsbesked. Översyn av de delar som berör kart- och 
mätverksamhet hade då inte arbetats in i det nya taxaförslaget. 
Det nu aktuella förslaget till taxa innebär justeringar enbart för de delar 
som berör kart- och mättjänster, dvs tabell B1, B2 och B4.  
För tabell A samt tidigare beslutad timtaxa (timavgift) föreslås inga 
ändringar. 
 
Förslag till ändring innebär att de fasta taxenivåerna för kart- och 
mättjänsterna, nybyggnadskarta och utstakning nu är bättre anpassade i 
förhållande till nuvarande timtaxa och ärendenas genomsnittliga 
tidsåtgång.  
En justering av intervallet för de olika taxenivåerna utifrån fastighetsarea 
och antal utstakade punkter har gjorts. För nybyggnadskartor har det även 
förtydligats att taxan beräknas utifrån den karterade tomtarealen.  
Ett namnbyte och förenkling av kategorin B.2 Primärkarta har gjorts. 
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Kart- och mätavgift 
Det nya förslaget till kart- och mättaxa för nybyggnadskartor och 
utstakning har räknats fram utifrån uppskattad tidsåtgång för ett 
genomsnittsärende för varje kategori och kommunens nuvarande timtaxa 
för PBL-ärenden. Detta har gjorts med hjälp av SKR:s mall för Plan och 
bygglovstaxa. 
 
Taxan har även förenklats och förtydligats. För nybyggnadskartor har 
intervallet för tomtstorlek för de olika prisnivåerna justerats. Den lägsta 
taxenivån gäller nu för tomter mellan 0-5000 kvm, här inom faller de flesta 
vanliga villatomter. Tidigare var intervallet 0-2000 kvm.  
 
För den högsta prisnivån, där det inte finns en övre gräns för 
fastighetsarean har timdebitering för mätarbete lagts till. Detta för att 
denna del av arbetet kommer att variera mest beroende på tomtstorlek.  
 
Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta har ändras från fasta taxenivåer 
till timdebitering eftersom dessa ärenden kan skilja sig mycket åt i 
tidsåtgång. Typ av karta och fastighetsarea är inte det som påverkar 
tidsåtgången mest. Den gällande taxan har dock fasta priser baserat på 
detta. 
 
För utstakning föreslås ett fast pris för utstakning av 1-4 punkter, vilket är 
det vanligaste antalet punkter som stakas ut i ett ärende, och sedan ett fast 
pristillägg per punkt utöver det (denna variant föreslås även i SKR:s mall). 
Namnet på tjänsten i taxan ändras från grovutstakning till enbart utstakning 
för att i framtiden även kunna täcka in finutstakningar.  
 
Kategorin B.2 Primärkarta har bytt namn till Baskarta för att bättre 
motsvara den produkt vi erbjuder. Efter ändringen finns nu kartprodukterna 
Baskarta, utdrag ur kartdatabas och Baskarta, fältkontrollerad i taxan 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 
har justerats gällande Kart och mättaxa. Detta för att det är oklart vad de 
fasta taxenivåerna för nybyggnadskartor och utstakning i nuläget bygger 
på. Nivån på taxan i förhållande till nuvarande timtaxa och den nedlagda 
tiden i ärendena motsvarar varandra dåligt. De nuvarande taxenivåerna är 
därmed även svåra att förklara och motivera. 
 
Övriga ändringar enligt förslaget gäller beskrivningar av olika tjänster 
bidrar till att göra taxan tydligare och lättare att förstå.  
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller 
inom området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen 
inom rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 

 
 
I tjänsten  
 
Anna Persson 
Chef Planering och Myndighet 
Planering och Myndighet 
 



NBK Ny 

A 15 Tidsuppskattning
Upprättande av nybyggnadskarta

Ärendetyp Start av ärende Förberedan
de arbete

Mätning Kartproduktion Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 15.2
Nybyggnadskarta. Karterad fastighetsyta 0-5000 kvm

Fullständig 0,25 1,75 1,5 3,25 0,5 7,25 8 338 kr
A 15.3 Enkel 0,25 1,75 0,75 2,125 0,5 5,375 6 181 kr
A 15.4

Nybyggnadskarta. Karterad fastighetsyta ≥ 5001 kvm
Fullständig 0,25 1,75 3 4,75 0,5 10,25 11 788 kr

A 15.5 Enkel 0,25 1,75 1,5 3,125 0,5 7,125 8 194 kr
A 15.6

Nybyggnadskarta. Karterad fastighetsyta ≥ 10 001 kvm
Fullständig 0,25 1,75 3 5,25 0,5 10,75 12 363 kr

A 15.7 Enkel 0,25 1,75 1,5 3,625 0,5 7,625 8 769 kr
A 15.8 Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta Timdebitering

Utstakning NY

A 16 Tidsuppskattning
Utstakning

Ärendetyp Start av ärende Förberedan
de arbete

Mätning Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 16.14 Nybyggnad, 1-4 punkter Grovutstakning 0,25 1,25 0,5 1 3 3 450 kr
A 16.15 Tillägg per punkt utöver de fyra första Grovutstakning 0,083 0,083 95 kr

NBK Gällande
B. 1.1 Nybyggnadskarta Fullständig  6 800 kr
B. 1.2 Enkel 3 400 kr
B. 1.3 Nybyggnadskarta 2000- 10 000 kvm tomtarea Fullständig  11 400 kr

B. 1.4

Enkel 5 700 kr

B. 1.5

Nybyggnadskarta >  10 000 kvm tomtarea Fullständig  20 500 kr +
timdebiterig för
varje påbörjad
arbetstimma.

B. 1.6

Enkel 10 250 kr +
timdebiterig för
varje påbörjad
arbetstimma.

B. 1.7 Uppdatering av nybyggnadskarta  Fullständig  2 400 kr

B. 1.8

Enkel 1 700 kr

B. 1.9
Uppdatering av nybyggnadskarta 2000- 10 000 kvm
tomtarea

Fullständig 
5 700 kr

B. 1.10

Enkel 2 850 kr

B. 1.11

Uppdatering av nybyggnadskarta > 10 000 kvm tomtarea Fullständig  10 250 kr +
timdebiterig för
varje påbörjad
arbetstimma.

B. 1.12

Enkel 5 125 kr +
timdebiterig för
varje påbörjad
arbetstimma.

Utstakning  Gällande 
B 4. 1 Grovutstakning, 1-6 punkter.  2 300 kr
B 4. 2 Grovutstakning, 7-15 punkter. 4 600 kr
B 4. 3 Grovutstakning > 15 punkter. 7 000 kr

Samf15
Samf16


Förslag på ändring av taxa för nybyggnadskartor

B 1.1
Nybyggnadskarta. Karterad 

fastighetsarea 0-5000 kvm.
Fullständig 8 338 kr

Enkel 6 181 kr

B 1.2
Nybyggnadskarta. Karterad 

fastighetsarea 5001-10000 kvm.
Fullständig 11 788 kr

Enkel 8 194 kr

B 1.4
Uppdatering av befintlig 

nybyggnadskarta
Timdebitering

Förslag på ändring av taxa för utstakning

B 4.1 Utstakning 1-4 punkter 3 450 kr

B 4.2
Utstakning. Tillägg per punkt utöver de 

fyra första.
95 kr

Förslag på ändring av taxa för primärkarta (namnbyte till baskarta)

Avgift

B 2.1 1 500 kr

B 2.2 150 kr

B 2.3 Timdebitering för varje 

Baskarta, fältkontrollerad

Fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas.

Baskarta, utdrag ur kartdatabas

Vid uppdrag gällande baskarta tillkommer 6 % moms på den avgift som anges i tabell nedan. 

Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabs. Tillfälliga nyttjare, per hektar. 

Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabs. Enstaka fastighet för privat 

bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3. 

B2 – Baskarta
Ärendetyp 

Baskartan är en detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på marken, främst inom 

kommunens tätorter. Kartan innehåller höjdkurvor, byggnader, vägkanter, häckar, staket, vattendrag med mera. 

Baskartan används som ett utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor och nybyggnadskartor. 

B 1.3
Nybyggnadskarta > 10 001 kvm 

tomtarea.
Fullständig

12363 kr + Timdebitering för 

mätarbete i fält

Enkel
8769 kr + Timdebitering för 

mätarbete i fält
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Inledning  

Bakgrund  
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få täckning för 
sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.  
I Tierps Kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommunstyrelsen och 
Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. I texten nedan hänvisas endast till 
nämnden, utom i hänvisningar till lagtext där begreppet byggnadsnämnden kvarstår.  

Syfte  
Denna taxa gäller för avgifter för Tierps kommuns kostnader för besked, beslut och 
handläggning enligt plan- och bygglagen. Avgifter tas ut med stöd av 12 kap. 10 § 
PBL.  

Omfattning  
Denna taxa gäller för Tierps kommuns plan- och bygglovsverksamhet samt kart-, 
mät- och GIS-verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller 
kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens 
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte 
momsbelagda, om inget annat anges.  

Avgiftsbestämmelser   
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna A, B och C i 
kommunens beslut att anta taxan.  
Inledande bestämmelser  
Enligt denna taxa utgår avgift för  

Tabell A – Plan- och bygglov  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,  

2. beslut om lov,  
3. tekniska samråd och slutsamråd,  
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
5. upprättande av nybyggnadskartor,  
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,  
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och  
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  
9. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när – 

nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och  



5  
 

– den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.  

  
Tabell B – Kostnader för kart- och mätverksamhet  

Tabell C – Kostnader för kart- och GIS-tjänster 

Allmänna bestämmelser  

Beräkning av avgift  

Avgift enligt tabell  
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A, B och C.  
  
Gällande taxa  
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende 
påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger byggnadsnämnden 
rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den 
sökande.  
  
Reducerad avgift vid justering av gällande lov  
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift 
enligt den tabell där åtgärden återfinns.  
  
Planavgift  
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall 
bygglov beviljas med liten avvikelse.  
Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av tabell A.   
 
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- 
och tvåbostadshus  
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A räknas 
tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i 
samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de 
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.  
  
Tidsbegränsade bygglov  
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) 
som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.  
  
Areabestämning  
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall 
bruttoarean BTA + öppenarean OPA.   
  
Planavgift beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall BTA + OPA.   
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Mätningsavgift beräknas efter antalet punkter alternativt timdebitering.  Kartavgift 
beräknas efter markarean alternativt timdebitering.   
  
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler 
enligt Svensk Standard SS 21054:2009.  
  
Timdebitering  
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom 
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet 
nedlagda timmar i ärendet. Tid debiteras per påbörjad handläggningstimme. 
  
Handläggningskostnaden  
Handläggningskostnaden per timme är 1 150 kronor för ärenden avseende tabell A, 
B och C.  
  
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning  
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet, enligt tabell A15-17.  
  
Tidsersättning  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning, enligt tabell A14.  
  
Höjning/sänkning av avgift  
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning 
av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta 
om detta.  

Ändring av taxan  

Byggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna A, B och C samt 
det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till 
prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att 
delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.   
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.  

Betalning av avgift   

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd 
åtgärd vidtagits.   
Avgift får även tas ut i förskott.  
  
Icke utnyttjade bygglov  
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder 
efter beslut om bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall 
bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att 
gälla.  
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För bygglov/anmälningar där åtgärden inte påbörjats innan giltighetstiden gått ut, 
kan sökanden begära att nämnden ska återbetala avgift som inte utnyttjats, t ex 
avgift för utstakning och planavgift. Bygglovsavgiften eller handläggningsavgiften  
återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast avgift för 
handläggning och beslut.   
  
Avgift för planbesked återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast 
avgift för handläggning och beslut.   
  
I ett ärende med planavtal ska i avtalet framgå hur avräkningen ska ske. Tid för 
begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.  
  
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.  

Taxans ikraftträdande  
Beslut om taxa togs av Kommunfullmäktige 2022-03-xx. Taxan tillämpas på 
ärenden som inkommer till kommunen fr.o.m. 2022-03-XX.  
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Avgiftstabell A – Plan- och bygglovtaxa samt anmälan mm.  

A1 – Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader  
A 
1  

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

 Ärendetyp  

   Nybyggnad    

  

Avgift  

  

Planavgift  
A 1.1  Planenligt  27 600 kr 47 400 kr  

A 1.2  Liten avvikelse  33 350 kr 47 400 kr 
A 1.3  Utanför planlagt 

område  
27 600 kr -  

A 1.4  Enkel  
lokaliseringsprövning  

33 350 kr -  

A 1.5  

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus.  
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

36 800 kr -  

A 1.6  Planenligt  23 000 kr 37 400 kr  
A 1.7  Liten avvikelse  28 750 kr 37 400 kr 
A 1.8  Utanför planlagt 

område  
23 000 kr -  

A 1.9  Enkel  
lokaliseringsprövning  

28 750 kr -  

A 1.10  

Nybyggnad av ett fritidshus, upp till 100 kvm, med högst 
två bostäder.  
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.    

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

32 200 kr -  

A 1.11 Inom planlagt 
område 

-4000 kr  

A 1.12 

Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande 
förhandsbesked där förhandsbeskedets villkor följs. 
(Reducering från kategori Planenligt alt. Fullständig lokaliseringsprövning) Utanför planlagt 

område 
-6000 kr  

A 1.13 Planenligt  3 450 kr 3 200 kr  
A 1.14  Liten avvikelse  6 900 kr 3 200 kr  
A 1.15  Utanför planlagt 

område  
3 450 kr -  

A 1.16  Enkel  
lokaliseringsprövning  

6 900 kr -  

A 1.17  

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
≤ 25 kvm.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

9 200 kr -  

A 1.18  Planenligt  6 900 kr 6 800 kr  
A 1.19  Liten avvikelse  10 350 kr 6 800 kr  
A 1.20  Utanför planlagt 

område  
6 900 kr -  

A 1.21 Enkel  
lokaliseringsprövning  

10 350 kr -  

A 1.22 

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
> 25 kvm.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

12 650 kr -  

A 1.23 Planenligt  13 800 kr 22 800 kr  
A 1.24  Liten avvikelse  17 250 kr 22 800 kr 
A 1.25  Utanför planlagt 

område  
13 800 kr -  

A 1.26  Enkel  
lokaliseringsprövning  

17 250 kr -  

A 1.27  

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 
samråd.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

19 550 kr -  
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A 1.28 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en- och samma 
ansökan (gruppbebyggelse)  
Reducering gäller enbart bygglovavgift, full planavgift tillkommer per byggnad inom 
planlagt område. 

 15 000 kr  

  

   Tillbyggnad           
A 1.26  Planenligt  6 900 kr 6 800 kr  
A 1.27  Liten avvikelse  10 350 kr 6 800 kr  
A 1.28  Utanför planlagt 

område  
6 900 kr -  

A 1.29  

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
T ex mindre tillbyggnader (ändring av en- och  
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) som 
tillbyggnad av garage och förråd.  

Enkel  
lokaliseringsprövning  

10 350 kr -  

A 1.30   Fullständig 
lokaliseringsprövning  

12 650 kr -  

A 1.31  Planenligt  3 450 kr 3 200 kr  
A 1.32  Liten avvikelse  6 900 kr 3 200 kr  
A 1.33  Utanför planlagt 

område  
3 450 kr -  

A 1.34  Enkel  
lokaliseringsprövning  

6 900 kr -  

A 1.35  

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
T ex mindre tillbyggnader (ändring av komplementbyggnader som innebär en 
ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av garage och förråd.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

9 200 kr -  

A 1.36  Planenligt  12 650 kr 23 800 kr  
A 1.37  Liten avvikelse  16 100 kr 23 800 kr  
A 1.38  Utanför planlagt 

område  
12 650 kr -  

A 1.39  Enkel  
lokaliseringsprövning  

16 100 kr -  

A 1.40  

Tillbyggnad, med tekniskt samråd.  
T ex större tillbyggnader (ändring av en- och  
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) där en 
kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan och badrum.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

18 400 kr -  

A 1.41  Planenligt  3 450 kr 3 200 kr  
A 1.42  Liten avvikelse  6 900 kr 3 200 kr  
A 1.43  Utanför planlagt 

område  
3 450 kr -  

A 1.44  Enkel  
lokaliseringsprövning  

6 900 kr -  

A 1.45  

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av byggnadens volym med upp till 15 
kvm. Gäller även t ex tillbyggnad av uterum/skärmtak.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

9 200 kr -  

 
    Ändring           
A 1.46  Planenligt  5 750 kr 4 600 kr  
A 1.47  Liten avvikelse  9 200 kr 4 600 kr  
A 1.48  Utanför planlagt 

område  
5 750 kr -  

A 1.49  Enkel  
lokaliseringsprövning  

9 200 kr -  

A 1.50  

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 
3:e stycket PBL.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor, 
frisör eller hunddagis.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

11 500 kr -  

A 1.51  Planenligt  12 650 kr 9 100 kr  
A 1.52  Liten avvikelse  16 100 kr 9 100 kr  
A 1.53  

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 
3:e stycket PBL.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor, 
frisör eller hunddagis där kontrollansvarig behövs.  Utanför planlagt 

område  
12 650 kr -  
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A 1.54  Enkel  
lokaliseringsprövning  

16 100 kr -  

A 1.55  Fullständig 
lokaliseringsprövning  

18 400 kr -  

A 1.56  Planenligt  2 875 kr -  
A 1.57  Liten avvikelse  5 175 kr -  
A 1.58  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, utan 
tekniskt samråd.  
T ex mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr, samt byte av 
kulört eller fasadmaterial.  

     
A 1.59  Planenligt  8 050 kr -  
A 1.60  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med 
tekniskt samråd.  
T ex där fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen.  Liten avvikelse  10 350 kr -  

  
    
A2 – Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader  
A 2  Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 

komplementbyggnader  

 Ärendetyp      

   Nybyggnad    Avgift  Planavgift  
A 2.1  Planenligt  11 500 kr 15 800 kr  
A 2.2  Liten avvikelse  13 800 kr 15 800 kr  
A 2.3  Utanför planlagt område  11 500 kr -  
A 2.4  Enkel  

lokaliseringsprövning  
13 800 kr -  

A 2.5  

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex sophus, cykelrum, förråd och carport mm.   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

16 100 kr -  

A 2.6  Planenligt  17 250 kr 47 400 kr  
A 2.7  Liten avvikelse  19 550 kr 47 400 kr  
A 2.8  Utanför planlagt område  17 250 kr -  
A 2.9  Enkel  

lokaliseringsprövning  
19 550 kr -  

A 2.10  

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

21 850 kr -  

A 2.11  Planenligt  37 950 kr 41 000 kr  
A 2.12  Liten avvikelse  46 000 kr 41 000 kr  
A 2.13  Utanför planlagt område  37 950 kr -  
A 2.14  Enkel  

lokaliseringsprövning  
46 000 kr -  

A 2.15  

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

49 450 kr -  

A 2.16  Planenligt  37 950 kr 63 600 kr  
A 2.17  Liten avvikelse  46 000 kr 63 600 kr  
A 2.18  Utanför planlagt område  37 950 kr -  
A 2.19  Enkel  

lokaliseringsprövning  
46 000 kr -  

A 2.20  

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

49 450 kr -  

A 2.21  Planenligt  64 400 kr 109 200 kr  
A 2.22  Liten avvikelse  74 750 kr 109 200 kr  
A 2.23  

Nybyggnad 1001-2500 kvm (BTA+OPA)  
Tex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   
Utanför planlagt område  64 400 kr -  
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A 2.24  Enkel  
lokaliseringsprövning  

74 750 kr -  

A 2.25  Fullständig 
lokaliseringsprövning  

78 200 kr -  

A 2.26  Planenligt  64 400 kr 182 000 kr  
A 2.27  Liten avvikelse  74 750 kr 182 000 kr  
A 2.28  Utanför planlagt område  64 400 kr -  
A 2.29  Enkel  

lokaliseringsprövning  
78 200 kr -  

A 2.30  

Nybyggnad ≥ 2501 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  
 

78 200 kr -  

   Tillbyggnad  
A 2.31  Planenligt  4 600 kr 4 100 kr  
A 2.32  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder  Liten avvikelse  8 050 kr 4 100 kr  

A 2.33  Utanför planlagt område  4 600 kr -  
A 2.34  Enkel  

lokaliseringsprövning  
8 050 kr -  

A 2.35  

mm. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

10 350 kr -  

A 2.36  Planenligt  13 800 kr 7 800 kr  
A 2.37  Liten avvikelse  17 250 kr 7 800 kr  
A 2.38  Utanför planlagt område  13 800 kr -  
A 2.39  Enkel  

lokaliseringsprövning  
17 250 kr -  

A 2.40  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

19 550 kr -  

A 2.41  Planenligt  6 900 kr 12 000 kr  
A 2.42  Liten avvikelse  10 350 kr 12 000 kr  
A 2.43  Utanför planlagt område  6 900 kr -  
A 2.44  Enkel  

lokaliseringsprövning  
10 350 kr -  

A 2.45  

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm.   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

12 650 kr -  

A 2.46  Planenligt  13 800 kr 19 200 kr  
A 2.47  Liten avvikelse  17 250 kr 19 200 kr  
A 2.48  Utanför planlagt område  13 800 kr -  
A 2.49  Enkel  

lokaliseringsprövning  
17 250 kr -  

A 2.50  

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

19 550 kr -  

A 2.51  Planenligt  10 350 kr 19 200 kr  
A 2.52  Liten avvikelse  13 800 kr 19 200 kr  
A 2.53  Utanför planlagt område  10 350 kr -  
A 2.54  Enkel  

lokaliseringsprövning  
13 800 kr -  

A 2.55  

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

16 100 kr -  

A 2.56  Planenligt  36 800 kr 24 600 kr  
A 2.57  Liten avvikelse  40 250 kr 24 600 kr  
A 2.58  

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  Utanför planlagt område  36 800 kr -  
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A 2.59  Enkel  
lokaliseringsprövning  

40 250 kr -  

A 2.60  Fullständig 
lokaliseringsprövning  

42 550 kr -  

A 2.61  Planenligt  58 650 kr 36 400 kr  
A 2.62  Liten avvikelse  60 950 kr 36 400 kr  
A 2.63  Utanför planlagt område  58 650 kr -  
A 2.64  Enkel  

lokaliseringsprövning  
60 950 kr -  

A 2.65  

Tillbyggnad ≥ 1201 kvm (BTA+OPA)  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

63 250 kr -  

    Ändring  
A 2.66  Planenligt  4 600 kr -  
A 2.67  
  
  
  
  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av 
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.  

Liten avvikelse  8 050 kr -  

A 2.68  Planenligt  8 050 kr -  
A 2.69  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, med tekniskt samråd.  
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av 
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.  

Liten avvikelse  11 500 kr -  

A 2.70  Planenligt  17 250 kr 4 500 kr  
A 2.71  Liten avvikelse  20 700 kr 4 500 kr  
A 2.72  Utanför planlagt område  17 250 kr -  
A 2.73  Enkel  

lokaliseringsprövning  
20 700 kr -  

A 2.74  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel etc.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

23 000 kr -  

A 2.75  Planenligt  20 700 kr 8 100 kr  
A 2.76  Liten avvikelse  24 150 kr 8 100 kr  
A 2.77  Utanför planlagt område  20 700 kr -  
A 2.78  Enkel  

lokaliseringsprövning  
24 150 kr -  

A 2.79  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, med tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.  

  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

26 450 kr -  

A 2.80  Planenligt  14 950 kr 9 100 kr  
A 2.81  Liten avvikelse  18 400 kr 9 100 kr  
A 2.82  Utanför planlagt område  14 950 kr -  
A 2.83  Enkel  

lokaliseringsprövning  
18 400 kr -  

A 2.84  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till 
bostad från kontor eller handel etc.    

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

20 700 kr -  

A 2.85  Planenligt  20 700 kr 13 600 kr  
A 2.86  Liten avvikelse  24 150 kr 13 600 kr  
A 2.87  Utanför planlagt område  20 700 kr -  
A 2.88  Enkel  

lokaliseringsprövning  
24 150 kr -  

A 2.89  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, med tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till 
bostad från kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

26 450 kr -  
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   Stora enkla byggnader  
A 2.90  Planenligt  9 200 kr 9 000 kr  
A 2.91  Liten avvikelse  12 650 kr 9 000 kr  
A 2.92  Utanför planlagt område  9 200 kr -  
A 2.93  Enkel  

lokaliseringsprövning  
12 650 kr -  

A 2.94  

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 0-
50 kvm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

14 950 kr -  

A 2.95  Planenligt  13 800 kr 13 600 kr  
A 2.96  Liten avvikelse  17 250 kr 13 600 kr  
A 2.97  Utanför planlagt område  13 800 kr -  
A 2.98  Enkel  

lokaliseringsprövning  
17 250 kr -  

A 2.99  

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 
51-100 kvm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

19 550 kr -  

A 2.100  Planenligt  17 250 kr 18 200 kr  
A 2.101  Liten avvikelse  20 700 kr 18 200 kr  
A 2.102  Utanför planlagt område  17 250 kr -  
A 2.103  Enkel  

lokaliseringsprövning  
20 700 kr -  

A 2.104  

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 
101-500 kvm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

24 150 kr -  

A 2.105  Planenligt  19 550 kr 25 000 kr  
A 2.106  Liten avvikelse  23 000 kr 25 000 kr  
A 2.107  Utanför planlagt område  19 550 kr -  
A 2.108  Enkel  

lokaliseringsprövning  
23 000 kr -  

A 2.109  

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler  
≥ 501 kvm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

25 300 kr -  

 
A3 – Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  
A 3  Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

   
   

  

 Ärendetyp  Avgift  Planavgift  

A 3.1  Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
liten omgivningspåverkan.  
T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.   

3 450 kr -  

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

6 900 kr -  

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

1 150 kr -  

 
A4 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 1  
A 4  Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  
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 Ärendetyp   Avgift     

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

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

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

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.3  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag 
upp till 100 kvm.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

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

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

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

   

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.6  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

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

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

 
A5 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 2  
A 5  Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  
   

 Ärendetyp  Avgift  Planavgift  

A 5.1  Planenligt  3 450 kr 2 400 kr  
A 5.2  Liten avvikelse  5 750 kr 2 400 kr  
A 5.3  

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

Utanför planlagt område  5 750 kr -  
A 5.4  Planenligt  9 200 kr 6 900 kr  
A 5.5  Liten avvikelse  11 500 kr 6 900 kr  
A 5.6  

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

Utanför planlagt område  11 500 kr -  
A 5.7  0- 500 kvm  5 750 kr 6 400 kr  
A 5.8  501-1000 kvm  10 350 kr 6 400 kr  
A 5.9  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkering.  

≤ 1001 kvm  14 950 kr -  
A 5.10  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt Planenligt  6 900 kr 7 600 kr  
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A 5.11  Liten avvikelse  10 350 kr 7 600 kr  
A 5.12  

eller väsentlig ändring av 
transformatorstation.  Utanför planlagt område  6 900 kr -  

  Enkel 
lokaliseringsprövning 

10 350 kr - 

  Fullständig 
lokaliseringsprövning 

12 650 kr - 

A 5.13  Nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov.     Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 5.14  Liten ändring av lov.     Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 5.15 Förläggning av tidsbegränsat lov vid 
oförändrade förutsättningar. 

 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

 
A6 – Anmälningspliktiga åtgärder  
A 6  Anmälningspliktiga åtgärder   

 Ärendetyp  Avgift  

A 6.1  Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd.  3 450 kr 

A 6.2  Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd.  8 050 kr 

A 6.3  Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd.  
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.  

4 600 kr 

A 6.4  Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd.  
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen men kräver anmälan.  

9 200 kr 

A 6.5  Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd.  

4 600 kr 

A 6.6  Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd.  

10 350 kr 

A 6.7  Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd.  3 450 kr 

A 6.8  Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd.  9 200 kr 

A 6.9  Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt 
samråd, vid installation utöver den första debiteras 50 % per eldstad av 
avgiften.  

2 300 kr 

A 6.10  Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt 
samråd.  

6 900 kr 

A 6.11  Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd.  

3 450 kr 

A 6.12  Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd.  

9 200 kr 
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A 6.13  Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd.  

3 450 kr 

A 6.14  Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd.  

10 350 kr 

A 6.15  Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
utan tekniskt samråd.  

3 450 kr 

A 6.16  Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
med tekniskt samråd.  

10 350 kr 

A 6.17  Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd.  

1 150 kr 

A 6.18  Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, med tekniskt samråd.  

11 500 kr 

A 6.19  Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd.  

4 600 kr 

A 6.20  Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd.  

10 350 kr 

 
    Attefall  
A 6.21  Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 

9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
T ex Attefallshus utan bostad, uterum, garage eller förråd mm.  

3 450 kr 

A 6.22  Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallshus med högre komplexitet.  

8 050 kr 

A 6.23  Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
Attefallsbostadshus  

5 750 kr 

A 6.24  Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallsbostadshus  

10 350 kr 

A 6.25  Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 
1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
Attefallstillbyggnader 15 kvm.  

3 450 kr 

A 6.26  Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 
1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallstillbyggnader 15 kvm.  

8 050 kr 

A 6.27  Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  

2 300 kr 

A 6.28  Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  

6 900 kr 

A 6.29  Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 
kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  

5 750 kr 

A 6.30  Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 
9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  

10 350 kr 
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A7 – Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  
A 7  Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder   

 Ärendetyp  Avgift  

A 7.1  Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd.  4 600 kr 

A 7.2  Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd.  8 050 kr 

 
A8 – Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver 
rivningslov  
A 8  Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov  

 Ärendetyp  Avgift  

A 8.1  Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad.  1 725 kr 

A 8.2  Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd.  3 450 kr 

A 8.3  Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd.  8 050 kr 

 
A9 – Förhandsbesked  
A 9  Förhandsbesked     

  Ärendetyp   Avgift  

A 9.1  Innanför planlagt område  9 200 kr 

A 9.2  
Förhandsbesked   

Utanför planlagt område  16 100 kr 

    
A10 – Villkorsbesked  
A 10  Villkorsbesked  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 10.1  Villkorsbesked  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A11 – Ingripandebesked  
A 11  Ingripandebesked  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 11.1  Ingripandebesked  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  
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A12 – Extra arbetsplatsbesök  
A 12  Extra arbetsplatsbesök  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 12.1  Extra arbetsplatsbesök  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A13 – Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilla lov)  
A 13  Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 13.1  Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller.  

50 % av avgiften i 
enighet med 
tillämplig tabell.  

A 13.2  Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller.  

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A14 – Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  
A 14  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 14.1  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  
   

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A15 – Avslag  
A 15  Avslag  

   
   

   Ärendetyp  Avgift  

A 15.1  Avslag  
   

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

 
A16 – Avskrivning  
A 16  Avskrivning  

   
  

  Ärendetyp  Avgift  
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A 16.1  Avskrivning  
   

 Om avgift tas ut 
debiteras med 
minst 1 timme plus 
nedlagd 
handläggningstid.  

 
A17 – Avvisning  
A 17  Avvisning  

   
  

  Ärendetyp  Avgift  

A 17.1  Avvisning  
   

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

 
A18 – Planbesked  
A 18  Planbesked   

 Ärendetyp  Avgift  

A 18.1  Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas 
enligt standardutförande.  

9 600 kr  

A 18.2  Planbesked, negativt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas 
enligt standardutförande.           

80 % av A18.1  

A 18.3  Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedriva 
enligt utökat förfarande.  

15 300 kr  

A 18.4  Planbesked, negativt.  80 % av A18.3  

 

Avgiftstabell B – Kart- och mättaxa samt utstakning mm.  

Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag enligt kart- och mättaxa samt utstakning 
mm. Om uppdraget som utförs är en del av kommunens myndighetsutövning 
tillkommer inte moms på avgifterna, dvs om uppdragen inte kan hänföras till 
myndighetsutövning tillkommer lagstadgad moms på de avgifter som anges nedan. 

 
B1 – Nybyggnadskarta  
B 1    Nybyggnadskarta  

Moms tillkommer då det inte finns ett bygglov sökt 
 

 

Ärendetyp  Avgift  
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Fullständig nybyggnadskarta innehåller följande information efter inmätning: 
fastighetsgränser, rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, 
vattendrag, markhöjder, murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan 
påverka byggytan. Gällande detaljplaner och bestämmelser tolkas in. 
 
Enkel nybyggnadskarta innehåller följande information efter inmätning: 
fastighetsgränser, rättigheter och byggnader. 
Avgiften för förenklad nybyggnadskarta är 1/2 av kostnaden för normal 
nybyggnadskarta. 
 
Uppdatering av nybyggnadskarta gäller endast för nybyggnadskarta upprättad 
efter 2019. 
Uppdatering innefattar en uppdaterad karta med kontroll i fält av tidigare inmätningar 
och kompletteringsmätning om behov finns.  
Avgiften för kontroll/uppdatering av NBK är 1/2 av kostnaden för kartypen den 
uppdaterar 
 

   

B 1.1  Fullständig  8 338 kr  

B 1.2  

Nybyggnadskarta.  
Karterad fastighetsarea 0-5000 kvm.  

Enkel  6 181 kr  
B 1.3  Fullständig  11 788 kr  
B 1.4  

Nybyggnadskarta  
Karterad fastighetsarea 5001–10000 kvm. Enkel             8 194 kr 

B 1.5  Fullständig  12 363 kr  
+ timdebitering för 
mätarbete i fält. 

 
B 1.6  

Nybyggnadskarta > 10 001 kvm tomtarea.  

Enkel           8 769 kr  
+ timdebitering för 
mätarbete i fält. 

B 1.7  Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta   
 

  Timdebitering  

  
    
B2 – Baskarta (tidigare kallad Primärkarta)  
B 2  Baskarta   

Ärendetyp  Avgift  
Baskartan är en detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på 
marken, främst inom kommunens tätorter. Kartan innehåller höjdkurvor, byggnader, 
vägkanter, häckar, staket, vattendrag med mera. 
 
Baskartan används som ett utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor 
och nybyggnadskartor. 

   

Baskarta   
Vid uppdrag gällande baskarta tillkommer 6 % moms på den avgift som anges 
i tabell nedan. 

 

B 2.1  Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas. Tillfälliga nyttjare, per hektar. 1 500 kr  
B 2.2  Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas. Enstaka fastighet för privat 

bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3. 
150 kr  

  Baskarta, fältkontrollerad  

B 2.3  Fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas. Timdebitering 
för varje 
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påbörjad 
arbetstimme.  

 
B3 – Fastighetsförteckning  
B 3  Fastighetsförteckning  

Moms tas ej ut på avgift gällande fastighetsförteckning. 
 

Ärendetyp  Avgift  

B 3.1    Fastighetsförteckning  
Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme. 

  Uppdatering   

B 3.2  Uppdatering av fastighetsförteckning.  Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme.  

 
B4 – Mätning  
B 4  Mätning  

Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms  på den avgift som anges i tabell 
nedan. 
   

 

Ärendetyp  Avgift  
Till bygglovsansökan eller anmälan behöver det, i de flesta fall, finnas en situationsplan 
eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är 
det lämpligt att byggnadens eller anläggningens yttermått, höjdläge och avstånd till 
gränser framgår. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks 
ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna 
på tomten.                                                                                                             
Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är 
placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan 
och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. 
 

  

B 4.1  Utstakning, 1-4 punkter.  3 450 kr  
B 4.2  Utstakning. Tillägg per punkt utöver de fyra första. 95 kr  

 

Avgiftstabell C – Kart- och GIS-tjänster.  

Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag inom kommunens utförande av kat- 
och GIS-tjänster (geografiskt informationssystem). 
 

C1 – Kart- och GIS-tjänster  
C 1         Kart- och GIS-tjänster  

Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms  på den avgift som anges i tabell 
nedan. 
   

 

Ärendetyp  Avgift  
Varierande uppdrag gällande kart och GIS-tjänster. 
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C 1.1  GIS-analys Timdebitering 
för varje 

påbörjad 
arbetstimme 

C 1.2  Specialkarta  Timdebitering 
för varje 

påbörjad 
arbetstimme 

 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder  

Allmänna regler om kommunala avgifter  

Regler i kommunallagen   

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725) som har följande lydelse:   
  

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som de 
är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det 
följer av lag eller annan författning.”   

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den 
kommunallagsreglerade sektorn. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller 
en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” 
som tillhandahålls inom ramen för obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s. 
79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig 
uppdragsverksamhet inom PBL:s tillämpningsområde, och för uppdragsverksamhet 
inom anknytande tillämpningsområden. Andra stycket innebär att avgifter för 
tjänster/nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla bara får tas ut om 
det är särskilt föreskrivet. Möjlighet för byggnadsnämnden att ta ut ersättning för de 
tjänster och nyttigheter som nämnden är skyldig att tillhandahålla enligt plan- och 
bygglagen ges i 12 kap. 8 § PBL (se nedan under ”Regler i PBL”).  

Självkostnadsprincipen   

Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2 
kap. 6 § kommunallagen:  
  

” Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller.”  

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av 
självkostnadsprincipen.  
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Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet 
med verksamheten inte får vara att ge vinst. Det innebär inte att avgifterna aldrig får 
överstiga kostnaderna. Det totala avgiftsuttaget får dock inte under en längre tid 
överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Dalman m.fl. – 
Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2011 s. 499).  
  
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel 
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och 
utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av 
kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med 
(se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).  
  
I PBL har självkostnadsprincipen fått en egen reglering. Enligt 12 kap. 10 § PBL får 
en avgift enligt 12 kap. 8-9 § inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Det innebär att de 
olika typerna av åtgärder som kommunen tar ut avgift för, var och en för sig utgör 
ett eget självkostnadsområde. Lagtexten ger dock ingen vägledning i fråga om hur 
långt uppdelningen på olika åtgärdstyper bör drivas när de genomsnittliga 
kostnaderna ska beräknas. Vägledande rättspraxis saknas.  
  
En kommuns eventuella uppdragsverksamhet i anslutning till plan- och bygglagen 
och övrig byggnadslagstiftning bör betraktas som en självständig verksamhet i 
självkostnadshänseende eftersom den inte grundas på PBL:s bestämmelser.  

Likställighetsprincipen  

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas, eller annorlunda uttryckt, hur de totala 
kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för 
avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k.  
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.  
  

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”.  

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper 
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.  
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för 
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge 
ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av 
fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.  
Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till 
kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även 
schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Dalman m.fl. a.a. s. 75).  
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Retroaktivitetsförbudet   

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I 
rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala 
avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 
4 § kommunallagen:  
  

”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”.  

Regler i PBL   

För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap. 8 § i 
plan- och bygglagen (2010:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter 
för  
  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,   

2. beslut om lov,   
3. tekniska samråd och slutsamråd,   
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,   
5. upprättande av nybyggnadskartor,   
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,   
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och   
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  

  
Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser (även 
program) om:  
  

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och  

2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.  

  
Slutligen anges i 12 kap. 10 § att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges 
i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Som nämnts ovan anges i samma 
bestämmelse att avgiften inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.   
  
Byggnadsnämndens obligatoriska rådgivningsverksamhet och allmänna 
övervakningsverksamhet ska vara skattefinansierad. Något lagstöd för att ta ut 
avgift för sådan verksamhet finns inte.  
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Administrativa rutiner  

Kommunfullmäktiges beslut om taxa   

Av ordalydelsen i 12 kap. 10 § PBL framgår att grunderna för hur avgifterna ska 
beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Det 
innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Det bör 
framhållas att stöd i taxan krävs för att avgifter ska kunna tas ut för prövning enligt 
PBL. Kommunfullmäktige kan dock delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen 
eller annan kommunal nämnd att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen. 
Detta måste klart framgå av kommunfullmäktiges beslut till vilken nämnd och på 
vilka villkor delegering sker. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss 
prövning innebär det att den verksamheten ska skattefinansieras.  

Överklagande av beslut om taxa   

Kommunfullmäktiges beslut om taxan (eller, efter delegation, kommunal nämnds 
beslut om indexuppräkning av taxan) kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 
protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  
  
Det bör observeras att kommunens beslut om taxan som regel inte behöver vinna 
laga kraft innan den börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.  

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden  

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän   

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de 
kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om avgift kan fattas 
av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om 
beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras ligger beslutanderätten kvar hos 
den ansvariga kommunala nämnden. Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta 
beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Det är då viktigt att 
delegationsordningen anpassas till gällande regler.  
  
I de fall avgiften framgår direkt av taxan är det mycket som talar för att 
avgiftsdebiteringen utgör ren verkställighet. Något särskilt avgiftsbeslut skulle med 
detta synsätt inte behöva fattas, utan det skulle räcka att en räkning på avgiften 
skickas till den som begärt åtgärden. Påförandet av avgift kan dock innehålla sådana 
självständiga bedömningar som gör att debiteringen inte bör betraktas som ren 
verkställighet – det gäller t.ex. nedlagd tid på ett ärende eller beaktande av skäl för 
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jämkning av avgift. I sådana fall bör ett formellt beslut om avgiften fattas, liksom i 
de fall sökanden begär det, så att denne får möjlighet att överklaga beslutet.  
  
PBL ger inte utrymme för ”ändring av lov”. En lovpliktig åtgärd ska utföras i 
enlighet med beviljat lov. En ansökan om t.ex. ändrad fönstersättning kräver att 
ansökan handläggs som en ansökan om ett nytt lov. Ärendet kan sannolikt 
handläggas förhållandevis snabbt eftersom en liknande prövning nyligen har gjorts. 
Byggnadsnämnden ges därför möjlighet att reducera avgiften i sådana fall.  

Kommunicering   

Frågan om kommunicering regleras i 25 § första stycket förvaltningslagen 
(2017:900).  
  
Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part 
har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än 
honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser 
myndighetsutövning mot någon enskild.   
  
Här kan observeras att det endast är uppgifter eller sakförhållanden som har 
betydelse för bedömningen av vilken avgift som ska bestämmas som behöver 
kommuniceras. Dessutom gäller kravet på kommunicering endast sådana uppgifter 
som har tillförts ärendet av myndigheten eller någon annan än sökanden. I vissa fall 
får ett ärende avgöras utan kommunicering, bl.a. om uppgiften saknar betydelse 
eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga (25 § första 
stycket andra meningen förvaltningslagen).  
  
Enligt vår uppfattning bör det inför ett avgiftsbeslut normalt inte krävas någon 
särskild kommunicering av beslutsunderlaget, främst av det skälet att de uppgifter 
som läggs till grund för beslutet har tillförts ärendet av sökanden själv. Nämndens 
uppfattning om avgiftens storlek behöver inte kommuniceras.   
  
Om timdebitering tillämpas, tillförs uppgift om nedlagd handläggningstid ärendet av 
nämnden själv. Så länge timdebiteringen håller sig inom ”normala” ramar bör det 
inte krävas att nämnden kommunicerar sökanden om den beräknade tidsåtgången. 
Om avgiften avser ett större antal timmar, eller om den avviker från vad som är 
normalt förekommande för en viss typ av ärenden bör myndigheten däremot 
underrätta sökanden om det antal timmar nämnden lagt ner på ärendet. Sökanden 
kan i sådana fall eventuellt ha synpunkter på rimligheten av nedlagd tid.  
  
Det finns givetvis inte något som hindrar nämnden att kommunicera beslutsunderlag 
eller förslag till beslut för yttrande till sökanden.   
  
Om kommunicering sker bestämmer myndigheten om underrättelsen ska ske 
muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt. Muntlig 
kommunicering dokumenteras t.ex. genom dagboksanteckningar.   
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När kommunicering sker bör den tid inom vilken sökanden har tillfälle att yttra sig 
bestämmas. Tidsfristen bör bestämmas så att det ges skäligt rådrum för sökanden att 
yttra sig. Någon påföljd för att sökanden underlåter att yttra sig bör inte sättas ut.  

Avgiftsbeslutets innehåll   

Av ett beslut om avgift bör det framgå:  
  

• hur stor avgiften är   
• med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats   
• hur betalning ska ske  
• när betalning ska ske   
• hur avgiftsbeslutet kan överklagas   
• att mervärdeskatt inte utgår på avgift som avser myndighetsutövning  

Mervärdesskatt   

Enligt 4 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, utgår inte mervärdesskatt 
bl.a. på verksamhet som bedrivs av en kommun och som ingår som ett led i 
myndighetsutövning.  
  
    
Definitioner  
Begrepp  Definition  
Bruttoarea (BTA)  Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar 

av våningsplan. Väggar, trappor och inredningsenheter som 
köksskåp, garderober osv räknas in i bruttoarean.  

Byggnadsarea (BYA)  Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar 
byggnadsdelar utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är 
ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.  

Byggherre  Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  Byggherren 
behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk 
person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en 
kommun eller en annan myndighet.  

Byggnad  En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar 
och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under 
mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är 
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i 
den.  

Kontrollansvarig  Den kontrollansvarige ska vara till byggherrens hjälp och se till att 
kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för 
åtgärderna följs.   
Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och 
lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste 
kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat 
certifieringsorgan.  

Lokaliseringsprövning  En bedömning om platsen är lämplig att bebygga med det som 
ansökan gäller. Beroende på vad ansökan gäller kan det krävas 
platsbesök, remissutskick och utskick till berörda 
grannar/sakägare.  

Nybyggnad  Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats.  
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Ombyggnad  Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.  

Småhus  Bostadshus för permanent- eller fritidsboende med högst 2 
bostäder.  

Tekniskt samråd  Ett möte på kommunhuset där byggnadsinspektör, kontrollansvarig 
och byggherre bör närvara. Då går man bland annat igenom hur 
arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och 
de tekniska handlingarna.  

Tillbyggnad  Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym.  

Utstakning  Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär 
att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning 
märks ut på marken.  

Ändring av byggnad  En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.  

Öppenarea (OPA)  Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och 
som omsluts av helt eller delvis öppna sidor, dock mer öppna än 
slutna sidor eller enklare uttryckt del av byggnad som inte omsluts 
av väggar.  
  
I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, 
taktäckt uteplats, öppet garage och liknande.  
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§ 44 
Dnr KS/2022:49 
 
(KF) Humlepriset - ett pris i Pekens anda 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta Humlepriset – ett pris i Pekens anda och att anta Riktlinje för 
Humlepriset - ett pris i Pekens anda. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Emma Lokander (M) och Jonas Nyberg (S) att ingå i juryn 
tillsammans med två tjänstepersoner från Kultur och Fritid som bereder 
ärendet fram till dess att ordförande och vice ordförande i föreningsrådet har 
utsetts, samt  
 
att beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar enligt 
första att-satsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Nyberg (S) föreslog i en motion den 25 maj 2020 att Tierps kommun 
skulle inrätta ett nytt pris i Peken, Per-Erik Karlssons anda. Den 28 juni 
2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ramverk för priset. Kultur och Fritid 
har tagit fram ett förslag till riktlinjer för priset som finns bifogade i ärendet.  
 
Juryn som bereder ärendet ska bestå av ordförande och vice ordförande från 
föreningsrådet samt två tjänstepersoner från Kultur och Fritid. Emma 
Lokander (M) och Jonas Nyberg (S) har valts att ingå i juryn fram till dess 
att ordförande och vice ordförande i föreningsrådet har utsetts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Priset syftar till att uppmärksamma personer som haft ett omfattande och 
långvarigt engagemang i Tierps föreningsliv och samhälle. Ett rikt 
föreningsliv och aktivt civilsamhälle är väsentligt för att skapa mötesplatser 
för såväl barn som vuxna. I artikel 15 i FN:s barnkonvention står det att barn 
har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att uppfylla delmål 6.4.a Ökat deltagande i det lokala 
föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via den ideella 
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sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående 
värderingsförändringar ger upphov till. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
År 2022 kommer kostnaden för priset att hanteras inom ramen för Kultur 
och Fritid då pandemin inneburit inställd verksamhet. År 2023 och framåt 
kommer kostnaden för priset ingå i ordinarie budgetberedning.  
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer till Humlepriset – ett  pris i Pekens anda 
 Nomineringar från gruppledare 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Kultur och Fritid  
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§ 13 
Dnr KS/2022:49 
 
(KF) Humlepriset - ett pris i Pekens anda 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta Humlepriset – ett pris i Pekens anda och att anta Riktlinje för 
Humlepriset - ett pris i Pekens anda. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse Xxx XXX och Xxx XXX att ingå i juryn tillsammans med två 
tjänstepersoner från Kultur och Fritid som bereder ärendet fram till dess att 
ordförande och vice ordförande i föreningsrådet har utsetts, samt  
 
att beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar enligt 
första att-satsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Nyberg (S) föreslog i en motion den 25 maj 2020 att Tierps kommun 
skulle inrätta ett nytt pris i Peken, Per-Erik Karlssons anda. Den  28 juni 
2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ramverk för priset. Kultur och Fritid 
har tagit fram ett förslag till riktlinjer för priset som finns bifogade i ärendet.  
 
Förslaget i riktlinjen är att juryn som bereder ärendet ska bestå av 
ordförande och vice ordförande från föreningsrådet samt två tjänstepersoner 
från Kultur och Fritid. I och med att ordförande och vice ordförande i 
föreningsrådet ännu inte har utsetts är förslaget till beslut att XXX och 
XXXX ingår i juryn fram till dess att ordförande och vice ordförande i 
föreningsrådet har utsetts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Priset syftar till att uppmärksamma personer som haft ett omfattande och 
långvarigt engagemang i Tierps föreningsliv och samhälle. Ett rikt 
föreningsliv och aktivt civilsamhälle är väsentligt för att skapa mötesplatser 
för såväl barn som vuxna. I artikel 15 i FN:s barnkonvention står det att barn 
har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 
 
Mål och uppdrag 
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Beslutet bidrar till att uppfylla delmål 6.4.a Ökat deltagande i det lokala 
föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via den ideella 
sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående 
värderingsförändringar ger upphov till. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
År 2022 kommer kostnaden för priset att hanteras inom ramen för Kultur 
och Fritid då pandemin inneburit inställd verksamhet. År 2023 och framåt 
kommer kostnaden för priset ingå i ordinarie budgetberedning.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer till Humlepriset – ett  pris i Pekens anda 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Kultur och Fritid  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-24 2022:49  
  
   
  
    

 
 
Humlepriset - ett pris i Pekens anda 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta Humlepriset – ett pris i Pekens anda och att anta Riktlinje för 
Humlepriset - ett pris i Pekens anda. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse Xxx XXX och Xxx XXX att ingå i juryn tillsammans med två 
tjänstepersoner från Kultur och Fritid som bereder ärendet fram till dess att 
ordförande och vice ordförande i föreningsrådet har utsetts, samt  
 
att beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar 
enligt första att-satsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Nyberg (S) föreslog i en motion den 25 maj 2020 att Tierps kommun 
skulle inrätta ett nytt pris i Peken, Per-Erik Karlssons anda. Den  28 juni 
2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ramverk för priset. Kultur och 
Fritid har tagit fram ett förslag till riktlinjer för priset som finns bifogade i 
ärendet.  
 
Förslaget i riktlinjen är att juryn som bereder ärendet ska bestå av 
ordförande och vice ordförande från föreningsrådet samt två 
tjänstepersoner från Kultur och Fritid. I och med att ordförande och vice 
ordförande i föreningsrådet ännu inte har utsetts är förslaget till beslut att 
XXX och XXXX ingår i juryn fram till dess att ordförande och vice 
ordförande i föreningsrådet har utsetts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Priset syftar till att uppmärksamma personer som haft ett omfattande och 
långvarigt engagemang i Tierps föreningsliv och samhälle. Ett rikt 
föreningsliv och aktivt civilsamhälle är väsentligt för att skapa 
mötesplatser för såväl barn som vuxna. I artikel 15 i FN:s barnkonvention 
står det att barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att uppfylla delmål 6.4.a Ökat deltagande i det lokala 
föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via den 
ideella sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående 
värderingsförändringar ger upphov till. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
År 2022 kommer kostnaden för priset att hanteras inom ramen för Kultur 
och Fritid då pandemin inneburit inställd verksamhet. År 2023 och framåt 
kommer kostnaden för priset ingå i ordinarie budgetberedning.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer till Humlepriset – ett  pris i Pekens anda 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Kultur och Fritid  
 
 
I tjänsten  
 
Lena Fransson  
T.f verksamhetschef  
Kultur och Fritid 
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Inledning 
Tierps kommunvapen är ett av Sveriges äldsta vapen med ursprung från 1450-talet, 
då kung Karl Knutsson gav allmogen i Tierps härad rätten till ett häradsvapen med 
tre humleax. Humle är Sveriges enda kulturväxt som har varit lagstadgad. Humlen 
var strängt kontrollerad och lantmätaren mätte ut på kartor var det fanns humle. 
Därför vet vi idag att nuvarande Tierps kommun var Sveriges mest humletäta plats. 
Namnet Humlepriset – ett pris i Pekens anda, kopplar ihop Tierps historia med en 
unik och engagerad person.   

Per-Erik, Peken, Karlsson var en person med stort samhällsengagemang. Hans stora 
betydelse för barn, ungdomar och invånare i Skärplinge är vida känt. Han har 
fungerat som pappa, morfar och farfar till mer än tusen barn. Peken var en 
engagerad föreningsmänniska, han fördelade sin tid mellan SHK hockey och 
Hållnäs Hembygdsförening och flera andra föreningar. Under sina år har han fått 
många fina utmärkelser som Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld och 
Svenska Ishockeyförbundets guld- och silvermärke. Han har också fått kommunens 
utmärkelse Årets Eldsjäl två gånger. Det som har belönats i de utmärkelserna är 
hans engagemang både i föreningar och i samhället. Det finns många ord som 
beskriver Peken som person. Peken var engagerad, omtänksam, en arbetsmyra, god 
arbetskamrat, trevlig, hjälpsam, ett unikum, omtyckt, brinner för föreningslivet, fin 
människa, driftig, har glöd, är uthållig, en samlande kraft samt sprider stolthet. Han 
har alltid haft bygdens bästa i fokus och fått saker att hända. Peken var en drivande 
kraft för att få en hockeyhall till Skärplinge. Hallen bär hans namn, PEK-hallen.   

Syfte 
Priset avser att uppmärksamma personer som verkat i Peken, Per-Erik Karlssons 
anda. Den som är aktuell att få priset ska ha ett omfattande och långvarigt 
engagemang i föreningsliv och samhälle i Tierps kommun. Priset är en 
kvalitetsstämpel på personens insatser och livsgärningar.  

Villkor för Humlepriset - ett pris i Pekens anda 
 Priset kan ges till någon som visat långvarigt och omfattande engagemang i 

Tierps föreningsliv och samhälle 
 Priset är personligt 
 Utmärkelsen består av diplom och en prissumma på 20 000 kr 

Nominering 
Kultur och Fritid ska tillkännage för allmänheten att nominering till priset kan ske. 
Nominering kan göras av enskild person, förening eller av den utsedda juryn. 
Nomineringen ska vara Tierps kommun tillhanda senast 15 mars. 
 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Knutsson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tierps_h%C3%A4rad
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Till nomineringen bifogas: 
 Motivering till varför personen är aktuell för priset 
 Beskrivning av insatser och uppdrag som ligger till grund för nomineringen. 
 Namn och kontaktuppgifter på förslagsställaren 

Beslut 
 En jury bestående av ordförande och vice ordförande från föreningsrådet 

samt två tjänstepersoner från Kultur och Fritid bereder ärendet.  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vem som får priset.  
 Om det inte finns någon person som fullt ut uppfyller kriterierna kan 

kommunstyrelses arbetsutskott besluta att inget pris ska delas ut. 
 Utdelningen av priset sker på den årliga företagsgalan. 

 

 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-02-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 45 
Dnr KS/2022:167 
 
(KF) Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala 
näringslivet med anledning av coronaviruset 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens 
likviditet, 
 
att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 
31 december, 
 
att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av 
utställda fakturor vid behov, 
 
att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet 
på gator och torg, 
 
att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar,  
 
att reducera tillsynsavgiften för serveringstillstånd till 0 kr,  
 
att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån 
de berörs och fatta likalydande beslut, 
 
att kostnaderna för detta (163 tkr) belastar de generella KS-medel som 
avsatts i budget under kommundirektören till Medborgarservice, 
 
samt att åtgärderna ska gälla för perioden 1 januari – 31 december 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2020 och 2021 har kommunstyrelsen beslutat om olika åtgärder för att 
mildra de negativa effekterna för det lokala näringslivet med anledning av 
pandemin.  
 
Delar av näringslivet har vittnat om stora konsekvenser för verksamheten 
mot bakgrund av pandemin. Restriktionerna har tagits bort likväl förväntas 
konsekvenserna av pandemin påverka näringarna under en lång tid 
framöver, så kallad postcovid. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-02-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

För att ge de drabbade bästa möjliga förutsättningar att komma tillbaka efter 
två år av Pandemi behöver ett antal områden fortsätta att gälla även efter 
pandemin. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett antal åtgärder i 
syfte att mildra konsekvenserna i den mån det går för det lokala näringslivet 
i och med den uppkomna situationen.  
 
Beslutsmotivering 
Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels 
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till 
service i närområdet. Restriktionerna har tagits bort men konsekvenserna av 
pandemin har en fortsatt stor negativ påverkan för det lokala näringslivet. 
Lättnader är av största vikt för att fortsätta stötta företagen i Tierps 
kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet annat än indirekt. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka 
antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ingen markupplåtelseavgift för uteserveringar: ca 3 500 kr  
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 163 000 kr 
 
Kostnaderna föreslås att tas från generella KS-medel, ansvar 10101, 
verksamhet 0311 och aktivitet 079 som avsatts i budget under 
kommundirektören för ändamålet, till Medborgarservice ansvar 13105 
verksamhet 7722 med 163 000 kr och ansvar 13103 verksamhet 2101 med 3 
500 kr.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef Medborgarservice 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-09 2022:167  
  
   
  
    

 
 
Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala 
näringslivet med anledning av coronaviruset 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens 
likviditet, 
 
att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 
31 december, 
 
att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av 
utställda fakturor vid behov, 
 
att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet 
på gator och torg, 
 
att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar,  
 
att reducera tillsynsavgiften för serveringstillstånd till 0 kr,  
 
att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån 
de berörs och fatta likalydande beslut, 
 
att kostnaderna för detta (163 tkr) belastar de generella KS-medel som 
avsatts i budget under kommundirektören till Medborgarservice, 
 
samt att åtgärderna ska gälla för perioden 1 januari – 31 december 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2020 och 2021 har kommunstyrelsen beslutat om olika åtgärder för att 
mildra de negativa effekterna för det lokala näringslivet med anledning av 
pandemin.  
 
Delar av näringslivet har vittnat om stora konsekvenser för verksamheten 
mot bakgrund av pandemin. Restriktionerna har tagits bort likväl förväntas 
konsekvenserna av pandemin påverka näringarna under en lång tid 
framöver, så kallad postcovid. 
 



2 (2) 

 

   

För att ge de drabbade bästa möjliga förutsättningar att komma tillbaka 
efter två år av Pandemi behöver ett antal områden fortsätta att gälla även 
efter pandemin. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett antal 
åtgärder i syfte att mildra konsekvenserna i den mån det går för det lokala 
näringslivet i och med den uppkomna situationen.  
 
Beslutsmotivering 
Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels 
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till 
service i närområdet. Restriktionerna har tagits bort men konsekvenserna 
av pandemin har en fortsatt stor negativ påverkan för det lokala 
näringslivet. Lättnader är av största vikt för att fortsätta stötta företagen i 
Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas 
av beslutet annat än indirekt. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka 
antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ingen markupplåtelseavgift för uteserveringar: ca 3 500 kr  
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 163 000 kr 
 
Kostnaderna föreslås att tas från generella KS-medel, ansvar 10101, 
verksamhet 0311 och aktivitet 079 som avsatts i budget under 
kommundirektören för ändamålet, till Medborgarservice ansvar 13105 
verksamhet 7722 med 163 000 kr och ansvar 13103 verksamhet 2101 med 
3 500 kr.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef Medborgarservice 

 
I tjänsten  
 
Petra Kessler 
Näringslivsutvecklare 
Näringsliv och turism 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-02-10 KS/2022:114
  

  
   
  
    

 
 
Val av ersättare till krisledningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att till ersättare i krisledningsnämnden under perioden 8 mars 2022 till och 
med 31 december 2022 välja: 
 
Lotta Carlsberg (C) 
Alfred Mujambere (L) 
Linda Friberg (S) 
Torgny Helgesson (S). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 9 § i krisledningsnämndens reglemente består krisledningsnämnden 
av fem ledamöter och fyra ersättare varav en ledamot väljs att vara 
krisledningsnämndens ordförande och en ledamot väljs att vara vice 
ordförande. Ledamöter, ordföranden och ersättare i krisledningsnämnden 
ska ha motsvarande befattning i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Vid valet till krisledningsnämnden 2018 (kf § 156) valdes endast 
ledamöter, ordförande och vice ordförande.  
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Lönecentrum 
 Administrativ assistent Ledningsstöd 
 Säkerhetssamordnare 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-02-10 KS/2022:114
  

  
   
  
    

 
 
Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i 
jävsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna Henrik Sundins begäran om entledigande från sitt uppdrag 
som ledamot i jävsnämnden, samt 
 
att till ny ledamot i jävsnämnden under perioden 8 mars 2022 till och med 
den 31 december 2022 välja Xxx Xxx (M).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Henrik Sundin har den 9 februari 2022 inkommit med en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag i jävsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Inkommen begäran om entledigande 
 Nominering från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Lönecentrum 
 Administrativ assistent Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-21 KS/2022:73
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i 
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens 
diarieföringssystem.  
 
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på 
kommunens hemsida.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar och protokoll som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar och upprättade protokoll sedan utskicket av 

handlingar inför kommunfullmäktiges senast sammanträde. 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administrativ assistent 
Ledningsstöd 
Kommunstyrelsen 
 
 




