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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Torsdagen den 12 november 2020, kl 18.30   
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 
 
Demokraticafé och planerade föredragningar ställs in med anledning av Coronapandemin. 
Med anledning av Corona-pandemin/Covid-19 är antalet ledamöter reducerade till 17 st vid sammanträ-
det, detta har skett i samråd med kommunfullmäktiges gruppledare. 
Ledamöter/ersättare som inte tjänstgör vid sammanträdet kan följa mötet digitalt via kommunens hemsida! 
 
Hjo 2020-11-05 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Ann-Christine Fredriksson (M) och Kjell-Arne Green (S) utses 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
Ersättare: Ewa Forsberg Thorstenson (M) och Anders 
Karlsson (S). 
Justeringstid: Måndag 16 november 2020, kl 16.00. 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  

6. Revisorernas budget för år 2021 
Föredragande: Kommunfullmäktiges 
ordförande Michael Kihlström (Kd) 

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 700 000 kronor till 
kommunrevisionen för år 2021. 
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7. Budget och verksamhetsplan 2021 
– 2023 för Hjo kommun 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M)  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
- driftbudget för 2021 fastställs på politikområdesnivå samt 

för 2022 – 2023 på nämndnivå enligt föreliggande förslag till 
budget, 

- investeringsbudget 2021 samt investeringsplan för perioden 
2022 – 2025 fastställs enligt föreliggande förslag till budget 
på sidan 34, 

- resultatbudget för 2021 samt preliminär resultatbudget för 
perioden 2022 – 2023 fastställs enligt föreliggande förslag till 
budget, 

- kassaflödesbudget 2021 samt preliminär kassaflödesbudget 
för perioden 2022 – 2023 fastställs enligt föreliggande för-
slag till budget, 

- balansbudget 2021 samt preliminär balansbudget för peri-
oden 2022 – 2023 fastställs enligt föreliggande förslag till 
budget, 

- kommunstyrelsen äger rätt att under 2021 nyupplåna, d v s 
öka kommunens låneskulder med totalt 60 mnkr, 

- i budgeten angivna 20 prioriterade mål för fullmäktige fast-
ställs, samt 

- nuvarande skattesats 21:57 bibehålls. 
8. Avfallshantering Östra Skaraborg: 

Delårsrapport 2020 
Ansvarig politiker: Direktionens leda-
mot Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna delårsrapport 202 för Avfallshantering Östra Skara-
borg. 

9. Brandskyddspolicy för kommunal 
verksamhet inklusive bolag och för-
bund inom Skövde, Mariestad, Hjo, 
Tibro, Karlsborg, Töreboda och 
Gullspångs kommuner 
Ansvarig politiker: Direktionens leda-
mot Britt-Marie Sjöberg (C) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet för Hjo kom-
mun. 

10. Plan- och bygglovtaxa – taxa för 
bygglov, nybyggnadskartor och 
strandskyddsbestämmelser m m  
Ansvarig politiker: Byggnadsnämndens 
ordförande Björn Bröne (L) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
Plan- och bygglovtaxa – taxa för bygglov, nybyggnadskartor 
och strandskyddsbestämmelser m m  

11. Redovisning av inte slutberedda 
motioner 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
lägga redovisningen till handlingarna. 
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12. Kommunfullmäktiges sammanträ-
den under år 2021 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- sammanträda följande datum under år 2021: 

25 februari 
15 april 
20 maj 
23 juni 
9 september 
7 oktober 
11 november 
9 december 

- fullmäktiges sammanträden ska i första hand hållas i Lilla 
Park, Kulturkvarteret och som regel inledas kl 18.30, samt 

- sammanträdena ska kungöras på kommunens hemsida och i 
Hjo Tidning. 

13. VA-taxa för Hjo kommun att gälla 
fr o m 2021-01-01 
Ansvarig politiker: Tekniska utskottets 
ordförande Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-
taxan höjs enligt förvaltningens förslag att gälla fr o m 2021-
01-01. 

14. Avgifter för Hjo kommuns små-
båtshamn: Revidering 
Ansvarig politiker: Tekniska utskottets 
ordförande Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för 

båtplatser, sommaruppställning och gästhamnsavgift Hjo 
kommuns småbåtshamn, att gälla från 2021-01-01, samt 

- fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för 
vinteruppställning att gälla från 2021-09-01. 

15. Valärenden 
 

 

16. Nya motioner att anmäla  

17. Anmälningsärenden  
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Enhet 

Presidium 

Datum 

2020-10-16 

Dnr 

2020-22 

Handläggare 

Michael Kihlström 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, www.hjo.se 

Revisorernas budget för år 2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 700 000 kronor till kommunrevisionen för år 2021. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidium jämlikt 11 kap. 8 § 
kommunallagen. Det är således presidiet som lämnar förslag till budget för kommunfullmäktige att 
ta ställning till. Revisonens budget behandlas som ett eget budgetärende. 

Anledningen till detta förfarande är att stärka revisionens oberoende i förhållande till 
kommunstyrelsen som har att bereda budgeten i övrigt. 

Kommunens revisorer ska i sin granskning biträdas av sakkunniga. Revisorerna väljer själva dessa 
och anlitar dem i den omfattning som behövs för att kunna fullgöra en granskning av kommunens 
verksamhet i enlighet med god revisionssed. 

Budgeten har räknats upp med två procent jämfört med föregående år. Samtidigt förväntas även 
revisionen att omfattas av generellt effektivitetsbeting och besparingar vilket sammantaget innebär 
att ramen lämnas oförändrad jämfört med 2020. 

Michael Kihlström Jörgen Fransson 

Kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktiges vice ordförande 
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 Enhet                                                

Ekonomi 
Datum                                               Dnr 

2020-10-26               2020-22 
 

 
 

 

 

Handläggare 

Lennart Andersson 
 

 

 

Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023 för Hjo kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- driftbudget för 2021 fastställs på politikområdesnivå samt för 2022 – 2023 på nämndnivå enligt 
föreliggande förslag till budget, 

- investeringsbudget 2021 samt investeringsplan för perioden 2022 – 2025 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget på sidan 34, 

- resultatbudget för 2021 samt preliminär resultatbudget för perioden 2022 – 2023 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

- kassaflödesbudget 2021 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2022 – 2023 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

- balansbudget 2021 samt preliminär balansbudget för perioden 2022 – 2023 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget, 

- kommunstyrelsen äger rätt att under 2021 nyupplåna, d v s öka kommunens låneskulder med 
totalt 60 mnkr, 

- i budgeten angivna 20 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

- nuvarande skattesats 21:57 bibehålls. 

Sammanfattning 
Alliansen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan 2021 – 2023 för Hjo kommun. 

 
 
 
Lennart Andersson 
Ekonomichef 



Hjo 201026 

 

Fackförbunden Vision och Kommunal samt SACO i Hjo har följande synpunkter kring det förslag till 
budget som presenterades för oss den 26 oktober 2020: 

Fackförbunden i Hjo är medvetna om den kris vi befinner oss i och det osäkra ekonomiska läget både 
i Hjo, Sverige och världen. Vi arbetar dock för våra medlemmar, dvs de som ser till att vår välfärd 
fungerar och de behöver ha tillräckligt med resurser för att kunna utföra sina viktiga arbeten. De 
senaste månadernas Coronaepidemi har satt fokus på de viktiga arbetsuppgifter som utförs bland 
annat ute i kommunerna, vi har också sett konsekvenser av att vi inte satsar tillräckligt på dessa 
medarbetare, både lönemässigt men också med att locka till oss kompetent personal och ge dem bra 
anställningsvillkor. 

När det gäller Hjo ser vi att budgeten är underfinansierad och det gör oss oroliga inför framtida 
utmaningar. Vi är glada för att betinget har sänkts från över 12 miljoner till 5 men att lägga ett 
effektiviseringsbeting på 1% är väldigt mycket pengar som ska sparas in, utan att vi har sett 
ordentliga analyser på hur det kommer att slå mot våra verksamheter och anställda.   

Vi har bett att få redovisat de tidigare effektiviseringskrav som funnits på verksamheterna, hur de har 
gjorts och vad resultatet har blivit. Eftersom det här kravet på 1% att spara bara är legitimt om det 
fungerar som just effektivisering anser vi. 

För att hänga med i konkurrensen om kompetent arbetskraft som ska ge service åt Hjos medborgare 
behöver vi både se över vår ekonomi och vara sparsamma, men framför allt hitta nya sätt att ge den 
välfärd många av våra medlemmar gör/ger varje dag på sina arbeten. Det kommer vi inte att nå 
genom höga effektiviseringsbeting. Vi behöver tillräckligt med resurser för att skapa den effektiva 
organisation som framtiden kräver.  2021 års budget kommer medföra att personal får sluta/tjänster 
inte bemannas när de blir vakanta. Fackförbunden anser inte att det behövs färre personal inom 
verksamheterna, däremot ser vi att omorganisationer kan vara nödvändiga för att möta framtidens 
nya och kanske annorlunda behov. 

Vi är inne i en period av nya tekniska lösningar som ställer krav på investeringar i form av it-utrusning 
i alla kommunens områden. Med nya sätt att arbeta behöver vi ny kompetens men också att den 
gamla vill och orkar stanna kvar. Det är en framgångsmetod att kombinera ny och gammal kunskap 
för att nå våra mål. 

Våra medlemmar vill ha en trygg och säker arbetsmiljö och det behöver vi arbeta tillsammans med i 
Hjo. Det gäller både fysisk och social arbetsmiljö. Här är det viktigt att se till att det finns kunskap och 
resurser.  

Våra medlemmar är redan hårt ansträngda av  mycket arbete, brist på personal både ordinarie och 
vikarier. Omorganisationer har gjorts och kommer att behöva göras. Det skapar stor oro bland våra 
medlemmar. 

Chefer inom flera områden men särskilt inom vård- och omsorg har alldeles för lite tid att vara 
närvarande chefer. Fackförbunden i Hjo anser att chefer ska ha goda förutsättningar för att kunna 
utöva och utveckla sitt ledarskap. Det kan handla om väl fungerande verksamhetssystem, 
personalansvar för ett rimligt antal medarbetare, tydliga mandat och administrativt stöd. Chefer ska 
ha tid och resurser att leda och förbättra verksamheten. Deras förutsättningar är en nyckel till 



arbetsplatsens möjligheter att fungera och utvecklas. Trots ökat antal verksamhetsresurser har 
enhetscheferna fortsatt hög arbetsbörda och lite tid för att leda verksamheterna.  

Vi ser att omorganisationer görs för tidigt, det blir tufft och svårarbetat när inte planer för 
omorganisationer är gjorda och implementerade i god tid. 

Allt fler kommuner sätter tak för hur många medarbetare en chef kan ha. 

Kommunal och SKRs överenskommelse om heltid som norm som ska vara klart 2021. Vi befarar att 
det ansträngda ekonomiska läget tvingar förvaltningar att snarare dra ner på tjänster än att övergå 
till heltid. 

I nuläget är det både svårt att rekrytera eller behålla personal på de tjänster som finns när andra 
kommuner anställer på heltid. Samtidigt som de personer, ofta kvinnor, som arbetar deltid på 
tjänster med redan låg lön kommer att ha mycket låga pensioner när de avslutar sitt arbetsliv. 

Våra medlemmar som arbetar inom elevhälsa, skola och socialtjänst ser en utveckling mot unga 
personer som tidigt hamnar i utanförskap och i längden genererar det förutom de stora personliga  
problemen även livslånga höga kostnader för olika insatser som kommunen tillhandahåller. Vi 
behöver ge dem som arbetar med dessa områden stort stöd och möjlighet att arbeta med en 
socioekonomisk modell. 

 

Kommunal i Hjo 

Vision i Hjo 

SACO i Hjo 

 

 

 

 



Hjo 2020-10-28 

Synpunkter gällande budget presenterad på CSG 2020-10-26  

De båda lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, är oroade över de besparingar görs i 
våra redan utsatta verksamheter. Vi är väl medvetna om den kris vi befinner oss i och det osäkra 
ekonomiska läget. Som förtroendevalda måste vi se till våra medlemmars arbetsbelastning i 
synnerhet och arbetsmiljö i allmänhet. Under de senaste åren har skolan varit utsatt för en 
konkurrenssituation vi tidigare varit förskonade från och som en liten kommun måste vi se till att 
vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsförhållanden och en positiv löneutveckling. Både för 
nyanställda och för lojala arbetstagare.  

Vi har under flera år påtalat att budgeten är underfinansierad och det gör oss oroliga för de 
utmaningar vi har framför oss. I likhet med Kommunal och Vision är vi glada över att betinget sänkts 
från 12 till 5 miljoner men att lägga ett effektiviseringsbeting på 1 % är väldigt mycket pengar som 
ska sparas in. Det anser vi vara en besparing och inte en effektivisering. 

Vi önskar se hur utfallet blivit av de tidigare effektiviseringskrav/besparingar.  

 

 

Carina Bergh    Pär Bergström 

Lärarförbundet   Lärarnas Riksförbund 
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Väsentliga händelser 

Hittills har Coronapandemin haft måttlig perso-
nalpåverkan och inga störningar insamlingsverk-
samheterna har rapporterats.  

På återvinningscentralerna har avfallsmäng-
derna ökat markant under första halvåret. 
Tryckimpregnerat trä har exempelvis ökat med 
drygt 40 procent jämfört med samma period 
förra året. Permitteringar och ”hemester” är 
troliga orsaker till att betydligt fler besök har 
gjorts hittills i år. 

Projektet sortera säcken i Falköping har gått 
över förväntan och under perioden februari till 
maj har mängden brännbart restavfall minskat 
med 34 procent på Falevi ÅVC och 33 procent i 
Stenstorp. Det motsvarar nästan 200 ton och 
sammanlagt ca 155 tkr i minskade behandlings-
kostnader för förbränning. 

AÖS kundenkät har genomförts under våren 
och liksom förra gången blev resultatet mycket 
bra. 82 procent av kunderna i förbundet är 
nöjda eller mycket nöjda med avfallshante-
ringen.  

 

Förväntad utveckling 

Osäkerheten gäller fortsatt kring utvecklingen 
av Coronapandemin och dess påverkan på AÖS 
verksamheter. Ett större personalbortfall skulle 
kunna innebära störningar för både sophämt-
ning och tömning av enskilda avlopp samt öp-
pethållande på återvinningscentralerna.  

 

Resultat och prognos 

Resultatet för delåret är negativt -4,7 mnkr. Det 
är 0,6 mnkr bättre än det budgeterade 
resultatet om -5,3 mnkr.  

Prognosen för år 2020 visar på ett negativt 
resultat om ca -10 mnkr vilket är något bättre 
än det budgeterade resultatet om -10,6 mnkr. 
Den pågående pandemin kan dock komma att  
påverka verksamheten och orsaka ytterligare 
kostnader. 

AÖS föreslår årliga taxehöjningar för att minska 
det ekonomiska underskottet och på sikt uppnå 
ekonomi i balans.  
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  Förvaltningsberättelse 

 Foto: Andréas Spangenberg 
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Coronapandemin 

Hittills har Coronapandemin haft måttlig personalpåverkan och inga störningar insamlingsverksamheterna 
har rapporterats. Förvaltningen har arbetat med planering av verksamheten utifall ett större personalbort-
fall skulle inträffa både i egen regi och hos entreprenörerna. Regelbundna avstämningsmöten med personal 
i egen regi och entreprenörerna genomförs och lägesrapporter lämnas varje vecka. Lägesrapporter har 
också lämnats till medlemskommunerna och miljömyndigheterna. 

På återvinningscentralerna har avfallsmängderna ökat markant under första halvåret. Tryckimpregnerat trä 
har exempelvis ökat med drygt 40 procent jämfört med samma period förra året. Permitteringar och ”he-
mester” är troliga orsaker till att betydligt fler besök har registrerats hittills i år.  

Ett flertal arbetsmiljöåtgärder har också genomförts. Exempel på åtgärder är förändringar i gruppstorlekar 
för utbildning av grönt kort, anskaffning av utrustning för att säkerställa bra handhygien och skapa rutiner 
och riktlinjer för att underlätta fysisk distansering på arbetsplatsen. 

I vårens Avfallsnytt uppmärksamma-
des att AÖS fyller 20 år i år.  

Förbundet bildades år 2000 med tre 
medlemskommuner och har sedan 
stadigt vuxit till i nuläget nio kom-
muner.  

Sedan starten har utvecklingen inom 
avfallsområdet gått framåt i snabb 
takt både när det gäller teknik och 
sätten på vilka saker återvinns. Nu-
mera blir matavfall drivmedel och 
återvinningscentraler kan besökas 
alla dagar i veckan mellan kl. 7-21. 

Kraven på sortering blir allt större på 
våra kunder då sorteringskvalitén är 
avgörande för återvinningsgraden. 
För närvarande materialåtervinns ca 
42 procent av hushållsavfallet. Re-
dan år 2025 ska återvinningen vara 
minst 55 procent enligt nytt avfalls-
direktiv från EU. 

AÖS 20 år ! 
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Sortera säcken 

Projektet ”sortera säcken” har pågått i Falkö-
pings kommun på Falevi ÅVC och Stenstorps ÅVC 
sedan den 3 februari i år.  

Bakgrunden till projektet handlar om att för-
bättra sorteringskvalitén på det brännbara rest-
avfallet som lämnas på återvinningscentralerna. 
Plockanalyser visar att mellan 20-45 procent av 
det brännbara restavfallet är felsorterat. 

Det felsorterade avfallet skulle istället kunna 
återvinnas om det läggs i rätt behållare på åter-
vinningscentralen. Det handlar ofta om elektro-
nik, farligt avfall och framför allt förpackningar 
som felaktigt slängs i det brännbara restavfallet. 

Om avfallet är rätt sorterat påverkas inte bara 
återvinningsgraden positivt utan även miljön. 
Felsorteringarna leder också till onödiga och dyra 
behandlingskostnader som beräknas uppgå till ca 
1,5 mnkr per år.  

 

Sortera säcken innebär helt enkelt att inga säckar 
får slängas i containern för brännbart restavfall. 
Allt innehåll i säckarna måste sorteras och läggas 
i rätt container för vidare behandling. 

Så här långt visar sig projektet vara en succé. Un-
der perioden februari till maj har mängden 
brännbart restavfall minskat med 34 procent på 
Falevi ÅVC och 33 procent i Stenstorp. Det mots-
varar nästan 200 ton och sammanlagt ca 155 tkr i 
minskade behandlingskostnader för förbränning. 

Rickard Ahlstedt, platsansvarig i Falköping, tycker 
att införandet har gått bra. ”Det har handlat 
mycket om att prata och förklara när kunderna 
kommer med sina säckar” säger Rickard. 

Utvärdering av projektet sker efter sommaren 
och som det ser ut nu kommer hanteringen att 
införas på fler återvinningscentraler i förbundet. 

Visste du att… 
 

Inom AÖS ger varje person  
upphov till 478 kg avfall per år…? 

Foto: Magnus Johansson 
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AÖS kundenkät 2020 

 

AÖS kundenkät genomförs vart tredje år och 
även denna gång blev resultatet mycket bra.  

82 procent av kunderna i förbundet är nöjda el-
ler mycket nöjda med avfallshanteringen. Vid 
förra undersökningen 2017 uppgick resultatet till 
83 procent. Målsättningen är att nå 85 procent 
nöjda kunder.  

Undersökningen består av olika delar bland 
andra sophämtning, återvinningscentraler, in-
formation och kundtjänst. Den sammanfattande 
nöjdheten med sophämtning uppgår till 87 % och 
återvinningscentraler till 88 % vilket överstiger 
målvärdet 85 %.  

 

 

Områdena kundtjänst (70 % nöjdhet) och inform-
ation (73 % nöjdhet) når inte målet även om nöjd-
heten med information har ökat jämfört med 
förra undersökningen. Undersökningen visar sam-
tidigt att endast ett fåtal av de tillfrågade (ca 1 %) 
har varit i kontakt med kundtjänst och då främst 
gällande missad hämtning eller fakturafråga. 

Information om taxor och avgifter framstår som 
ett förbättringsområde enligt undersökningen. 

Under våren har AÖS kundenkät genomförts och 
resultatet är återigen mycket bra. 

82 procent nöjda kunder! 
 

Ordmolnet högst upp på sidan är en sam-
manställning av hur de som svarat på enkäten 
beskriver AÖS. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya avtal för behandling av matavfall och 
brännbart restavfall 

De nuvarande koncessionsavtalen med Falkö-
pings kommun och Skövde energi upphör den 31 
augusti och därför har behandling av matavfall 
respektive brännbart restavfall upphandlats un-
der första halvåret.  

För AÖS innebär upphörande av koncessionen 
att intäkterna för behandlingsavgifterna kommer 
att styras om från de behandlande anläggning-
arna till AÖS. Omsättningen kommer därför att 
öka från och med september. Samtidigt kommer 
kostnaderna för behandling av mat- och restav-
fall att belasta AÖS.  

De nya avtalen innebär lägre kostnad för be-
handling av matavfall trots högre transportkost-
nad då anläggningen ligger längre bort. Behand-
ling av brännbart restavfall blir dyrare än tidigare 
men behandlas vid samma anläggning som förut. 

Avfallstaxan 

Sedan år 2013, efter en dom i Högsta förvalt-
ningsdomstolen, får inte kommunen delegera 
beslut om taxa och föreskrifter till ett kommunal-
förbund. Det innebär att samtliga fullmäktige i 
AÖS nio medlemskommunerna måste fatta lika-
lydande beslut för att avfallstaxan ska träda i 
kraft.  

AÖS har enligt plan sedan 2013 gjort årliga nega-
tiva resultat som inte återställts utan istället 
minskat det egna kapitalet. Möjligheten till fort-
satt finansiering via eget kapital är begränsad 
och därför kommer årliga avgiftshöjningar att fö-
reslås tills ekonomin är i balans.  

 

 
Förbränningsskatt 

Regeringen beslutade i november 2019 om att 
införa skatt på avfall till förbränning. Fullt ut-
byggd år 2022 beräknas skatten öka AÖS kostna-
der med ca 7 mnkr.  

Foto: Fredrik Eriksson 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 

 

 
 

 

 

 

 

Måluppfyllelse 2020 

 

 

 

 

Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 
 

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 
Mängden insamlat matavfall ska uppgå till minst 50 % av 
allt matavfall som uppstår. 
 

 
Målet är inte uppnått. 
AÖS samlar in 49,7, % av det matavfall som uppstår.  
Mängderna insamlat matavfall är ungefär samma som 
föregående år. Något mindre mängder matavfall från 
kommunala skolor vilket bedöms vara en effekt av Co-
rona.  
 

 
Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98 procent vid 
varje fastighet. 
 

 
Målet är inte uppnått.  
Vid kvalitetskontroller konstateras att renhetsgraden 
understiger 98 procent vid vissa fastigheter. 
 

Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor ut-
sträckning som möjligt 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 
Minst 5 % av mängden slam från enskilda avloppsanlägg-
ningar ska hanteras via olika lokala lösningar. 
 

 
Målet är uppnått. 
15 % av det insamlade slammet har hanterats via olika 
lokala lösningar som exempelvis i avvattningsverk. 
 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Nedan följer en avstämning av AÖS mål och  
måluppfyllelse för år 2020.  

Efter första halvåret är tre av sju mål uppfyllda. 
Mål om insamlad mängd matavfall ligger på 
gränsen att bli uppfylld och förhoppningsvis kan 
det uppnås till årsskiftet. 
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Kund 
Övergripande mål 

 
Aktuell och lättillgänglig information om AÖS miljö-
drivna avfallshantering och kundens bidrag till 
denna  
(”alla måste förstå – alla måste vara med”) 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 
Nöjd kundindex ska vara minst 85 %. 
 

 
Målet är inte uppnått.  
Resultatet i kundundersökningen för år 2020 uppgår till 82 
procent nöjda kunder. 
 

Kund 
Övergripande mål 

 
God service och hög tillgänglighet 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 
Grönt kort införs på minst en ÅVC. 

 
Målet är uppnått. 
Grönt kort vid Odenslund ÅVC startade i april. 
 

Medarbetare 
Övergripande mål 

 
Vara en attraktiv arbetsgivare 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 
Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara minst 85. 

 
Målet är inte uppnått. 
Resultatet i enkäten som genomfördes under hösten 2019 
uppgår till 79. Det är en klar förbättring jämfört med förra 
undersökningen som var 58.  
 

Ekonomi 
Övergripande mål 

 
Ekonomi i balans 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 
Soliditeten understiger inte 35 %. 
 

 
Målet är uppnått.  
Soliditeten är 50 % och överstiger därmed det finansiella 
målet. 
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Drift- och investeringsredovisning 
 

Kostnader per verksamhet Kostnader utfall tkr  
jan-jun 2020 

Kostnader budget tkr  
jan-jun 2020 

Avvikelse tkr 

Direktion 155 252 97 

Administration 8 859 9 550 691 

ÅVC 19 175 20 550 1 375 

Enskilda avlopp 8 427 7 518 -909 

Sophämtning 30 320 33 465 3 145 

Summa renhållningsuppdrag 66 936 71 335 4 399 

Verksamhetsavfall 408 495 87 

Sluttäckning  5 655 990 -4 665 

Summa 72 999 72 820 -179 

Resultat och prognos 

Resultatet för delåret är negativt -4,7 mnkr. Det 
är 0,6 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 
om -5,3 mnkr. Soliditeten uppgår till 50 procent 
vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. 

AÖS föreslår årliga taxehöjningar för att minska 
det ekonomiska underskottet och på sikt uppnå 
ekonomi i balans.  

Intäkterna för renhållningsuppdraget uppgår till 
62,8 mnkr vilket är mer 3,2 mnkr mindre än 
budgeterat. Avvikelsen beror till del på att 
sommartömningarna faktureras i efterskott. 
Intäkterna kommer att öka under andra halvåret 
när koncessionsavtalen upphör och 
behandlingsavgifterna tillfaller AÖS. 

Kostnaderna för renhållningsuppdraget uppgår 
till 67 mnkr och det är 4,4 mnkr mindre än bud-
geterat. Avvikelsen beror framför allt på att be-
handlingskostnader för mat- och restavfall kom-
mer öka under andra halvåret när koncessionen 
upphör och de nya avtalen träder i kraft. 

 

På återvinningscentralerna har effekterna av Co-
ronapandemin medfört ökade avfallsmängder 
under första halvåret jämfört med tidigare år. 
Det är främst brännbart restavfall, tryckimpreg-
nerat trä och farligt avfall som ökat vilket inne-
bär ökade transport- och behandlingskostnader. 
Samtidigt sjunker marknadspriserna på träavfall, 
wellpapp och skrot.  

Antalet tömningar av enskilda avlopp har varit 
betydligt fler än samma period föregående år. 
På grund av pandemin har troligtvis fler varit 
hemma eller vistats i sina sommarstugor under 
våren vilket medfört fler tömningar. 
Eftersläpning i faktureringen gör att 
verksamheten går med tillfälligt underskott.  

Både sluttäckning och hantering av 
verksamhetsavfall beräknas gå enligt budget vid 
årets slut. 

Prognosen för år 2020 visar på ett negativt 
resultat om ca -10 mnkr vilket är något bättre än 
det budgeterade resultatet om -10,6 mnkr. Den 
pågående pandemin kan dock komma att  
påverka verksamheten och orsaka oförutsedda 
kostnader. 
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Intäktsredovisning Intäkter tkr  
jan-jun 2020 

Intäkter budget tkr  
jan-jun 2020 Avvikelse tkr 

Försäljning och mottagningsavgifter -4 108 -2 850 1 258 

Hämtningsavgifter -27 168 -32 650 -5 482 

Grundavgifter -21 049 -21 000 49 

Miljöstyrande avgifter flerbostadshus -1 890 -1 700 190 

Latrinavgifter -176 -280 -104 

Slamtömningsavgifter -7 599 -7 298 301 

Övrigt -835 -264 571 

Summa renhållningsuppdrag -62 825 -66 042 -3 218 

Intäkter verksamhetsavfall  -407 -495 -88 

Intäkter sluttäckning -5 035 -990 4 045 

Summa -68 267 -67 528 739 

 

Verksamhet Utfall jan-jun 2020 Budget jan-jun 2020 Avvikelse tkr 

Summa intäkter -68 267 -67 528 739 

Summa kostnader 72 999 72 820 -179 

Resultat -4 732 -5 292 560 

 
 

 

 

 

 

Investeringar (mnkr) Budget 2020 Utfall 2020-06-30 Utfall 2019-12-31 

Sopbilar 6,1 0 0 

Maskiner 3,9 1,9 0 

Grönt kort 1,0 0,4 1,5 

Inventarier 1,3 0,2 8,8 

Summa 12,3 2,5 10,3 

Intäkter under första halvåret 2020 

Investeringsredovisning jan-jun 2020 

Under första halvåret Odenslunds ÅVC färdigställts för Grönt kort vilket bland annat inneburit investeringar 
i utrustning för dynamisk vägning. En ny teleskopslastare till Falevi ÅVC i Falköping har köpts in och den 
gamla maskinen har sålts. Under hösten väntas ytterligare en teleskoplastare och en sopbil till 
verksamheterna i Skövde. Omställning till sidlastning i Mariestad är fördröjt och därför har inga sopbilar dit 
beställts är. 
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Bedömning av balanskravsresultat 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förväntad utveckling 
 

  

Skatt på avfallsförbränning 

Skatt på avfall som behandlas i förbränningsan-
läggningar höjs som planerat till 100 kr per ton 
år 2021 och 125 kr per ton 2022. Kostnader för 
skatten under 2021 beräknas till mellan fem och 
sex mnkr för AÖS del. 

 

Frival för yrkesmässiga verksamheter 

Regeringen har tillsatt en utredning om så kallat 
frival för yrkesmässiga verksamheter. Utred-
ningen ska ta fram förslag till lösningar som ökar 
möjligheten för dessa verksamheter att ta hand 
om sitt kommunala avfall. Uppdraget ska redovi-
sas i april 2021. 

I praktiken skulle ett frival kunna innebära att fö-
retag kan välja valfri entreprenör på marknaden 
att hämta det kommunala avfallet som AÖS idag 
har monopol på att hämta.  

 

Corona – effekter för verksamheten 

Osäkerheten är stor kring den fortsatta utveckl-
ingen av Coronapandemin och dess påverkan på 
AÖS verksamheter. Ett större personalbortfall 
skulle kunna innebära störningar för både sop-
hämtning och tömning av enskilda avlopp samt 
öppethållande på återvinningscentralerna.  

Till följd av pandemin har det skett en nedgång i 
marknadspriserna för avfallsslagen skrot, trä och 
wellpapp. En fortsatt nedgång eller samma pris-
nivå kommer att märkas då avtalen i närtid kom-
mer att omförhandlas med lägre intäkter som 
följd. 

Med hänsyn till den goda finansiella ställningen 
bedöms det finnas synnerliga skäl att inte 
återställa det negativa resultatet. Planerade 
årliga avgiftshöjningar och kostnadsbesparingar 
ska ge ett resultat i balans. 

 

Bedömning av balanskravsresultatet utifrån 
helårsprognosen 

Helårsprognosen visar på ett underskott om -10 
mnkr. Underskottet är planerat och är i linje med 
direktionens beslut att finansiera införande av 
matavfallsinsamling med det egna kapitalet. 

AÖS har fortsatt en god finansiell ställning med 
en soliditet klart över målet om 35 procent och  
33 mnkr i eget kapital. 

Skrotat producentansvar för returpapper 

Regeringen föreslår att kommunerna ska ta över 
insamlingen av returpapper från 1 januari 2022 
och upphäver därmed producentansvaret. För-
slaget är nu ute på remiss och beslut väntas un-
der hösten.  

 

Mål om matavfall 

AÖS har som mål att samla in 50 procent av det 
matavfall som uppstår. Vid halvårsskiftet ham-
nar resultatet precis under målet vilket till del 
beror på effekter från pandemin.  

Andelen insamlat matavfall behöver öka för att 
nå målet. Det finns olika sätt att öka in-
samlingen men det kräver noggrant övervä-
gande för att inte riskera kvalitén på matavfallet 
som i sin tur riskerar användningen av materi-
alet. 



 

15 
 

 

Resultaträkning 

 
 
 

Tkr  Not 2020-06-30 Budget  
2020 

Prognos 
2020 

2019-06-30 

  
    

Intäkter 
 

  136 200  
Grund- och hämtningsavgifter 

 
57 882 125 855  53 592 

Övriga intäkter 2 10 385 9 200  9 784   
    

Kostnader 
 

  -146 300  
Övriga externa kostnader  3, 4 -52 651 -101 950  -47 784 
Personalkostnader 5 -16 743 -35 380  -16 491  
      
Avskrivningar 6 -3 605 -8 310  -2 730 
      
Verksamhetens resultat 

 
-4 732 -10 585 -10 100 -3 629   

      
    

Finansnetto 
 

    
Finansiella intäkter 

 
0   1 

Finansiella kostnader 
 

0   -   
    

ÅRETS RESULTAT 
 

-4 732 -10 585 -10 100 -3 628 
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Balansräkning 
Tkr Not 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 
  

   
TILLGÅNGAR 

 
   

  
   

Anläggningstillgångar 
 

   
     
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 7 3 825 4 144 4 467 
Maskiner 8 696 1 256 1 693 
Inventarier 9 4 848 2 898 2 134 
Bilar och andra transportmedel 10 13 257 15 655 8 666 
Summa anläggningstillgångar 

 
22 626 23 953 16 960   

   
Omsättningstillgångar 

 
   

     
Fordringar     
Kundfordringar   24 132 22 804 27 248 
Övriga fordringar 

 
336 0 2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

1 469 2 527 3 965 
Summa fordringar  25 937 25 331 31 215 
     
Kassa och bank   17 177 29 795 26 908 
     
Summa omsättningstillgångar 

 
43 114 55 126 58 123   

   
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
65 740 79 079 75 083   

     
   

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

     
   

Eget kapital 
 

   
Årets resultat  -4 732 -5 383 -3 628 
Övrigt eget kapital 

 
37 926 43 309 43 309 

Summa eget kapital 
 

33 194 37 926 39 681 
     
Skulder 

 
   

Kortfristiga skulder 
 

   
Leverantörsskulder 

 
16 270 22 492 17 876 

Övriga skulder 11 4 644 4 960 4 935 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 11 632 13 700 12 591 
Summa kortfristiga skulder 

 
32 546 41 152 35 402   

   
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
65 740 79 078 75 083 

 
Ställda säkerheter Inga Inga Inga  
        
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga  
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Kassaflödesanalys 
 

Tkr 2020-01-01 
2020-06-30 

2019-01-01 
2019-12-31  

  
Den löpande verksamheten   
Årets resultat -4 732 -5 383 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
Av- och nedskrivningar 3 605 5 524 
Övriga ej likviditetspåverkande poster 75 0 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 052 141  

  
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -608 6 510 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -8 606 1 066 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 266 7 717  

   
  

Investeringsverksamheten    
  

Investering i materiella anläggningstillgångar -2 518 -10 293 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 166 884 
Medel från investeringsverksamheten -2 352 -9 409  

   
  

ÅRETS KASSAFLÖDE -12 618 -1 692  
  

Likvida medel vid årets början 29 795 31 487 
Likvida medel vid årets slut 17 177 29 795 
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Noter och tilläggsupplysningar 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogö-
ras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

 

INTÄKTER 

Redovisning av intäkter 

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. För-
säljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.  

 

 

KOSTNADER 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-
skrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av pågående ar-
beten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponent-
avskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår AÖS verksamhet.  

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader/fastigheter  15-25 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  5-10 år 

 

Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när 
tillgången tas i bruk.  
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Pensioner 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för pensioner tryg-
gas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som kostnad innevarande år. 

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar 
och därmed också för finansiella leasingavtal. 

 

Redovisning av hyres-/leasingavtal 

Leasingavtal för bilar där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell leasing 
bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt är väsent-
ligt.  

 

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedöm-
ningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. 
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som 
under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovi-
sade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfal-
let kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regel-
bundet.  

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna inne-
bära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästa räkenskapsår. 

 

 
Not 2 Övriga intäkter 2020-06-30 2019-06-30   

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 3 718 3 052 
Intäkter övrig verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) 5 442 5 503 
Realisationsvinst 5 225 
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova) 1 220 1 005 
Summa 10 385 9 785 
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Not 3 Ersättning till revisorerna 2020-06-30 2019-06-30   
 

PwC   
Revisionsuppdraget 15 47 
Summa 15 47 

 

 

Not 4 Övriga externa kostnader 2020-06-30 2019-06-30   
 

Entreprenader 31 288 31 277 
Skatt på avfallsförbränning* 554 - 
Konsulttjänster 765 373 
Lokal- och markhyror 847 832 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 216 438 
Bränsle, energi och vatten 1 580 1 777 
Transporter 2 188 2 371 
Övriga lokal- och fastighetskostnader** 4 329 902 
Inköp av förbrukningsinventarier och material** 4 117 2 003 
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier 1 953 3 260 
Administrationskostnader 3 740 3 595 
Realisationsförluster 80 0 
Övriga verksamhetskostnader 994 957 
Summa 52 651 47 785 

 
*Från 1 april 2020 utgår skatt med 75 kr per ton på material till förbränning. 
** Kostnader för sluttäckningsarbete varierar över tid beroende på aktuell sluttäckningsfas. 

 

Not 5 Personalkostnader 2020-06-30 2019-06-30   
 

Arvoden 103 136 
Löner 12 367 11 591 
Kostnadsersättningar 23 23 
Sociala avgifter 3 186 3 734 
Pensionskostnader 852 756 
Personalsociala kostnader 211 250 
Summa 16 742 16 490 

 

 

Redovisning av sjukfrånvaro (% av total arbetad tid) 2020-06-30 2019-06-30 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

7,4 % 6,0 % 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer 

23,3 % 27,4 % 

Sjukfrånvaro för kvinnor 10,2 % 9,3 % 

Sjukfrånvaro för män 5,9 % 4,0 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 7,1 % 8,4 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 7,8 % 3,5 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 7,6 % 6,3 % 
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Not 6 Avskrivningar  2020-06-30 2019-06-30   
 

Fastigheter 319 318 
Maskiner 402 431 
Inventarier 555 244 
Bilar och andra transportmedel 2 329 1 737 
Summa 3 605 2 730 
   
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år   
Byggnader 11 år  
Maskiner, inventarier och fordon 6 år  

 

 

Not 7 Byggnader och mark 2020-06-30 2019-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Summa utgående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 440 -1 800 
Årets avskrivningar -319 -318 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -2 759 -2 118 
   
Summa utgående redovisat värde 3 825 4 466 

 

 

Not 8 Maskiner  2020-06-30 2019-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 10 025 10 025 
Försäljningar/utrangeringar -1 185  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 840 10 025 
     
Ingående avskrivningar -8 769 -7 901 
Försäljningar/utrangeringar 1 027  
Årets avskrivningar -402 -431 
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 144 -8 332 
     
Summa utgående redovisat värde 696 1 693 

 

 

Not 9 Inventarier 2020-06-30 2019-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 5 487 3 945 
Investeringar 2 518 506 
Försäljningar/utrangeringar -31  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 974 4 451 
     
Ingående avskrivningar -2 589 -2 074 
Försäljningar/utrangeringar 17  
Årets avskrivningar -555 -244 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 127 -2 318 
     
Summa utgående redovisat värde 4 847 2 133 
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Not 10 Bilar och andra transportmedel 2020-06-30 2019-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 32 595 31 980 
Försäljningar/utrangeringar -470 -8 136 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 125 23 844 
     
Ingående avskrivningar -16 940 -20 692 
Försäljningar/utrangeringar 400 7 252 
Årets avskrivningar -2 329 -1 737 
Utgående ackumulerade avskrivningar -18 869 -15 177 
     
Summa utgående redovisat värde 13 256 8 667 

 

 

Not 11 Övriga kortfristiga skulder 2020-06-30 2019-06-30   
 

Momsskuld 3 644 3 759 
Sociala avgifter 486 644 
Personalens källskatt  514 532 
Summa 4 644 4 935 

 

 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-06-30 2019-06-30  
 

Upplupna löner 551 57 
Upplupna semesterlöner 3 159 3 038 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 544 546 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 348 145 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 029 8 758 
Summa 11 631 12 591 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg översiktligt 
granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-06-30. Upp-
draget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett un-
derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål 
som direktionen fastställt.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten delvis är upprättad i enlighet med lagens krav och god re-
dovisningssed, se nedan avvikelser:  

• Bedömning i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer uppfyllas för år 
2020. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa det negativa 
resultatet och åberopat synnerliga skäl för detta samt i antagen budget budgeterat 
för ett negativt resultat. I antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till 
förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna kapitalet 

• Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter delårspe-
riodens slut. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att: 

• två av verksamhetsmålen är uppfyllda. 

• de fyra återstående verksamhetsmålen prognostiseras inte gällande utfall per de-
cember 2020 varför vi inte kan uttala oss om huruvida de är förenliga eller inte för-
enliga med de av direktionen fastställda mål för 2020.  
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens be-
handling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 
Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisionen ska lämna till direkt-
ionen och respektive fullmäktige i medlemskommun.  

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-
munalförbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god eko-
nomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsre-
dovisning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 
• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 
• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 

för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kom-
mer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 
• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR) R17, Delårsrapport 
• Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
• Direktionens anvisningar avseende delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 
Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-06-30, 
• förvaltningsberättelsens innehåll, 
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• hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är fören-
ligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmäss-
iga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda brister kan före-
komma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-
fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2020-09-21. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 
2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni 2020. I delårsrapporten 
redovisas ett periodresultat på – 4 732 tkr (- 4 671tkr ). Direktionen överlämnar inte rap-
porten inom lagstadgad tid till fullmäktige i förbundets respektive medlemskommuner. 

Förvaltningsberättelse 

Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen omfat-
tar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovis-
ning (R17 Delårsrapport). Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av vä-
sentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrap-
porten upprättats. Som väsentlig händelse nämns bland annat Covid-19 påverkan på 
förubundet. Det framhålls att förvaltningen arbetat med planering av verksamheten om ett 
personalbortfall skulle inträffa. Avstämningsmöten sker med personal i egen regi och för-
bundets entreprenörer och lägesrapporter lämnas varje vecka.  

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet ut-
ifrån god ekonomisk hushållning beskrivs.  

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 
löpande verksamheten lämnas i delårsrapporten. Det prognostiserade resultatet uppgår 
till ca -10 mnkr vilket är ca 500 tkr bättre än budgeterat. 

I delårsrapporten lämnas ingen balanskravsutredning men förbundet gör en bedömning 
utifrån prognosen som visar på ett underskott på -10 mnkr. Direktionen har sedan 2012 
årligen beslutat att inte återställa det negativa resultatet och åberopat synnerliga skäl för 
detta samt i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat. I antagen budget åbero-
pas synnerliga skäl med hänsyn till förbundets goda finansiella ställning och avsikten att 
minska det egna kapitalet. Prognosen visar att förbundet inte kommer ha en ekonomi i 
balans för 2020. 

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt 
RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal 
i enlighet med rekommendationen. Resultat- och balansräkningen är i huvudsak upp-
ställda enligt LKBR, dock med viss avvikelse. 

En översiktlig beskrivning av kommunalförbundets drift- och investeringsverksamhet åter-
finnes i delårsrapporten. 

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.  
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Delårsrapporten omfattar vissa upplysningar som ska lämnas i not enligt RKR:s rekom-
mendation R17. Enligt delårsrapportens redovisningsprinciper framgår att det inte skett 
någon förändring mot bokslut 2019. Förklaring till eventuella säsongsvariationer, upplys-
ning om extraordinära poster eller effekter av ändrade uppskattningar lämnas inte särskilt 
i not då behov av detta inte anses föreligga. Förbundet har inga ansvarsförbindelser. No-
ter hänförliga till balansräkningen jämförs mot 2019-06-31 och inte 2019-12-31. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten delvis är upprättad i enlighet med lagens krav och god re-
dovisningssed, se nedan avvikelser:  

• Bedömning i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer uppfyllas för år 
2020. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa det negativa 
resultatet och åberopat synnerliga skäl för detta samt i antagen budget budgeterat 
för ett negativt resultat. I antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till 
förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna kapitalet 

• Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter delårspe-
riodens slut. 

2.2. God ekonomisk hushållning 
Direktionen har i verksamhetsplan 2020-2022 beslutatat om ett finansiellt mål och sex 
verksamhetsmål. 

2.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten gör förbundet bedömningen att det finansiella mål som som faställts för 
2020 är uppfyllt. Ingen bedömning görs mot helårsprognosen. 

Mål för verksamheten 

I delårsrapporten framgår sex verksamhetsmål. Förbundet gör bedömningen att två verk-
samhetsmål är uppfyllda och fyra verksamhetsmål som inte uppdyllda. För de mål som 
inte är uppfyllda görs ingen bedömning för prognostiserad måluppfyllele.  

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att: 

• två av verksamhetsmålen är uppfyllda 

• de fyra återstående verksamhetsmålen prognostiseras inte gällande utfall per de-
cember 2020 varför vi inte kan uttala oss om huruvida de är förenliga eller inte för-
enliga med de av direktionen fastställda mål för 2020.  

 

. 
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 Bedömningar utifrån  
revisionsfrågor 

 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten upprättats enligt 
lagens krav och god redovisningssed? 

Delvis uppfyllt 

Direktionen har inte 
fastställt delårsrap-
porten inom två må-
nader efter delårspe-
riodens slut och 
överlämnar inte rap-
porten inom lagstad-
gad tid till fullmäktige 
i förbundets respek-
tive medlemskom-
muner. 

 

  

Är resultaten i delårsrapporten fören-
liga med de av direktionen fastställda 
målen för god ekonomisk hushållning, 
det vill säga finns förutsättningar att 
målen kommer att uppnås? 

Ej uppfyllt 

I delårsrapporten har 
förbundet bedömt 
det finansiella målet 
som uppfyllt. 

I delårsrapporten har 
förbundet bedömt 
två verksamhetsmål 
som uppfyllda och 
fyra som ej upp-
fyllda. Det görs 
ingen bedömning 
över det prognosti-
serade utfallet per 
helår. 
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Uppdragsledare Johan Osbeck  Rebecka Äremann 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg. PwC ansvarar inte 
utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport. 
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Sidan 

1(1) 
Enhet 

Kansliet 

Datum 

2020-09-22 

Dnr 

KS 2020-000227 

Handläggare 

Christina Grahn 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se 

Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet inklusive bolag och 
förbund inom Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda 
och Gullspångs kommuner 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Brandskyddspolicy för kommunal 
verksamhet för Hjo kommun.  

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har utarbetat en kommungemensam brandskyddspolicy som 
överlämnas till samtliga sju medlemskommuner för antagande i respektive kommuns politiska 
organisation.  

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förslag till brandskyddspolicy för kommunal verksamhet. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Christina Grahn 
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Brandskyddspolicy 
 

 

Bakgrund 

Varje år omkommer cirka 100 personer i bränder. Merparten av de 
som omkommer i bränder är äldre personer och de flesta omkommer 
på grund av brand i bostaden. Ett brandförlopp kan gå snabbt och på 
bara några minuter kan ett rum vara rökfyllt. På den korta tiden är det 
inte säkert att räddningstjänsten hinner ta sig till platsen. Det är därför 
viktigt att byggnader har ett väl fungerande brandskydd. En stor del i ett 
bra brandskydd är ett systematiskt brandskyddsarbete. 

En brand innebär inte bara stor fara för människor utan kan även innebära 
omfattande skador på egendom och miljö. Skador på egendom drabbar 
många i form av kostnader för renovering och omflyttning av verksamhet, 
osv. Sannolikheten för uppkomst och konsekvenserna av brand minskar om 
varje verksamhet systematiskt arbetar med sitt brandskydd genom att t.ex. 
genomföra kontroller, utbildningar och övningar. 

Syfte 

Syftet med brandskyddspolicyn är att säkerställa att systematiskt 
brandskyddsarbete, SBA, bedrivs i kommunen samt att beskriva de 
övergripande förutsättningar och mål som styr arbetet.  

Brandskyddspolicyn syftar också till att likrikta det systematiska 
brandskyddsarbetet i samtliga Räddningstjänsten Östra Skaraborgs 
medlemskommuner.  

Viktigt 

Det är viktigt att brandskyddspolicyn är känd hos alla medarbetare, oavsett 
typ av tjänst, och gås igenom med nyanställda vid introduktion. 

 

VAD INNEBÄR SBA? 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att på ett strukturerat sätt 
planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp 
brandskyddsarbetet inom sin verksamhet. SBA ska vara integrerat i 
verksamhetens dagliga rutiner och följas upp. 
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Mål för kommunens brandskyddsarbete 

• Brand ska inte uppstå i kommunal verksamhet. Om brand ändå 
uppstår ska ingen omkomma eller skadas av branden och de 
ekonomiska skadorna ska begränsas.  

• Alla anställda ska ha förståelse och känna ansvar för brandskyddet i 
verksamheten. Medarbetare ska vara så insatta i brandskyddet att 
brister upptäcks och åtgärdas i det dagliga arbetet. 

• Kommunen ska skydda och förvalta kommunens fasta egendom med 
brandsäkerhet i beaktning. 

Lagstiftning 

Enligt lag om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som 
bedriver verksamhet i en byggnad ansvar för brandskyddet. Det innebär 
skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och 
för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder 
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador 
till följd av brand. 

För att uppfylla kraven i lagstiftningen ska ett systematiskt och kontinuerligt 
brandskyddsarbete som utgår från de risker som finns i verksamheten 
bedrivas. 

VISSTE DU ATT? 

På din arbetsplats ska du alltid ha tillgång till släckutrustning inom cirka 
25 meter. 
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Aktiviteter för att uppnå målen för brandskyddsarbetet 

Nedanstående aktiviteter ska minst genomföras för att uppfylla 
kommunens mål för brandskyddsarbetet. Vid behov ska verksamheten 
formulera egna aktiviteter, anpassade efter verksamheten, för att nå målen. 

• Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 

 För varje verksamhet ska det finnas en dokumenterad 
brandskyddsorganisation där ansvarsfördelning gällande brandskyddet 
framgår. 

• Brister i brandskyddet ska upptäckas och åtgärdas 

 Brandskyddet ska kontrolleras regelbundet av verksamheten och 
fastighetsägaren och dokumenteras. Det ska finnas rutiner för 
åtgärdande av brister samt för uppföljning av brister.  

• Medarbetare ska utbildas och övas 

 Medarbetare ska utbildas och övas regelbundet för att kunna 
förebygga brand och agera i händelse av brand. Utbildning och övning 
ska vara anpassad efter verksamhetens förutsättningar. Nyanställda 
och vikarier ska utbildas vid anställning. Genomförd utbildning och 
övning samt plan för kommande utbildning och övning ska 
dokumenteras.  

• Information ska ges till skolelever 

 Brandinformation, anpassad efter åldersgruppen, ska regelbundet ges 
till skolelever. 

• Risk för anlagda bränder ska minskas 

 Risk för anlagda bränder minskas genom t.ex. planering av 
byggnadsutformning, inte förvara brännbart material vid fasad, 
takfotsdetektering samt kontroller av brandskyddet. Eventuella 
händelser där brand misstänks vara anlagd eller försök till anlagd brand 
har skett ska polisanmälas  

• Rapportering av inträffades incidenter  

 Rutiner ska finnas för att rapportera och följa upp incidenter som t.ex. 
skadegörelse och bränder. 

 
 

ÄR DU CHEF? 

Då är du ansvarig för brandskyddet. 
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Organisation och ansvar 

Övergripande ansvar för kommunens systematiska 
brandskyddsarbete har den högste tjänstemannen, dvs. 
kommunchef, kommundirektör eller motsvarande. 

Befogenheter för att bedriva brandskyddsarbetet ska 
delegeras skriftligt i linjeorganisationen. Det ska finnas 
minst ett utsett brandskyddsombud för varje 
verksamhet eller fastighet och samtliga medarbetare 
ska känna till vem det är. Det är en förutsättning att 
chefer och ombud ges de förutsättningar som krävs för 
att bedriva arbetet. 

I de fall där flera verksamheter bedrivs inom samma 
byggnad påverkas verksamheterna av varandras 
brandskydd. Det ska därför finnas en samverkan mellan 
verksamheterna för hur brandskyddsarbetet ska 
bedrivas. En av verksamheterna ska ha huvudansvaret 
för brandskyddsarbetet. 

Att det finns ett fungerade brandskydd är även viktigt 
för en bra arbetsmiljö. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANPASSAD UTBILDNING OCH ÖVNING 

Att ha den kompetens som krävs ställer krav på regelbunden 
utbildning och övning anpassad efter verksamhetens förutsättningar. 
Den enskilde medarbetarens samt verksamhetens behov styr hur 
ofta utbildning och övning ska ske. 

 
Kommunchef 

Kommundirektör 

Nivå 2 

Nivå 3 

 
 

Nivå 4 
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Viktiga punkter i SBA-arbetet 

För att det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera finns det några 
viktiga punkter att följa. 

Kontroller av brandskyddet är viktigt för att tidigt upptäcka och åtgärda 
brister i brandskyddet. Kontrollerna genomförs av både verksamheten och 
fastighetsägaren. Det är viktigt att underlaget som används för dessa 
kontroller är anpassat efter verksamheten och byggnaden. 

Samtlig personal ska regelbundet få brandskyddsutbildning där teori 
blandas med att praktiskt träna på att släcka en brand. Det ska även finnas 
en utbildningsplan för dessa tillfällen samt en rutin för hur vikarier och 
nyanställda får information om brandskyddet. I arbetet med utbildning bör 
det även ingå planerade utrymningsövningar. Övningarna kan vara 
annonserade i förväg eller helt oannonserade. 

I det systematiska brandskyddsarbetet är det viktigt att det finns en rutin för 
hur personal ska agera i händelse av brand eller annat hot som samtlig 
personal känner till. 



6  

 
 
 

 

Omfattning 

Policyn gäller i kommunal verksamhet, inkluderat kommunala bolag och 
förbund, inom Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 

Uppföljning 

Brandskyddspolicyn och de ingående målen och aktiviteterna ska årligen 
följas upp av varje enskild nämnd, direktion eller styrelse och antas på nytt 
av kommunfullmäktige under första året av varje ny mandatperiod. 

Vid behov av revidering av brandskyddspolicyn ska detta göras samordnat 
under ledning av räddningstjänsten. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Majorsgatan 1, 541 41 Skövde 

0500 - 42 40 00    raddningstjansten@rtos.se 
 

 
Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet inklusive bolag och förbund inom Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro 
Karlsborg, Töreboda och Gullspångs kommuner, framtagen av Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

 

       

 
SLÄCK 

RÄDDA 

VARNA 

LARMA 

mailto:raddningstjansten@rtos.se
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SAMMANTRÄDHP.ROTOKOLL 

Byggnadsnämnden 

Bn § 66 2019-211 

Revidering av byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa 

Byggnadsnämndens beslut 

Med stöd av 12 kap I O § PBL beslutar byggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda taxa med avgifter för besked, beslut 
eller handläggning enligt plan- och bygglagen. 

Sammanfattning 

För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap 8 § i plan
och bygglagen (20 I 0:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för 

I. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd,
4. slutsamråd,
5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
6. upprättande av nybyggnadskartor,
7. framställning av arkivbeständiga handlingar,
8. expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41 b §§, och
9. 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 

I. 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
om rådesbestämmelserna.

Slutligen anges i 12 kap I O § 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. 

forts. 

Justerandes signatur Utdragsbescyrkande 

01!{ tk-
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Ny taxa enligt PBL och MB (strandskyddsdispens)  

Förvaltningens förslag till beslut 
Med stöd av 12 kap 10 § PBL beslutar byggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta bilagda taxa med avgifter för besked, beslut eller handläggning enligt 
plan- och bygglagen. 

Sammanfattning 
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,  

4. slutsamråd,  

5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  

6. upprättande av nybyggnadskartor,  

7. framställning av arkivbeständiga handlingar,  

8. expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41 b §§, och  

9. 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 bygglovpliktig 
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.  

 



 2(2) 

 
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. 

Taxa för geografisk information 
Detta taxeunderlag avser kommunernas verksamhet när det gäller utstakning och nybyggnadskartor 
då dessa regleras av PBL. Övrig försäljning av geografisk information omfattas inte av beslutet utan 
en sådan taxa beräknas kunna träda ikraft vid halvårsskiftet 2021. 
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Förslag till taxebestämmelser 
Inledande bestämmelser 
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL och enligt miljöbalken (1998:808), MB är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 
9 samt 10 §§ PBL respektive 27 kap 1 § MB. 

Taxan tillämpas för byggnadsnämndens handläggning av ärenden etc. enligt PBL och MB i 
den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående. Nedan angivna 
bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A-C och tidsuppskattningar A1-A21 i 
kommunens beslut att anta taxan. 

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

Mervärdesskatt 
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabell A15-
A16 fastställda avgiften.  

I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning. 

Handläggningskostnad per timme 
Handläggningskostnaden för 2021 är beräknad till 1 120 kr per timme för ärenden 
avseende taxetabell A och B. 

Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

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

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

Planavgift 
Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av bilaga 1. 

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

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

Timdebitering 
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges 



”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig 
handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet. 

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A1-A21 utgår avgift 
grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta 
fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens 
nedlagda tid för handläggning av ärendet. 

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. 

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

Ändring av taxan 
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

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

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

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

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

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

Avgift får tas ut i förskott. 

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

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 



A

A 1

Avgift
A 1.1 Planenligt 28 000 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 31 360 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 34 720 kr

A 1.4 Planenligt 22 400 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 25 760 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 29 120 kr

A 1.7 Planenligt 15 680 kr
A 1.8 Avviker från detaljplan 17 920 kr
A 1.9 Utanför planlagt område 19 040 kr

A 1.10 Planenligt 8 960 kr
A 1.11 Avviker från detaljplan 11 200 kr
A 1.12 Utanför planlagt område 11 200 kr
A 1.13 Planenligt 15 680 kr
A 1.14 Avviker från detaljplan 17 920 kr
A 1.15 Utanför planlagt område 19 040 kr
A 1.16 Planenligt 7 840 kr
A 1.17 Avviker från detaljplan 10 080 kr
A 1.18 Utanför planlagt område 10 080 kr
A 1.19 Planenligt 15 680 kr
A 1.20 Avviker från detaljplan 17 920 kr
A 1.21 Utanför planlagt område 17 920 kr
A 1.22 Planenligt 5 600 kr
A 1.23 Avviker från detaljplan 7 840 kr
A 1.24 Utanför planlagt område 7 840 kr
A 1.25 6 720 kr

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

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

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

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

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

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

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

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

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

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

Ändring, utan tekniskt samråd

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

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Ändring, med tekniskt samråd



A 2

Avgift
A 2.1 Planenligt 28 000 kr
A 2.2 Avviker från detaljplan 31 360 kr
A 2.3 Utanför planlagt område 35 840 kr
A 2.4 Planenligt 11 200 kr
A 2.5 Avviker från detaljplan 14 560 kr
A 2.6 Utanför planlagt område 16 800 kr
A 2.7 Planenligt 32 480 kr
A 2.8 Avviker från detaljplan 35 840 kr
A 2.9 Utanför planlagt område 39 200 kr

A 2.10 Planenligt 43 680 kr
A 2.11 Avviker från detaljplan 47 040 kr
A 2.12 Utanför planlagt område 53 760 kr
A 2.13 Planenligt 50 400 kr
A 2.14 Avviker från detaljplan 53 760 kr
A 2.15 Utanför planlagt område 60 480 kr
A 2.16 Planenligt 15 680 kr
A 2.17 Avviker från detaljplan 17 920 kr
A 2.18 Utanför planlagt område 20 160 kr
A 2.19 Planenligt 6 720 kr
A 2.20 Avviker från detaljplan 8 960 kr
A 2.21 Utanför planlagt område 10 080 kr
A 2.22 Planenligt 16 800 kr
A 2.23 Avviker från detaljplan 19 040 kr
A 2.24 Utanför planlagt område 21 280 kr
A 2.25 Planenligt 16 800 kr
A 2.26 Avviker från detaljplan 19 040 kr
A 2.27 Planenligt 5 600 kr
A 2.28 Avviker från detaljplan 8 960 kr
A 2.29 Planenligt 16 800 kr
A 2.30 Avviker från detaljplan 19 040 kr
A 2.31 Utanför planlagt område 20 160 kr
A 2.32 Planenligt 6 720 kr
A 2.33 Avviker från detaljplan 8 960 kr
A 2.34 Utanför planlagt område 8 960 kr

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

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

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

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

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

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

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

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

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)



A 3

Avgift
A 3.1 2 800 kr

A 3.2 3 920 kr

A 3.3 560 kr

A 3.4 560 kr

A 4

Avgift
A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

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

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

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

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

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

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

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

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

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

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

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

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som 
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Princip för skyltar
Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller 
ljusanordning.

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell .

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var 
på fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs.



A 5

Avgift
A 5.1     Planenligt 7 840 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 10 080 kr

A 5.3     Utanför planlagt område 11 200 kr

A 5.4 Planenligt 6 720 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 8 960 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 8 960 kr

A 5.7 Planenligt 8 960 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 11 200 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 11 200 kr

A 5.10 Planenligt 5 600 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 7 840 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 8 960 kr

A 5.13 Planenligt 5 600 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 7 840 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 8 960 kr

A 6

Avgift
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 5 040 kr

A 7

Avgift
A 7.1 5 040 kr

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

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

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

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

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

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp



A 8

Avgift
A 8.1 8 960 kr

A 8.2 4 480 kr

A 8.3 6 720 kr

A 8.4 5 600 kr

A 8.5 6 720 kr

A 8.6 5 600 kr

A 8.7 5 600 kr
A 8.8 3 360 kr
A 8.9 4 480 kr

A 8.10 2 240 kr

A 8.11 6 720 kr

A 8.12 4 480 kr

A 8.13 6 720 kr

A 8.14 4 480 kr

A 8.15 6 720 kr

A 8.16 4 480 kr

A 8.17 6 720 kr

A 8.18 4 480 kr

A 8.19 14 560 kr

A 8.20 7 840 kr

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

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

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

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

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

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

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

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

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

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

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

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

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

Ärendetyp

Anmälningspliktiga åtgärder

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

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

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

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd



A 8.21 7 840 kr

A 8.22 4 480 kr

A 8.23 8 960 kr

A 8.24 5 600 kr

A 8.25 6 720 kr

A 8.26 5 600 kr

A 8.27 5 600 kr

A 8.28 4 480 kr

A 8.29 5 600 kr

A 8.30 4 480 kr

A 8.31 6 720 kr

A 8.32 5 600 krSådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, utan tekniskt samråd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



A 9

Avgift
A 9.1 7 840 kr
A 9.2 3 920 kr

A 10

Avgift
A 10.1 7 840 kr
A 10.2 5 600 kr

A 11

Avgift
A 11.1 Inom planlagt område 4 480 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 11 200 kr

A 12

Avgift
A 12.1 Timdebitering

A 13

Avgift
A 13.1 Timdebitering

A 14

Avgift
A 14.1 2 240 kr

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Förhandsbesked

Villkorsbesked

Ärendetyp

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

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

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Villkorsbesked

Förhandsbesked

Ärendetyp

Ärendetyp



A 15

Avgift
A 15.1 Inom planlagt område 7 840 kr

A 15.2 Utanför planlagt område 6 160 kr

A 15.3 Inom planlagt område 13 440 kr

A 15.4 Utanför planlagt område 11 200 kr

A 15.5 Inom planlagt område 4 480 kr

A 15.6 Utanför planlagt område 3 360 kr

Upprättande av nybyggnadskarta

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Ärendetyp

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

A 16

Avgift
A 16.1 Grovutstakning 3 360 kr

A 16.2 Finutstakning 6 720 kr

A 16.3 Grovutstakning 2 240 kr

A 16.4 Finutstakning 3 360 kr

A 16.5 Grovutstakning 840 kr

A 16.6 Finutstakning 840 kr

A 16.7 2 800 kr

Tillägg per punkt utöver de fyra första

Utstakning

Tillbyggnad, 1-4 punkter

Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle

Ärendetyp
Nybyggnad, 1-4 punkter

Princip vid uttag av avgift för utstakning
Avgiften för utstakning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera 
fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, 
korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. 

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen.

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren 
föreslår. Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. 
med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

Princip för nybyggnadskartor
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter.

Moms 25 % tillkommer



A 17

Avgift
A 17.1 I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2 Timdebitering

A 18

Avgift
A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19

Avgift
A 19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete 

i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

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

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avslag

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

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

A 20

Avgift
A 20.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete 

i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 21

Avgift
A 21.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete 

i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Avskrivning

Ärendetyp

Avvisning



B. 

B 1

Avgift
B 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 18 480 kr
B 1.2 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder 14 780 kr
B 1.3 Nybyggnad av komplementbyggnad 5 900 kr
B 1.4 Tillbyggnad 5 170 kr

 B 2

Avgift
B 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA) 18 480 kr
B 2.2 Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA) 21 440 kr
B 2.3 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) 28 830 kr
B 2.4 Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA) 33 260 kr
B 2.5 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA) 4 440 kr
B 2.6 Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA) 11 090 kr

B 4

Avgift
B 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus
2 800 kr

B 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation

2 800 kr

B 5
Avgift

B  5.1 Planbesked kategori 1 (alla åtgärder som inte 
omfattas av kategori 2 eller 3)

5 600 kr

B 5.2 Planbesked kategori 2 (komplexa åtgärder eller 
åtgärder som kräver miljöbedömning)

11 200 kr

B 5.3 Planbesked katergori 3 (åtgärder som innebär mindre 
ändring eller mindre tillägg till gällande detaljplan, 
förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan 
eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet)

2 240 kr

Ärendetyp

Taxetabeller för planavgift och planbesked

Planavgift vid bygglov för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp

Planbesked

Ärendetyp

Planavgift vid bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

I de fall det ej finns angivet planavgift i fastställd plan ska istället planavgift tillämpas enligt
tabell nedan.

Planavgift vid bygglov för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Ärendetyp

Princip för uttag av planavgifter
Ersättning för planläggning tas normalt ut enligt planavtal, alternativt exploateringsavtal, mellan kommunen och 
exploatören. Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i 
övrigt. Ersättning för planläggning tas ut i förskott och slutregleras vidbeslut om att planen antas, ändras eller 
upphävs. Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, efter antagande 50 
%. Planläggning timdebiteras och handläggningskostnaden (timkostnaden) motsvarar handläggningskostnaden 
för övriga PBL-ärenden.

Planavgift tas endast ut när avtal inte har träffats angående ersättning för planläggning. För plan där ersättning 
inte slutreglerats vid beslut om antagande tas ersättning ut senast vid beslut om bygglov. I planer som annan än 
kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, 
reduceras planavgiften i motsvarande grad. I de fall det ej finns angivet planavgift i fastställd plan ska istället 
planavgift tillämpas enligt taxetabell B.

Planavgift tas ut i samma omfattning både vid bygglov som är planenliga och som strider mot planen.
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas ersättning för planläggning ut för berörd 
byggrätt inom det område som ändrats. Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre 
detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas ersättning för planläggning ut inom hela den gamla detaljplanens 
område om åtgärden som skall utföras har gjorts möjlig genom ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av 
vindar).



C.
C 1

C 1.1 Ansökan om dispens från 
strandskyddsföreskrifter

8 180 kr
Ärendetyp

Taxa inom miljöbalkens område

Avgift
Ansökan enligt 7 kap 18 b § miljöbalken



Förklaringar av vissa begrepp 
Listan nedan innehåller förklaringar av vissa begrepp som finns i taxan. När begreppen avser 
handläggningsmoment, är det den genomsnittliga tiden för arbetet med respektive moment som 
anges i tids- och kostnadsuppskattningarna.  

Arbetsplatsbesök I detta bör ingå såväl för- som efterarbete som det faktiska arbetsplatsbesöket 
Avskrivning av ett ärende sker om sökanden återkallar sin ansökan.  
Avslut av ärende I detta ingår exempelvis rensning, fakturering och arkivering.  
Avvikelse från detaljplan Den föreslagna åtgärden överensstämmer inte med gällande detaljplan 
eller gällande områdesbestämmelser.  
Avvisning Om en ansökan är så ofullständig att ärendet inte går att pröva i sak, ska ansökningen 
avvisas.  
Expediering och kungörelse Den genomsnittliga tiden för detta utslaget på alla ärenden av 
respektive typ.  
Liten avvikelse Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser 
som avses i 9 kap. 31b § PBL.  
Lovprövning I detta ingår exempelvis inläsning av material, prövning och beslutsfattande, den 
genomsnittliga tiden för eventuella platsbesök, att skriva beslut, grannehörande, remittering och att 
skriva fram ärenden till nämnden.  
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny 
plats (definition enligt 1 kap. 4§ PBL).  
Planenligt Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande 
områdesbestämmelser eller givet förhandsbesked.  
Slutbesked I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutbeskedet. 
Slutsamråd I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutsamrådet 
Start av ärende I detta ingår exempelvis registrering, upprättande av ärende, kontroll av inkomna 
handlingar, fördelning av ärenden.  
Startbesked I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska startbeskedet. Tekniskt 
samråd I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska samrådet.  
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym (definition enligt 1 
kap. 4 § PBL).  
Utanför planlagt område Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, och omfattas inte heller av ett tidigare givet förhandsbesked.  
Ändring av en byggnad En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (definition enligt 1 kap. 4 § PBL). 
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Bilaga 1 - Princip för uttag av planavgifter    

Ersättning för planläggning tas normalt ut enligt planavtal, alternativt exploateringsavtal, mellan 
kommunen och exploatören. Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor 
och parternas åtagande i övrigt. Ersättning för planläggning tas ut i förskott och slutregleras vid 
beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid 
planstart 25 %, vid granskning 25 %, efter antagande 50 %. Planläggning timdebiteras och 
handläggningskostnaden (timkostnaden) motsvarar handläggningskostnaden för övriga PBL-ärenden.  

 

Planavgift tas endast ut när avtal inte har träffats angående ersättning för planläggning. För plan där 
ersättning inte slutreglerats vid beslut om antagande tas ersättning ut senast vid beslut om bygglov. 
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett 
exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. I de fall det ej finns 
angivet planavgift i fastställd plan ska istället planavgift tillämpas enligt taxetabell B. 

 

Planavgift tas ut i samma omfattning både vid bygglov som är planenliga och som strider mot planen. 

 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas ersättning för planläggning 
ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats. Vid en generell ändring av en bestämmelse 
inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas ersättning för planläggning ut 
inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras har gjorts möjlig genom 
ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar).  

 

Byggnadsnämnden 

 

 

Charlotte Paulsson 

Stadsarkitekt 
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Stab Sidan 

1(1) 
Enhet 

Kansli 

Datum 

2020-10-05 

Dnr 

2019-92 

Handläggare 

Christina Grahn 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning över 
de motioner som inte är färdigberedda. 

Det finns i dagsläget inga motioner som inte är färdigberedda att redovisa. 

Christina Grahn 
Kanslisekreterare 



12



 

 

 
 
 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

 Kommunledningskontoret Sidan 

1(1) 

 Enhet 

Kansliet 
2020-10-21 

 

 
 

 

 

Handläggare 

Thomas Lindberg 
 

 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 
 
 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden under år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande datum under år 
2021: 
 
25 februari 
15 april 
20 maj 
23 juni 

 
9 september 
7 oktober 
11 november 
9 december 
 
Fullmäktiges sammanträden ska i första hand hållas i Lilla Park, Kulturkvarteret och som regel 
inledas kl. 18.30. Sammanträdena ska kungöras på kommunens hemsida och i Hjo Tidning.  
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Samhällsbyggnad Sidan 

1(2) 

Enhet 

Vatten och avlopp 
Datum 

2020-09-18 
Dnr 

2020–220 

Handläggare 

Mikael Jonsson 
Mottagare 

Kommunfullmäktige 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503 352 50, www.hjo.se 

Höjning av VA-taxan att gälla från 2021-01-01 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt 
förvaltningens förslag, att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning 
VA-verksamheten är helt taxefinansierad. Budgetarbetet inför 2021 visar på ökande 
kostnader avseende den löpande driften. Vi har behov av att öka vår budget för 
ledningsunderhåll vilket medför något högre kostnadsökning än tidigare. För att täcka 
dessa kostnadsökningar och uppnå balans mellan kostnader och intäkter förslås en höjning 
av brukningsavgiften i Va-taxan med cirka 6,5 %. Den fast avgiften föreslås vara oförändrad. 
Taxehöjning motsvarar en årlig kostnadsökning om cirka 420 kronor för en normal villa. 
Va-taxan avseende brukningsavgifterna höjdes senast med 3% att gälla från 2020-01-01. 

Brukningsavgifter 

Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år och vattenmätare 

≤ 2,5 m3/h 

> 2,5 m3/h ≤ 6 m3/h

> 6 m3/h

om 2 000 kr  

om 7 000kr 

om 25 000 kr 

om 2 500 kr 

om 8 750 kr 

om 31 250 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 21,72 24,00 kr om 27,15 30,00 kr 

c) en avgift per år och lägenhet utöver 
en, för bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet om 240 kr om 300 kr 

d) en avgift per år och varje helt 
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet om 12,00 kr om 15,00 kr 



 2(2) 
 
Anläggningsavgifter 
Anläggningsavgiften föreslås höjas med 6 % för att kompensera för ökande 
kostnader vid anläggande av nya områden. En höjning av anläggningstaxan på ca 3 % 
infördes from 2020-01-01. Den rörliga delen som är beroende av tomtyta lämnas 
oförändrad. Taxan höjs för de fasta delarna enligt punkterna a) och b) i tabellerna över 
anläggningsavgifter nedan. Höjningen innebär en ökad kostnad om 7 000 kr, inkl. moms, 
för en tomt om 1 000 kvm.  

Bostadsfastighet 

 Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och 
Df* 

om 16 800 20 000 kr 
 
 
 

om 21 000 25 000 kr 
 
 

b) en avgift avseende upprättande 
av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och 
Df* 

om 25 600 28 000 kr 
 
 

om 32 000 35 000kr 
 
 

c) en avgift per m2 tomtyta om 32,00 kr om 40,00 kr 

d) en avgift per lägenhet om 9 600 kr 
 

om 12 000 kr 
 

Annan fastighet 

 Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning servis-
ledningar till förbindelsepunkter 
 för V, S och Df* 

om 16 800 20 000 kr 
 

om 21 000 25 000 kr 
 

b) 
 

en avgift avseende upprättande 
av varje uppsättning 
förbindelsepunkter 
 för V, S och Df* 

om 25 600 28 000 kr 
 

om 32 000 35 000 kr 
 

c) en avgift per m2 tomtyta om 32,00 kr om 40,00 kr 

 

Skickas till 

VA-verksamheten 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
Hjo Energi 



 
 
 

 

 

 
 
 

  

VA-taxa / Taxa Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
  

Dokumenttyp Taxa 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2009-12-14, § 135 (Dnr 2009–717) 

Senast reviderad Kommunfullmäktige 2015-11-26 § 207 (Dnr 2015-463) 
Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 113 (Dnr 2017-363) 
Kommunfullmäktige 2018-10-18 § 12 (Dnr 2018–216) 
Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 195 (Dnr 2019–286) 
Kommunfullmäktige 2020-11-12 § xxx (Dnr 2020-220) 

Detta dokument gäller för Alla ägare av fastigheter 

Giltighetstid Tills vidare 
 

 

Dokumentansvarig VA-chef 

Dnr 2020–220 
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TAXA FÖR HJO KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS-
ANLÄGGNING 

Denna taxa är antagen 2009-12-14 av kommunfullmäktige, § 135 (Dnr 2009-717). 
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 207 (2015–463), 2017-12-14 § 113 (2017–363), 2018-10-
18 § 12 (2018–2016), 2019-11-21 § 195 (2019–286), 2020-11-12 § xxx (2020–220) 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hjo kommun. 
Huvudmannaskapet utövas av samhällsbyggnadsavdelningen. 
 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Hjo kommun. 
 

§ 1 Inledning 

För att täcka nödvändiga kostnader för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare 
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna 
taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jäm-
ställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för 
att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vat-
tentjänster är uppfyllda. 
 

§ 2  Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

§ 3  Fastighetsbegrepp 

I dessa taxeföreskrifter avses med  
 
Bostadsfastighet:  
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas 
för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är be-
byggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktig-
aste sett från användarsynpunkt.  

 
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor   Förvaltning  Stormarknader 
Butiker   Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell   Restauranger 
Hantverk  Småindustri 
Utbildning  Sjukvård 
 
Annan fastighet:  
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas 
för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
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Obebyggd fastighet:  
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. 
 
Lägenhet:  
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrym-
men i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss 
typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som 
en lägenhet. 
 
Allmän platsmark:  
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken 
inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
 

§ 4 Avgiftsskyldighet 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet 
när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna för-
utsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  
 
4.6 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  Bostadsfastighet 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje upp-
sättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df* 

om 16 800 20 000 kr 
 
 
 

om 21 000 25 000 kr 
 
 

b) en avgift avseende upprättande av varje upp-
sättning förbindelsepunkter för V, S och Df* 

om 25 600 28 000 kr 
 
 

om 32 000 35 000 kr 
 
 

c) en avgift per m2 tomtyta om 32,00 kr om 40,00 kr 

d) en avgift per lägenhet om 9 600 kr 
 

om 12 000 kr 
 

*Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2, uttages avgift enligt 5.1 a) som om servisledning för Df fram-
dragits och 5.1 b) som om förbindelsepunkt för Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df 
upprättats.  
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mel-
lan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 
som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam 
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och 
d), även om reducering är påkallad av 8.1. 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan 
angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 
 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning el-
ler uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, eller tillkommer 
bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas 
avgifter enligt 5.1 a) och b). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 
fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
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5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 
skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 
 

§ 6  Annan fastighet 

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  
Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning av varje upp-
sättning servisledningar till förbindelsepunk-
ter för V, S och Df* 

om 16 800 20 000 kr 
 

om 21 000 25 000 kr 
 

b) 
 

en avgift avseende upprättande av varje upp-
sättning förbindelsepunkter för V, S och Df* 

om 25 600 28 000 kr 
 

om 32 000 35 000kr 
 

c) en avgift per m2 tomtyta om 32,00 kr om 40,00 kr 

*Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2, uttages avgift enligt 6.1 a) som om servisledning för Df fram-
dragits och 6.1 b) som om förbindelsepunkt för Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df 
upprättats.  
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mel-
lan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 
som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift 
för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastig-
heten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd 
frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betal-
ning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades 
tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter eller tillkommer 
bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas 
avgifter enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 
fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
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§ 7 Obebyggd fastighet 

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), jfr 5.3 
andra stycket. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d)  100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så med-
ger. 
 

§ 8 Delvis anslutning 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter 
enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning* 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttages avgift enligt 8.1 som om servisledning för Df fram-
dragits, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 



 8(14) 
 
Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläg-
gas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande ser-
visledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid 
olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastig-
heten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respek-
tive 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs 
i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
 

§ 9 Allmänplatsmark  

9.1 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift 
enligt särskilt avtal.   
 

§ 10 Reglering av avgiftsbelopp 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet för september månad innevarande år i konsumentprisin-
dex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte 
oftare än en gång årligen 
 

§ 11 Särförhållanden 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktans-
värd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om all-
männa vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma över-
ens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 12 Betalning av anläggningsavgifter 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer 50 kr. 
 
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar 
under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighet-
ens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet 
ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framti-
den från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 
ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller 
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållan-
det inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden 
från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 

§ 13 Övriga frågor 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts 
på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsä-
garen som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 
 
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner 
huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisled-
ningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ål-
der och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 
 
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan 
befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare ser-
visledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 

§ 14 Bebyggd fastighet 
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år och vattenmätare 

≤ 2,5 m3/h 

> 2,5 m3/h ≤ 6 m3/h 

> 6 m3/h 

om 2 000 kr  
om 7 000kr 

om 25 000 kr 

om 2 500 kr 

om 8 750 kr 

om 31 250 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 21,72 24,00 kr om 27,15 30,00 kr 

c) en avgift per år och lägenhet utöver en, för 
bostadsfastighet och därmed jämställd fas-
tighet om 240 kr om 300 kr 

d) en avgift per år och varje helt  
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet om 12,00 kr om 15,00 kr 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df* Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % - - 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgift efter m2 tomtyta 14.1 d) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat sätt som huvud-
mannen ordnat med uttages avgift enligt 4.1c) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkt för Df upprättats.  

 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.  
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas 
genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i per-
manentbostad och med 75 m3/år för fritidsbostad. Tillkommer fast avgift enligt 14.1 a) och avgift per lä-
genhet enligt 14.1 c).  
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14.4 För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
 
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om 
huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt 
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta 
förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd.  
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastig-
hetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.  
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o 
d), skall erläggas avgift med 20 % av avgiften enligt 14.1 b). 
 
14.9 Avfallskvarn 
Innehav av avfallskvarn beläggs med följande årliga avgift per kvarn samt i storhushåll med följande mul-
tiplar av avgiften för kvarn i enskilt hushåll: 

Multipel Utan moms Med moms 

1) Enskilt hushåll 
2) Högst 125 portioner per dag 10 ggr 
3) Högst 125 – 750 portioner per dag 30 ggr 

om 400 kr 
om 4 000 kr 

om 12 000 kr 

om 500 kr 
om 5 000 kr 

om 15 000 kr 

§ 15 Allmänplatsmark och allmän brandpost 

15.1 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsav-
gift.  
 
Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en årlig avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten om 0,32 kr om 0,40 kr 
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§ 16 Spillvattenmängd ej lika med dricksvattenmängd 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte 
hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den 
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller 
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad 
mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 Obebyggd fastighet 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande 
avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 18 Extra åtaganden 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren 
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvud-
mannen debiteras följande avgifter:  

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

Uppsättning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel vid på-
gående rörmokeriarbete på den egna fastigheten 

500 kr per timme 625 kr per timme 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

500 kr 625 kr 

Undersökning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 500 kr 625 kr 

Förgäves besök (3e gången) 500 kr 625 kr 

 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 
50 % av ovan angivna belopp. 

§ 19 Särförhållanden 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktans-
värd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om all-
männa vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
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Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 Betalning av avgifter 

Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av 
VA-huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vat-
tenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt be-
lopp enligt 12.2. 

Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer 50 kr. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar 
ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall 
ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 Avtal i vissa fall 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans 
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av 
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 Reglering av avgiftsbelopp 

Avgifter enligt §§ 14–18 är baserade på indextalet för september månad innevarande år i konsumentpris-
index, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter utan att 
lyfta taxan till beslut i kommunfullmäktige, dock inte oftare än en gång årligen. 
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TAXANS INFÖRANDE  

§ 23 Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt § 16, som är 
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som 
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna 
taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.  
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Samhällsbyggnad Sidan 

1(2) 
Enhet 

Gata/park/hamn 

Datum 

2020-09-28 

Dnr 

2015-226 

Handläggare 

Anders Westermark 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se 

Revidering av avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för båtplatser, sommaruppställning
och gästhamnsavgift Hjo kommuns småbåtshamn, att gälla från 2021-01-01.

- fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för vinteruppställning att gälla från
2021-09-01

Sammanfattning 
Förvaltningens förslag är att föreslagen höjning ska gälla tom båtsäsongen 2022. Den upprustning 
som gjorts av såväl hamnen som gästhamnsservicen och kommande renovering av vågbrytaren 
under hösten 2021 innebär tillkommande kostnader i form av avskrivningar och ränta.  

Avgifterna för Hjo kommuns småbåtshamn höjdes senast from 2019-01-01. I förslaget föreslås även 
en höjning av avgifterna för vinter och sommaruppställningsplats. Avgiften för vinteruppställning 
höjdes senast att gälla from 2017-01-01. Möjligheten till sommaruppställning infördes from 
sommaren 2020 och taxan har därför inte varit föremål för någon tidigare revidering. I tabell nedan 
sammanfattas föreslagna höjningar. Tidigare avgift markeras med överstrykning och ny föreslagen 
avgift är gulmarkerad.  

Avgift båtplats sommarsäsong 

Per meter brygglängd 850 930 kr 

Tillägg båtlängd över 7 meter Oförändrad 190 kr 

Avgift för enstaka veckor för- och eftersäsong 

Avgift per påbörjad vecka 180 200 kr 

Avgift båtplats vintersäsong 

Per plats och månad 200 220 kr 

Vinteruppställning utomhus 

Per löpmeter båtbredd 200 220 kr 
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Minimiavgift 700 800 kr 

Tillägg för båtlängd 50 60 kr 

Vinteruppställning inomhus 

Per löpmeter bårbredd 600 700 kr 

Minimiavgift 1 800 2 000 kr 

Tillägg för båtlängd över 7m 200 220 kr 

Sommaruppställning per säsong 

Fast avgift ute 700 800 kr 

Fast avgift inne 1 800 2 000 kr 

Övriga avgifter uppställning 

Borttappad nyckel Oförändrad 1 000 kr 

Borttappad nummerskylt Oförändrad 200 kr 

Avgift båtplatskö 

Anmälningsavgift Oförändrad 300 kr 

Årlig avgift Oförändrad 100 kr 

Gästhamnsavgift 

Per dygn 160 180 kr 

El, per dygn Oförändrad 20 kr 

Rampavgift 

Årskort Oförändrad 1 000 kr 

Per dygn Oförändrad 50 kr 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat styrdokument Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

 

 

Anders Westermark 

Chef gata/ park 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn 

 

Dokumenttyp Avgifter 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, § 155 

Senast reviderad Kommunfullmäktige 2016-12-15, § 94 

Kommunfullmäktige 2018-12-20 § 69 

Kommunfullmäktige 2020-02-20 § 5 

Kommunfullmäktige 2020-11-12 § xx 

 
Detta dokument gäller för Hjo kommun 

Giltighetstid 2021-01-01 – tills vidare 

Dokumentansvarig Gata/parkchef 

Dnr 2015–226  
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Taxor och avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn 

För användning av offentlig plats och för område som kommunen har jämställt med offentlig 
plats, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfull-
mäktige. Denna taxa antogs av kommunfullmäktige i juni 2015 och gäller sedan dess med beslu-
tade tillägg och revideringar. 

Avgifterna i denna taxa gäller till och med båtsäsongen 2020 2022. 

 

Avgift för båtplats sommarsäsong 

Avgift för båtplats vid kaj eller brygga per säsong omfattande tiden från och med 15 april till och 
med 31 oktober. I denna avgift ingår tillgång till gästhamnsservicen 

Avgift:  850 930 kr per löpmeter brygglängd 

Tillägg för båtlängd: 190 kr per varje påbörjad halv meter överstigande 7 meter 

 

Avgift för enstaka veckor under för- och eftersäsong 

Avgift: 180 200 kr per påbörjad vecka vid sjösättning och upptagning när 
fast båtplats inte innehas. (Innebär att båtägare som har annan 
hemmahamn än Hjo ges möjlighet att ligga enstaka veckor i Hjo 
hamn i samband med sjösättning och upptagning) 

 

Avgift för båtplats under vintersäsong 

Avgift för båtplats vid kaj eller brygga per säsong omfattande tiden från och med 1 november 
till och med 14 april. 

Avgift: 200 220 kr per plats och månad oavsett löpmeter brygglängd, 
inklusive el för frostvakt. I de fall då el används för uppvärmning av 
båt debiteras faktisk uppmätt elkostnad 

 

Avgift för vinteruppställningsplats – Metallvägen 

Utomhus 

Avgift för vinteruppställningsplats, per säsong omfattande tiden från och med 1 september till 
och med 31 maj. 

Avgift:  200 220 kr per löpmeter båtbredd (+ 0,5 meter) eller tältstorlek 

Minimiavgift:  700 800 kr 

Tillägg för båtlängd: 50 60 kr per påbörjad halv meter överstigande 7 meter eller  
tältstorlek 
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Inomhus 

Avgift för vinteruppställningsplats, per säsong omfattande tiden från och med 1 september till 
och med 31 maj. 

Avgift:  600 700 kr per löpmeter båtbredd 

Minimiavgift:  1 800 2 000 kronor 

Tillägg för båtlängd: 200 220 kr per påbörjad halv meter överstigande 7 meter 

Högsta tillåtna längd: 11 meter 

 

Avgift för sommaruppställning – Metallvägen  

Avgift för sommaruppställning, per säsong omfattande tiden från och med den 1 juni till och 
med den 31 augusti. 

Fast avgift ute:     700 800 kr 

Fast avgift inne: 1 800 2 000 kr 

 

Övriga avgifter uppställning 

Borttappad nyckel: 1 000 kr 

Borttappad nummerskylt:   200 kr 

 

Avgift båtplatskö 

Anmälningsavgift: 300 kr 1) 

Årlig avgift: 100 kr 2) 

 

Gästhamnsavgift 

Avgift per båt och dygn:     160 180 kr 3) 

El per dygn: 20 kr 

 

Rampavgift  

Årskort: 1 000 kr 

Per dag: 50 kr 

 

 

 

Samtliga avgifter i denna taxa inkluderar mervärdesskatt. 
 

1) Anmälningsavgiften inkluderar den årliga avgiften för det första året 
2) Avser kostnadstäckning för administration 
3) Avgiften inkluderar tillgång till gästhamnsservice 
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